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Deus tem tentado chamar a sua atenção!!! 
 
Talvez alguns desses itens tem impedido você de ouvir a voz de Deus . . .  
 
A. Cigarro 
 
B. Responsabilidades  
     familiares 
 
C. Esportes 
 
D. Negócios 
 
E. Problemas 
 
F. Amigos 
 
G. Sexo 
 
H. Divertimento 
 
I. Drogas 
 
J. Álcool 
 
L._______________ 
 
M._______________ 
 
N._______________ 
 
Faça um círculo em volta dos itens que têm impedido você de ouvir Deus falar. (1) Se 
quiser, acrescentar mais alguns que não estejam enumerados. Use os espaços em branco 
(L-N). 
 
*** Deus deseja falar com você 
Ele quer que você conheça a vida maravilhosa que planejou para você. 
Ele tem planos para você.  
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I. A minha vida tem sido . . ? 
 

Talvez você tenha tentado fazer as coisas da sua maneira – viver a sua própria vida. E   

chegou à conclusão que a vida nem sempre é da forma que você quer ? 

Talvez já  tenha experimentado muita dor,  

 

sofrimento,  

chatices,  

falhas. 

 

Todo esse tempo Deus tem desejado que você encontre uma vida cheia de alegria e paz. 

Ele deseja que você experimente amor – verdadeiro amor. Amor que sabe bem – que dura 

para sempre. Não apenas alguns minutos, ou dias, ou semanas. 

Questões para responder 

 
1. Explique o que aconteceu na sua vida quando tentou fazer as coisas da sua maneira, 

sem a ajuda de Deus. (Quando tentou viver a sua própria vida) (2) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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2. Deus deseja que você encontre uma vida cheia de (3) _______________ e (4) 

___________. Ele quer que experimente (5) ___________ – (6) _____________ amor. 

 
Deus deseja que você viva uma vida que seja cheia de significado. Ele quer que você 

tenha orgulho de si mesmo, que seja forte, para que alcance a maturidade. Ele deseja que 

seja capaz de tomar as decisões certas para a sua vida. Decisões com as quais possas ser 

feliz durante anos. 

 

Deus espera que O escutes hoje. Ele  te ama e tem muito para te dizer. Ele deseja que O 

conheças melhor. Ele quer ser seu amigo. 

 

Questões para responder 
 
1. Deus espera que você (7) ______________ (8) ____________________ 

2. Ele (9) ______________________ 

3. Ele (10) _______________ ser seu (11) _______________________ 

 
No seu livro – a Bíblia – Deus nos diz como podemos começar uma vida nova. Com a Sua 
ajuda pode se ter uma nova vida. Jesus é o único que pode ajudar. Por nós próprios, só 
iremos falhar novamente. É preciso mais do que vontade para encontrar uma nova vida 
com Deus. É preciso o poder de Deus. 
 
Questões para responder 
 
1. Na (12) ______________ Deus nos diz como podemos começar (13) a ________ de 

novo. (14) ________________ é o (15)______________que pode (16) 

______________. 

 
2. Que tipo de poder é necessário para encontrar uma nova vida com Deus? (17) 

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

nessa lição. 
 

Assinatura do Professor: _________________________________  
(1,2) 
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II. Os fatos da vida 
 

Eis aqui alguns fatos simples, acerca da vida que Deus deseja que você conheça. 
 

A. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. 
 
    “Eu é que sei que pensamentos tenhop a vosso respeito diz o Senhor; pensamentos      
de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11 (O Livro) 
 
Questões para responder 
 
1. Os planos de Deus para a sua vida são de (18) __________ e não de (19) __________. 

2. Os planos de Deus dar-te-ão um (20) _______________ e uma (21) ______________. 

3. Antes de vir para cá, quais eram os planos que você tinha para a sua vida?(22) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
4. Até que ponto foi bem sucedido em fazer o que tinha planejado para a sua vida? (23) 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
B. Deus nos deu leis para que pudéssemos saber como desfrutar a vida. Todos têm 

desobedecido a algumas leis de Deus. A Bíblia chama  isso de pecado. Temos feito o 
que queremos com a nossa vida. Decidimos quais seriam as regras? 

“ 11: Não há quem entenda, 
não há quem busque a 
Deus;.12: Todos se 
extraviaram, à uma se fizeram 
inúteis; não há quem faça o 
bem, não há um sequer.” 
Romanos 3:11,12 (RAB) 
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Questões para responder 
 
1. Por que razão é que Deus nos deu leis? (24) 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
2. Segundo Romanos 3:11,12, quantas pessoas  têm-se desviado de Deus? (25) 
 

_________A. 
 

A maior parte das pessoas 

_________B.  
 

Algumas pessoas más 

_________C.  
 

Todas 

3. Leia Gálatas 3:24 na sua Bíblia. Segundo este versículo, qual é o propósito das leis de 
Deus? (26) 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
4. Pense sobre a sua vida. Quais são as leis de Deus que te têm sido mais difíceis de 

obedecer?  
      (27) _________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

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

nessa lição. 
 

Assinatura do Professor: ______________________________________________ 
(22, 23, 26, 27) 
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C. Deus diz que as pessoas que não cumprem as Suas leis terão que pagar o preço do 
pecado. O preço de Deus para qualquer pecado é a morte – a morte eterna. 

 
"porque o salário do pecado e a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna 
em Cristo Jesus, nosso Senhor." Romanos 6:23 (RA) 

 
1. Qual é o preço que Deus cobra pelo pecado? (28) 

__________________________ 
 
D. Mas lembre-se – Deus ama todas as pessoas. Ele não quer que ninguém passe o 

resto da sua vida no inferno. 
 

"Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo 
contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, 
sanão que todos cheguem ao arrependimento.” II Pedro 3:9 (RAB) 

 
1. Deus ama (29) _________________as pessoas. 

 
2. Quantas pessoas Deus quer que vão para o inferno? (30)  

 
___________A.  

___________B.  

___________C.  

___________D.  

 

Todos aqueles que pecarem. 

Somente aqueles que detestam Deus. 

Ninguém. 

Todos aqueles que não são cristãos. 

 
 
E. Deus escolheu pagar o preço dos nossos pecados. É por essa razão que Jesus veio há 

terra há cerca de 2000 anos atrás. Ele viveu durante cerca de 30 anos para mostrar-
nos como viver – viver realmente. Então, Ele morreu para pagar pelos nossos 
pecados. 

 
" …Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no 
tocante ao pecado; e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado.”  
Romanos 8:3b (O Livro) 

 
1. Quem pagou o preço dos nossos pecados? 

(31)_____________________________ 

2. Romanos 8:3 diz-nos que quando Jesus morreu por nós, (32)____________ 

Deus na (33)__________________ o (34)_________________ . 

 
F. Jesus ressuscitou dos mortos para provar que tinha poder sobre o pecado e a morte. 

Ele promete agora a vida eterna, para todos aqueles que colocarem a sua confiança 
n'Ele e deixarem que Ele dirija as suas vidas. 
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"Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado; mas 
quanto a viver, vive para Deus." Romanos 6:10 (RAB) 
 

1. Jesus promete a (35) ______________ (36) ______________________ para (37) 

____________ aqueles que colocarem a sua (38) _____________ n'Ele e (39) 

_______________ que Ele (40) __________________ as suas (41) 

___________________. 

 
 
G. Agora já não temos que passar a eternidade no inferno pelos nossos pecados 

passados. Podemos vir a Jesus, pedir-Lhe que perdoe os nossos pecados e Ele 
prometeu que fará isso. Não somente Ele nos perdoa, mas irá ajudar-nos a encontrar 
uma vida totalmente nova. 

 
"Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustça." I João 1:9 (BBN) 

 
"justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos [e sobre todos] os que 
crêem; porque não há distinção." Romanos 3:22 (RAB) 
 

1. Assinale se a afirmação é Falsa ou Verdadeira. (42)  
“Todas as pessoas na terra irão ter que passar a eternidade no inferno pelos seus 
pecados passados.” 

Falso – Verdadeiro 
 
2. O que acontece quando pedimos a Jesus que perdoe os nossos pecados? 

(43) 
_______________________________________________________________ 

 
 
3. Os homens ficam bem com Deus ao (44): (assinala a resposta correcta) 
 
 

___________A. Colocarem a sua confiança em Jesus Cristo. 

___________B. Ser uma boa pessoa e ajudar os outros 

___________C. Ir à igreja todos os domingos. 

 
 
H. Se você deseja ter a nova vida que Deus oferece, deve abdicar de uma coisa muito 

importante: ser você a dirigir a sua vida. Tem que deixar Jesus dirigir a sua vida. 

Não pode dizer a Deus como Ele deve comandar a sua vida. Deve escutá-Lo. Ele 

deve ser o líder. Você deve ser o discípulo. 
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No passado, era você que dirigia. Fazia as coisas à sua maneira. Agora terá que viver 

de maneira diferente – fazendo aquilo que Ele quer. 

 

Mas lembre-se – Deus ama você. E Ele quer o melhor para você. Confie n'Ele! Pode 

ter a certeza que Ele não vai confundir a sua vida. Ele conhece a você melhor do que 

qualquer outra pessoa. 

 

Ele pode ver o futuro. Ele sabe o que você precisa hoje, Ele vai te ajudar a vencer no 

futuro, no próximo ano, ou daqui a dez anos. Não precisa ter receio se tiver que 

viver para Deus. 

“Sabemos que todas sa coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles que são chamados segundo o seu próposito.” Romanos 8:28 (RAB) 

 

1. Assinale se a afirmação é Falsa ou Verdadeira. (45) 

“Para se tornar um cristão, deve se dar a Jesus o controle da sua vida” 

Falso – Verdadeiro 
 

2. Deus te ama e quer o (46) _________________ para (47) _________________. 

 

3. Não precisa  ter (48) _____________ se tiver que (49) ________________ para 

Deus. 

 

Se é você que ainda controla a sua vida, então tem bons motivos para ter receio do 

futuro. O seu futuro é incerto. Sua vida pode ir por “água abaixo”. Tal como foi no 

passado. 

 

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

nessa lição. 

 

Assinatura do Professor: 

_____________________________________________ 

                                (43)
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Vamos agora rever os dez pontos estudados. Estes dez pontos explicam aquilo que 
envolve ser Cristão. Volte às páginas 6-13 e complete as frases seguintes: 
A. Deus (50) _____________ e tem (51) ______________ maravilhosos para a sua 

(52) _______________________. 

B. Deus nos deu (53) __________ para que pudéssemos saber como desfrutar a (54) 

_________. Todos têm (55) ________________ algumas leis de (56) _________. A 

Bíblia chama a isso (57) _____________. Temos feito o que queremos com a nossa 

vida. Decidimos quais seriam as regras. 

C. Deus diz que as pessoas que não cumprem as Suas leis terão que pagar o preço do 

pecado. O preço de Deus para qualquer pecado é a (58) _____________ – a morte 

(59)____________. 

D. Mas lembre-se – Deus ama todas as pessoas. Ele não quer que (60) ____________ 

passe o (61) ______________ da sua vida no (62) _________________. 

E. (63) ___________ escolheu pagar o (64)______________ dos nossos pecados. É 

por essa razão que Jesus veio há terra há cerca de 2000 anos atrás. Ele viveu durante 

cerca de 30 anos para mostrar-nos como viver – viver realmente. Então, ele morreu 

para pagar pelos nossos (65) ___________________. 

F. (66) _____________ ressuscitou dos (67)___________ para provar que tinha 

(68)_______________ sobre o (69)______________ e a (70)____________. Ele 

promete agora a vida (71) ________________, para todos aqueles que colocarem a 

sua confiança n'Ele e deixarem que Ele dirija as suas vidas. 

G. Agora já não temos que passar a eternidade no inferno pelos nossos pecados 

passados. Podemos vir a (72) ________________, pedir-Lhe que (73) 

_____________os nossos pecados e Ele prometeu que fará isso. Não somente Ele 

nos perdoa, mas irá ajudar-nos a encontrar uma vida totalmente nova. 

H. Se desejar ter a nova vida que Deus oferece, deve abdicar de uma coisa muito 

importante: ser você que dirige a sua vida. Tem que deixar que Jesus dirija a sua 

(74)_______________. Não pode dizer a Deus como Ele deve comandar a sua vida. 

Deve escutá-Lo. Ele deve ser o (75) _______________. Você deve ser o (76) 

_______________. 

 

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

nessa lição. 

Assinatura do Professor: ______________________________________________ 
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III. A grande Decisão 
 

Então, a grande escolha é sua. Pode dirigir a sua própria vida – fazendo as coisas à 

sua maneira. Ou pode vir a Deus e pedir a Sua ajuda. 

 

Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Ele está pronto e à espera para 

perdoar os seus pecados. Ele também está pronto para ser o Líder da sua vida. Ele 

deseja guiá-lo para uma nova vida – muito melhor do que a que tens vivido. 

 

A escolha é sua. 

O que irá fazer? 

 

1. Sim, quero tornar-me cristão 

2. Não, não estou pronto a tornar-me cristão. 

3. Não tenho a certeza se sou um cristão. 

4. Já sou um cristão. 

Faça um círculo em volta da resposta que sentir que deve dar. (77) 

 
1. Agora escreva uma curta oração a Deus, dizendo-Lhe o que você quer fazer com a 

sua vida. Diga-lhe o porque escolheu esta resposta. (78) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição.  
 
Assinatura do Professor: ____________________________________________ 

(77, 78) 
A palavra “cristão” tem vários significados para diferentes pessoas. Tire um minuto e 
pense acerca daquilo que faz com que uma pessoa se torne um cristão. 
 
O que você pensa ser um verdadeiro cristão? (explicar em detalhes) (79) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Lição completada_______________________________________________________ 

(79) 
 
Assinatura do Professor:  
___________________________________________________ 
 
Classificação: ____________________  
Agora esta pronto para estudar para o auto-teste. Quando se sentir preparado para fazer 
o auto – teste, diga ao seu professor.  
 

 


