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Capítulo 1. Quando Me Tornei Cristão. 
 
A seguir, algumas perguntas, nas quais deve responder. Elas falam do que aconteceu na 
sua vida quando você se tornou um cristão.  
 
Todas as questões (menos a 5ª) devem ter, pelo menos, uma resposta. Algumas podem ter 
mais do que uma resposta. Assinale todas as que estiverem corretas. 
 
1. Há quanto tempo você é um cristão cristão? 

(1)____________________________________________ 
 
2. Quem foi a pessoa que lhe ajudou a decidir se tornar um cristão? (2) 
 

_____________________________________________________________________ 
 
3. Já era cristão antes de vir para cá? 
 

(3) Sim_____ Não_____ 
 
4. Quantas vezes você foi à igreja antes de ser um cristão? (4) 
 

_____mais do que uma vez por semana 
 
_____uma vez por semana 
 
_____uma vez de quinze em quinze dias 
 
_____uma vez por mês 
 
_____menos que uma vez por mês 
 
_____nunca 

 
5. Há algum cristão na sua família? (5) 
 

_____Pai 
 
_____Mãe 
 
_____Irmão 
 
_____Irmã 

_____Esposa 
 
_____Avós 
 
_____Filhos 
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Capítulo 2. Os Meus Contatos Anteriores Com Deus. 
 
 
Você já tentou alguma vez ser cristão? 
 
Em outras palavras, alguma vez, antes de vir  para cá, confessou os seus pecados e pediu a 
Jesus para dirigir a sua vida? Tentou viver para Ele, mas depois desistiu? Deixou de servir 
a Deus e voltou à sua velha vida. Disse: “Vou viver à minha maneira.” 
 
(Assinale em uma resposta) (6) 
 
1. _____Sim. Eu era cristão, mas depois desisti de tudo e deixei de tentar ser. 
 
2. _____Não. Nunca fui cristão. 
 
Se assinalou: “sim eu era cristão”, em breves palavras escreva o que aconteceu quando 
você aceitou Jesus.(7) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Por que razão deixou de seguir a Jesus? (8) 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
  
 Assinatura do professor__________________________________________ 

(1-9) 
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Capítulo 3. Retrospectiva. 
 
Quando algo importante acontece em nossa vida, normalmente guardamos recordações 
desse fato. Podemos ficar com uma fotografia de uma festa especial. Da escola temos 
certificados de graduação. Quando uma pessoa compra um carro,  tira uma cópia do 
contrato e do recibo de venda do carro. Todos nós, temos uma certidão de nascimento. 
 
Creio que o fato mais importante na sua vida foi quando decidiu tornar-se cristão. Orou e 
pediu a Jesus para perdoar os seus pecados e ser dono e Senhor da sua vida. Você tem 
algumas recordações dessa importante decisão? 
 
Pare um minuto e pense na sua vida. Depois escreva o que aconteceu quando você se 
tornou cristão. 
 
 
1. Quando você se tornou cristão? 

(10)__________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
2. Onde você estava quando decidiu receber a Jesus? (11) 
 

_____________________________________________________________________ 
 
3. Quem o ajudou quando você tomou a decisão de se tornar um cristão? O que fizeram 

para lhe ajudar? (12)  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
4. O que te fez optar pela decisão de se tornar um cristão? (13) 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
5. O que aconteceu na sua vida, no segundo ou terceiro dia logo após a sua conversão? 

(14) 
 
__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
Agora que você é um  cristão, Deus prometeu que nunca mais te deixaria ou te 
abandonaria. Escreva uma oração a Deus; Ele perdoou os seus pecados; agradeça-Lhe por 
isso. Agradeça-Lhe por Ele ser o Senhor da sua vida. Fale com Ele acerca do que Ele tem 
feito na sua vida desde que você  é cristão. (15) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício 
nessa lição. 
 
 Assinatura do professor_______________________________________________ 

(10-15) 
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Capítulo 4. E as Dúvidas e as Questões? 
 
 
Muitas vezes os novos convertidos têm questões e dúvidas, depois de terem entregue a sua 
vida a Jesus. Eles começam a duvidar se são crentes ou não.  
 
Você já teve algumas dúvidas acerca da sua posição como cristão? 
 

Sim_____ Não_____ (Assinale uma) (16) 
 
1. Se responder sim, enumere a seguir as dúvidas e questões que teve desde que é 

convertido. (17) 
 

2. Conte quanto tempo depois da sua decisão de ser cristão, surgiram essas dúvidas.  
(18) 
 

1. A minha questão ou dúvida 2. Quanto tempo depois de me tornar 
cristão vieram essas dúvidas 

 
1. ________________________________ 
 

________________________________ 
 

2. ________________________________ 
 

________________________________ 
 
3. ________________________________ 
 

________________________________ 
 

4. ________________________________ 
 

________________________________ 
 
5. ________________________________ 
 

________________________________ 
 
6. ________________________________ 
 

________________________________ 

1. ________________________________ 
 

________________________________ 
 
2. ________________________________ 
 

________________________________ 
 
3. ________________________________ 
 

________________________________ 
 
4. ________________________________ 
 

________________________________ 
 
5. ________________________________ 
 

________________________________ 
 
6. ________________________________ 
 

________________________________ 
 

3. Faça um círculo em volta das dúvidas ou questões que ainda não conseguiu 
esclarecer. (19) 
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Pouco antes de Jesus subir aos céus, deu instruções aos seus discípulos. Leia na sua Bíblia 
Mateus 28:18-20 

 
1. Qual foi o mandamento que Jesus lhes deixou? (20)___________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 
2. Qual a promessa que Jesus lhes deu? (21)_________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
Agora que decidiu ser um cristão, você precisa  começar a dizer aos outros. Contando a 
eles as modificações que Deus tem feito na sua vida e como Ele tem lhe ajudado nessas 
mudanças. Não tenha medo ou vergonha. À medida que você for contando aos outros 
sobre a sua nova vida em Cristo, as suas dúvidas podem começar a desaparecer. Deus 
pode usar as suas palavras e experiências para encorajar outros novos cristãos. 
 
Não tenha medo de encorajar outros a se tornarem cristãos. Deus os ama e quer receber 
deles as suas vidas. À medida que eles forem mostrando amor, ore por eles e diga-lhes que 
Deus continuará a convencê-los dos seus pecados. 
 
Já disse a alguém que você é cristão?_______________________ 
 
Se já, conte o que aconteceu quando você fez essa revelação (22) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
 

 Assinatura do Professor___________________________________ 
(16-22) 
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Capítulo 5. Como Posso Ter a Certeza de Que Agora Sou Um Cristão? 
 
Você pode descobrir as respostas para algumas das suas novas interrogações e dúvidas (de 
hoje). Muitas vezes, os novos cristãos têm perguntas e dúvidas porque não possuem uma 
compreensão clara daquilo que pode acontecer a alguém que se torna um cristão. 
 
Vejamos outro aspecto deste tema. Poderá te ajudar a responder a algumas das suas 
questões e te preparar para um encontro com alguém que queira saber como se tornar um 
cristão. 
 
A. Fez o que Deus te mandou fazer, por isso, agora você é um dos Seus filhos 
 

“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e 
nos purificar de toda a injustiça.” I João 1:9 (RAB) 
 
1. I João 1:9 diz que, se admitirmos os nossos pecados diante de Deus, 
 

Ele é (23)____________e (24)____________para nos (25)___________________ 
  
 E nos (26)_____________de (27)____________a injustiça. 

 
2. Verdadeiro  –  Falso  (28) (Faça um círculo em  volta da resposta 

certa) Se eu pedir a Jesus para ser o Dono da 
minha vida, Ele me dará o direito e o poder 
de tornar-me filho de Deus 

 
B. Você terá que confiar em Deus, crendo que Ele tem feito o que prometeu. 
 
Antes de você, milhares de pessoas fizeram o mesmo. Entregaram as suas vidas a Jesus e 
não ficaram desiludidas. 
 
Veja o que aconteceu a um jovem que recentemente  tornou-se cristão. 
 

Realmente, eu queria encontrar Deus. Sabia que Cristo podia me ajudar. Quando 
vim para aqui, eles me disseram que devia fazer o possível, porque Deus faria o 
impossível.  

De certo modo, estava na expectativa de que um dia Deus me acordasse e que 
num abrir e fechar de olhos eu fosse uma pessoa totalmente diferente, no entanto 
aprendi que isso se faz e acontece no dia- a-dia . É uma experiência de 
crescimento. A cada dia fui aprendendo mais acerca de Deus e, lentamente, a 
minha vida mudou.  

Agora estou feliz por conhecer Jesus. Ele me ajudou verdadeiramente. Adquiri 
esperança para um futuro melhor com a minha família. 
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1. Para se tornar um  cristão, você terá que (29)_______________________________ 
 

em Deus, (30)_______________________que Ele (31)____________ feito o que  
 
(32)_________________________. 

 
C. Tornar-se um cristão significa permitir que Deus seja o líder da sua vida todos os 

dias. 
 

“Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele.” Colossenses 2:6 
(RAB) 
 

1. Tornar-se um (33)___________________significa permitir que (34)___________ 
 

seja o (35)_____________________da sua vida (36)__________os (37)________ 
 
 
D. Deus fala ao mais íntimo do nosso ser e nos diz que somos seus filhos 
 

“O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus.” 
Romanos 8:16 (RAB) 

 
1. Verdadeiro – Falso (38) De acordo com o texto de Romanos 8:16, 

Deus não fala com alguns cristãos 
 
 

2. De acordo com Romanos 8:16, onde é que Deus me fala e me diz que sou um 
cristão? 

 
(39) A._____ na minha cabeça. 

B._____ no fundo do meu coração. 
C._____ nos meus ouvidos. 

 

 
 
E. Pense em você como morto para o seu velho estilo de vida pecaminoso. 
 

“Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em 
Cristo Jesus.” Romanos 6:11 (RAB) 
 
Romanos 6:11 te exorta a pensar em você como (40)_______________ 
 
para o (41)_________________mas (42)______________para Deus. 

Uma vez que você tenha se tornado um cristão, as transformações na sua vida devem 
começar a surgir. II Coríntios 5:17 (RAB) diz: 
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“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura;  as coisas velhas já passaram; eis 
que se fizeram novas.” 

 
Faça uma lista de algumas das mudanças que aconteceram na sua vida desde que você se 
tornou um cristão. (43) 
 
1. _____________________________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________________ 
 
5. _____________________________________________________________________ 
 
6. _____________________________________________________________________ 
 
 
Escolhe uma delas e conta como essa mudança tem alterado a sua forma de viver. (44) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
 
 Assinatura do Professor_________________________________ 

(43-44) 
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F. O Espírito Santo te ajudará a vencer os seus velhos hábitos pecaminosos. 
 

“Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da 
morte.” Romanos 8:2 (RAB) 

 
1. Quem tem o poder para te libertar do pecado e da morte? 
 

(45)______________________________ 
 

2. Enumere alguns dos seus antigos vícios, que tiveram poder sobre você (te 
controlavam) antes de ser cristão (46) 

 
1. _______________________________________________________________ 
 
2. _______________________________________________________________ 

 
3. _______________________________________________________________ 

 
4. _______________________________________________________________ 

 
5. _______________________________________________________________ 

 
3. Você quer se ver livre desses hábitos? (47)________________________________ 
 
4. Tem conseguido se libertar de alguns deles? (48) 

 
Sim_____ Não_____ 
 
Se responder “sim”, passe à questão 5 
Se responder “não”, passe à página 14, questão 11. 

 
5. Em quais desses velhos hábitos você tem conseguido obter  vitória? (49) 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
6. Escolha um deles (da pergunta 5) e conte como conseguiu vencer esse vício (50) 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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7. Você tem sido tentado a voltar para alguns dos seus velhos hábitos? Diga quais 
são. (51) 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
8. O que é que os versículos bíblicos citados nas páginas 10-14 desta lição te 

aconselham a fazer com esses velhos vícios? (52) 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
9. Que versículos bíblicos  têm te ajudado a vencer esses vícios? (53) 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
10. Explique como é que esses versículos têm te ajudado. (54) 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
 

 Assinatura do Professor_____________________________________ 
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11. Talvez alguns dos seus vícios ainda  estejam te afetando. Daqueles que você expos  

na página 14, questão 2, qual é o que você gostaria que Deus te ajuda-se a vencer, 
agora mesmo? (55) 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
12. Você continua sentindo uma forte tentação, que te impulssiona em direção a esse  

vício?_______ 
Explique isso em breves palavras. (56) 

 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 

13. O que lhes diz os versículos bíblicos citados nas páginas 10-14 dessa lição, acerca 
desse velho hábito?(57) 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
14. Deus prometeu ajudar-nos. Prometeu responder às nossas orações e nos guiar em 

toda a verdade. Ele te ajudará a vencer esse vício. Talvez você tenha que fazer 
algumas mudanças. Quer fazer isso? Pare um pouco e escreva uma oração a Deus. 
Falando-Lhe sobre este vício. (58) 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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15. A oração é uma parte da solução para vencer os velhos vícios; contudo, muitas 
vezes temos que fazer algo mais do que apenas orar. Temos que fazer algumas 
alterações nas nossas atividades diárias. 

 
Quais são as alterações que você pensa que podem lhe ajudar a vencer esse velho 
vício? (59) 
 
1. _______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
2. _______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
3. _______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
4. _______________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
Deus prometeu suprir todas as necessidades, se O servirmos. Filipenses 4:19 (RAB) diz: 
 

“ O meu Deus, segundo as sua riqueza, em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, 
cada uma de vossas necessidades.” 

 
Também prometeu ajudar-nos quando somos tentados a pecar e a recair nos nossos velhos 
hábitos. I Coríntios 10:13 (RAB) diz: 
 

“ Não vos sobreveio tenteção que não fosse humana; mas Deus é fiel e não 
permitirá  que sejais  tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente 
com a tenteção vos porverá livramento, de sorte que a possais suportar.” 

 
Com a ajuda de Deus e de outros cristãos, você pode ser bem sucedido em se 
desembaraçar dos seus velhos hábitos e trocá-los por novos e mais excelentes. 
 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício 
nessa lição. 
 
 Assinatura do Professor_________________________________ 

(55-59) 
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Situação de Aconselhamento 
 
Vem um amigo seu conversar com você e diz: “Eu quero ser um cristão mas não sei o que 
fazer.” O que dirá a ele? (60) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício 
nessa lição. 
 
 Assinatura do Professor_______________________________________ 

(60) 
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Capítulo 6. Vivendo a Vida Cristã. 
 
Aqui temos uma coisa importante para recordar. Ser cristão é mais do que saber certas 
coisas sobre Deus. Ser cristão, significa viver dia-a-dia – fazendo o que Deus quer que 
você faça. 
 
Como é que um novo cristão pode fazer isso? Começa lendo a Bíblia – e faz o que ela diz; 
lê um versículo e colocá-o em prática na sua vida. Por exemplo – Efésios 5:20 (RAB) diz: 
 

“Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor 
Jesus Cristo.” 

 
Agora, como é que você pode começar a pôr em prática a mensagem que encerra este 
versículo? 
 
 
Projeto de Oração 
 
1. Faça uma lista das coisas que  aconteceram a você hoje. (61) 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
 
 Assinatura do Professor___________________________________ 

(61) 
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2. Agora faça o que diz em Efésios 5:20. Escreva uma oração a Deus o agradecendo por 
cada uma dessas coisas. (62) 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Ao completar este projeto (na página 18),você colocou em prática aquilo que Efésios 5:20  
diz para você fazer. À medida que você for descobrindo versículos na Bíblia e os colocar 
em prática, você crescerá espiritualmente e de uma forma viva e verdadeira. Esta é a razão 
pela qual os novos cristãos crescem fortemente. 
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Viver a vida cristã é uma experiência de crescimento. Viver um dia de cada vez. Deus 
prometeu nos dar a força que necessitamos diariamente, e estar com você para sempre. 
 
1. Verdadeiro  –  Falso (63) Os cristãos crescem vigorosamente ao pôr em 

prática nas suas vidas o que a Bíblia lhes diz para 
fazer. 

 
 
2. Escreva uma carta a Deus. Dizendo-Lhe o que você aprendeu nessa experiência, isto é, 

fazer o que Efésios 5:20 diz. Agradeça-Lhe por Ele ter te ajudado nesse projeto. (64) 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui, antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
 
 Assinatura do Professor______________________________________ 

(62-54) 


