


Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te 
tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois 
a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19
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Conhecendo

1 Quantos deuses existem? Efésios 4:6

2 Qual é a natureza de Deus? João 4:24

3 Deus se preocupa conosco? Salmo 40:1-3

4 Quais são as três manifestações de Deus? Mateus 28:19

5 Qual foi o papel de Deus no Universo? Gênesis 1:1

Características de Deus 

1 É Espírito. João 4:24

2 É Eterno. Isaías 57:15

3 Não muda. Tiago 1:17

4 É Perfeito. Mateus 5:48

5 É Sábio. I Cor. 1:24

6 É Santo. Êxodo 15:11

7 É a Verdade. Jer. 10:10

8 Misericordioso. Sal. 86:15

Revelação de Deus 

1 Pela natureza. Salmo 19:1

2 Pela Bíblia. Apocalipse 1:1

3 Por Jesus Cristo. João 14:6

E se Deus realmente 
existe?! Alguns falam: 

“Não creio, porque não 
O vejo”. Mas há muitas 
coisas que cremos sem 
vê-las como, por exemplo, 
a eletricidade, o vento, o 
amor. Outros falam: “Não 
creio, porque não O en-
tendo”. Um sábio incrédu-
lo caminhava pela praia 
pensando como poder 
compreender a Deus. De 
repente, viu uma crian-
ça, que com um caracol 
tirava água do mar e o 
esvaziava num buraqui-
nho na areia. O que estás 
fazendo �lhinho? - “Que-
ro colocar toda a água do 
mar neste buraco”, falou o 
menino. Ah! Exclamou o 
sábio ...é justamente o que 
eu estou tentando fazer 
ante o oceano do in�nito, 
querendo colocá-lo na 
minha mente �nita.

Deus



E Agora?

Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Deus é Pai 

1 Está sempre preocupado conosco. Salmo 46:1

2 Nos suporta com Sua misericórdia. Jeremias 31:3

3 Nos consola sempre. II Coríntios 1:3

4 Dá aquilo que nos falta. Filipenses 4:19

1 Respeite o Seu nome. Êxodo 20:7

2 Obedeça à vontade dEle. Atos 5:29

3 O coloque em primeiro lugar. Mateus 6:33

4 O ame de verdade. Mateus 22:37

Creio que há um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, 
uma unidade de três pessoas coeternas.  Desejo amá-
lo e aceitá-lo como meu Senhor e Salvador.

Fé

Sim, eu creio. 

A causa das desgraças 
e sofrimentos que o 

ser humano sofre tem 
como principal motivo  ter 
se afastado de Deus. O 
profeta Jeremias fala das 
conseqüências terríveis deste 
erro: “...Porque o meu povo 
fez duas maldades: a Mim 
Me deixaram, o manancial 
de águas vivas, e cavaram 
cisternas, cisternas rotas, 
que não retêm as águas”. 
Jeremias 2:13. 
A única solução é voltarmos 
para Deus e entregarmos 
o controle da nossa vida 
completamente a Ele.
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Bíblia
02

Revelação Divina

1 Quem inspirou os escritores bíblicos? 2 Pedro 1:21

2 Qual a utilidade de estudar a Bíblia? 2 Timóteo 3:14-17

3 Que bênçãos recebemos pelo estudo? Romanos 15:4

4 Deus falou por meio de quem? Hebreus 1:1,2

Características da Bíblia 

1 Apresentação: Velho Testamento e Novo Testamento

2 Coleção de Livros: 39 no VT e 27 no NT = Total de 66 livros

3 Autor e Escritores: Deus, inspirando 40 autores diferentes

4 Organização: Livros, capítulos e versos ou versículos 

Mais sobre a Bíblia

1 É inspirada por Deus: 2 Timóteo 3:16

2 É eterna: Isaías 40:8

3 É comparada a uma luz que ilumina o caminho: Salmo 119:105

Uma mensagem para 
você! Este é o título de 

um conhecido �lme a res-
peito de um casal que só 
se conhece pela internet.  
Se relacionam de forma 
virtual, se amam, mas 
descombrem que estão em 
lados opostos nos negó-
cios; quase inimigos... no 
�nal da história o amor 
vence as barreiras. 
Assim é a nossa história 
com Deus. Ele, pensando 
em mandar uma men-
sagem para você, o fez 
por meio da Bíblia, um 
livro diferente e especial. 
Nós, num lado oposto 
ao de Deus, por causa 
do pecado, na condição 
natural de pecadores e 
mortais, encontramos no 
livro sagrado como mudar 
nosso destino eterno por 
meio do amor divino 
revelado pelo Eterno. É 
isto que você vai descobrir 
na Palavra de Deus, um 
amor incomparável. 



E Agora?

Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

1 Ler a Bíblia diariamente. Deuteronômio 17:19

2 Pesquisar as suas verdades. João 5:39

3 Aceitá-la com alegria. Jeremias 15:16

4 Praticar os seus ensinos. Apocalipse 1:3

Creio que a Bíblia é a carta de amor de Deus e creio 
que Ele inspirou seus escritores. Aceito o que está 
escrito nela como a mensagem de Deus para mim.

Fé

Sim, eu creio. 

Aquele que com espírito 
sincero estuda as 

Escrituras, procurando 
compreender as suas 
verdades, será levado em 
contato com seu Autor, pois 
Ele mesmo disse: “São elas 
que de Mim testi�cam”. 
João 5:39 – e não andará 
nas trevas do pecado: 

“Lâmpada para os meus pés 
é a Tua Palavra e luz para 
os meus caminhos”. Salmos 
119:105. 
As palavras da Bíblia são as 
palavras de Cristo. Crendo 
e praticando os ensinos 
dela, encontraremos Jesus, 
a nossa esperança de vida 
eterna.

A Bíblia toda fala de Cristo. Desde o primeiro relatório da cria-
ção — pois “sem Ele nada do que foi feito se fez” (João 1:3) — até 
à promessa final: “Eis que cedo venho” (Apocalipse 22:12) le-
mos acerca de Suas obras e ouvimos a Sua voz. Se desejais fa-
miliarizar-vos com o Salvador, estudai as Santas Escrituras. 
Caminho Para Cristo, p. 57. 

A Bíblia e Jesus Cristo
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Conhecendo

1 Como nos comunicamos com Deus? Daniel 9:3

2 O que é a oração? 1 Samuel 1:10

3 Qual é o poder de uma oração sincera? Tiago 5:16

4 Em nome de quem devemos orar? João 14:13

5 Deus atende as nossas orações? Mateus 7:7-11

Orações da Bíblia 

1 Oração modelo. Mateus 6:9-13

2 Oração pelos doentes. Tiago 5:14-16

3 Oração Confiante. Salmo 3:2-5

4 Oração de Jabez. 1 Crônicas 4:9,10

Fé 

1 Acreditar sem ver. Hebreus 11:1,6

2 Presente de Deus.  Efésios 2:8

3 Desenvolver a fé.  Romanos 10:17

Oração
E FÉ

Sem dúvida, o telefone 
foi uma das grandes 

invenções da humanidade, 
depois o celular e então o 

“smartphone”. 
É impressionante quando 
falamos com alguém que 
pode estar do outro lado 
do mundo, e podemos 
conversar olhando para a 
pessoa em tempo real.
Tal experiência nos dá a 
dimensão de uma conver-
sa que podemos ter com o 
centro do Universo, não 
por meio de um aparelho 
tecnológico, mas por meio 
da oração; pode ser indi-
vidual ou públicamente; 
em voz audível ou apenas 
mentalmente. 
Juntamente com a oração 
está a fé que é con�ança 
em Deus como nosso 
Amigo e como Aquele que 
pode nos ouvir e nos aju-
dar em todas as situações 
da vida. 



E Agora?

Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Ele nos ama

1 Ore três vezes ao dia. Salmo 55:17

2 Fale a sós com Deus. Mateus 6:6

3 Peça coisas convenientes. Tiago 4:3

4 Peça com fé. Mateus 21:22

Creio que Deus ouve e responde as orações e meu 
desejo é orar com fé diariamente para aumentar meu 
relacionamento com o Eterno. 

Fé

Não iremos receber sem 
pedir, não iremos 

encontrar a bênção sem 
buscá-la. A grande certeza 
que temos é que existe um 
Deus nos céus que nos ama 
e nos atende. “Por que 
deveriam os �lhos e �lhas 
de Deus ser tão relutantes 
em orar, quando a oração 
é a chave nas mãos da 
fé para abrir o celeiro 
do Céu, onde se acham 
armazenados os ilimitados 
recursos da Onipotência?” 
Caminho a Cristo, 79,81. 

“A verdadeira fé, a oração verdadeira, quão fortes são! São 
como dois braços por meio dos quais o suplicante humano se 
apodera do poder do infinito amor. Fé é confiança em Deus - 
acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós.”  
Obreiros Evangélicos, p. 259. 
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Conhecendo

1 Que maravilhosa promessa fez Jesus? João 14:1-3

2 Como devemos considerar essa promessa? Tito 2:13

3 De que forma Jesus voltará? Mateus 24:30

4 Quantos verão a gloriosa volta de Cristo? Apocalipse 1:7

5 Qual o objetivo da volta de Jesus? Mateus 16:27

Sinais da volta de Jesus 

1 Guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6

2 Fomes e desastres na natureza. Mateus 24:7

3 Falsos Cristos e falsos profetas. Mateus 24:24

4 Decadência moral. 2 Timóteo 3:1-5

Os Preparados 

1 Mortos justos ressuscitam. 1 Tes. 4:13-16

2 Vivos justos são transformados. 1 Tes. 4:17

3 Reinarão e viverão no Céu por mil anos.  Apoc. 20:4

A Volta
DE JESUS

Já pensou alguma vez se 
este mundo realmente 

vai acabar? Ou, como 
e quando será o �m do 
mundo? 
Muitos �cam angustiados 
sem conhecer as respos-
tas para estas perguntas. 
Também estão preocu-
pados com o desemprego, 
as injustiças sociais, a vio-
lência urbana, a miséria, 
a fome e as guerras. 
Será que o mundo vai 
acabar por causa destas 
coisas? Vai demorar mui-
to tempo até isto aconte-
cer? Há esperança para o 
futuro? 
Jesus é a nossa única 
esperança. Ele verda-
deiramente vai voltar a 
esta Terra para eliminar 
o pecado, a injustiça, o 
sofrimento e a morte. Ele 
voltará para dar vida 
eterna a todos que acredi-
tam nEle.



E Agora?

Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

A volta de Jesus

1 Ame e deseje a volta de Jesus. 2 Timóteo 4:8

2 Prepare-se para este encontro. Romanos 13:11-14

3 Ajude na pregação do evangelho. Mateus 24:14

4 Esteja atento aos sinais dos tempos. Lucas 21:28-31

Creio na segunda vinda de Jesus em breve. 
Quero preparar-me para estar com Ele no Céu. 

Fé

Quando Jesus voltar 
cada um terá 

concretizado o seu destino 
eterno; os que aceitaram a 
salvação de Jesus receberão 
vida eterna e os que 
rejeitaram receberão a 
condenação eterna .
Todos estarão 
incorruptíveis e serão 
arrebatados para o Céu. Lá 
�carão com Jesus por um 
período de mil anos e em 
seguida retornarão a esta 
terra que será renovada e 
aqui viverão eternamente 
com o Senhor.

Será um acontecimento real e visível por todos, algo que o ser 
humano não pode imaginar plenamente por causa da glória e 
majestade produzida pela presença de Cristo e o terror dos 
ímpios que não estarão preparados para ver Jesus voltar. 

“Quando vier o Filho do Homem na Sua majestade e todos os 
anjos com Ele, então, se assentará no trono da Sua glória...
Mateus 25:31,32.“ Vida de Jesus, p. 173. 
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Conhecendo

1 Que provisão fez Deus para salvar o homem? João 3:16

2 Como Jesus descreveu a Sua missão? Lucas 19:10

3 Jesus cometeu algum pecado? Hebreus 4:15

4 Como Jesus pagou a dívida do homem? Isaías 53:3-6

5 Que ato assegurou nossa salvação? 1 Coríntios 15:20-22

O Salvador 

1 Quem é. 1 Timóteo 1:15

2 Por que Jesus. Mateus 1:21

3 Nenhum outro salvador. Atos 4:12

4 Se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21

As Conseqüências do Pecado 

1 Separação de Deus. Isaías 59:2

2 Morte para todos. Romanos 5:12; 6:23

3 Toda a criação de Deus afetada.  Romanos 8:22

Salvação

Preciso ser salvo do 
que? Você talvez nem 

tenha consciência que 
precisa ser salvo, mas 
olhando ao redor e vendo 
injustiças, violência, cri-
mes, doenças, sofrimento 
e tristeza...  Como sobre-
viver a tudo isto? Quem 
poderá salvá-lo deste 
mundo tão mau e com 
efeitos tão arrasadores? 
Há alguém que pode 
salvar você! 
A Bíblia a�rma que Deus, 
em seu grande amor, pro-
videnciou um plano para 
que fôssemos libertos das 
terríveis conseqüências 
do mal no Mundo em que 
vivemos. 
Todos os problemas deste 
mundo existem por causa 
do pecado, e Jesus Cristo 
veio a este Mundo para 
nos libertar do pecado e 
da morte que é a conse-
qüência �nal do pecado. 



E Agora?

Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Amor mais forte

1 Crer em Jesus. Atos 16:30,31

2 Arrepender-se. Atos 3:19

3 Aceitá-Lo como Salvador pessoal. Atos 4:12

4 Abrir-Lhe a porta do coração. Apocalipse 3:20

Creio que Jesus morreu por mim e O aceito como 
meu único Salvador. Entrego-Lhe minha vida e meu 
coração. 

Fé

Em in�nito amor e 
misericórdia, Deus 

fez com que Cristo, que 
não conheceu pecado, se 
tornasse pecado por nós, 
para que nele fôssemos 
feitos justiça de Deus. 
Guiados pelo Espírito 
Santo, sentimos nossa 
necessidade, reconhecemos 
nossa pecaminosidade, 
arrependemo-nos de nossas 
transgressões e temos fé 
em Jesus como Salvador 
e Senhor, Substituto e 
Exemplo. 
Essa fé salvadora é dom da 
graça de Deus. Por meio de 
Cristo, somos justi�cados, 
adotados como �lhos e 
�lhas de Deus, e libertados 
do domínio do pecado. 

“O coração de Deus anseia por Seus filhos terrestres com amor 
mais forte que a morte. Entregando Seu Filho, nesse único 
dom derramou sobre nós todo o Céu. A vida, morte e interces-
são do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o 
Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante 
dos seres celestiais - tudo se empenha em favor da redenção 
do homem.“ Caminho a Cristo, p. 19, 20. 
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Conhecendo

1 Qual a condição para receber perdão? Lucas 18:10-14

2 Que sentimento profundo é indispensável? Atos 2:38

3 Que se deve fazer com os pecados? Salmo 32:5

4 Que maravilhosa promessa Deus faz? Isaías 1:18

5 O perdão de Deus é completo? Isaías 43:25

Confissão

1 A promessa. 1 João 1:9

2 Encobrir ou confessar. Provérbios 28:13

3 Confissão específica. Levíticos 5:5

4 A confissão do Rei Davi. Salmo 51:1

Perdão

Como é difícil lidar 
com o sentimento de 

culpa que toma conta de 
nós quando fazemos algo 
errado. É muito desagra-
dável sentir-se culpado; 
nos sentimos esmagados, 
perdemos o sono, �camos 
como que num beco sem 
saídas. Tentamos então 
de todas as formas fugir 
do problema e não conse-
guimos solução.
O pecado está diante de 
nós todo o tempo e não 
conseguimos nos livrar 
do peso que tanto nos 
incomoda.
Existe uma única saída: 
É Deus, que com amor 
nos perdoa e nos torna 
sem culpa; é Ele quem nos 
considera como se nunca 
tivéssemos pecado. 
Este é o perdão divino que 
restaura e renova a vida.

5 A grandeza da misericórdia. Salmo 103:11

6 Resultado da confissão. Miquéias 7:19

7 Instrução Divina. Números 5:6,7 p.p.



E Agora?

Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Libertos

1 Arrepender-me de todo coração. Atos 3:19

2 Confessar todos os pecados. 1 João 1:9

3 Experimentar a conversão. Ezequiel 36:25-27

4 Ser uma nova pessoa em Cristo. 2 Coríntios 5:17

Humildemente, peço perdão a Deus pelos meus 
pecados e creio que Ele me perdoará. A partir de hoje 
quero viver uma vida sem pecado pela graça de Jesus.

Fé

O    pobre publicano que 
orava: “Ó Deus, tem 

misericórdia de mim, 
pecador!” (Luc. 18:13) 
considerava-se homem 
muito ímpio, e outros 
assim o consideravam 
também; mas sentia a sua 
necessidade e, arcando 
ao peso da culpa e da 
vergonha, veio perante 
Deus, pedindo-Lhe 
misericórdia. Seu coração 
estava aberto para que 
o Espírito de Deus ali 
�zesse Sua obra de graça 
e o libertasse do poder do 
pecado. Caminho a Cristo, 
p. 30, 31.

“Podia dizer a quem Lhe aprouvesse: “Segue-Me”, e aquele 
a quem Se dirigia levantava-se e O seguia. Quebrava-se o 
encanto da fascinação do mundo. Ao som de Sua voz, 
fugia do coração o espírito de avidez e ambição, e os 
homens levantavam-se, libertos, para seguir o Salvador.“ 
A Ciência do Bom Viver, p. 25. 
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Conhecendo

1 Quem estabeleceu que haverá um juízo? Atos 17:31

2 O Que Deus vai julgar? Eclesiastes 12:4

3 Quantos comparecerão perante o juízo? 2 Coríntios 5:10

4 Quem é o Juiz? João 5:22

5 Qual será a sentença? Mateus 25:46

Entenda o Juízo Divino 

Quem é: Fase INVESTIGATIVA Fase COMPROVATIVA Fase EXECUTIVA

Juiz Deus - Salmo 50:6. Justos - Apocalipse 20:4. Jesus - João 5:22.

Advogado Jesus - 1 João 2:1. Não Haverá Não Haverá

Acusador Satanás - Apoc. 12:9,10. Satanás - Apoc. 12:9,10. Satanás - Apoc. 20:7.

Juízo

Há no futuro, um sole-
ne dia em que cada 

indivíduo será julgado 
pelo juiz de toda a Terra, 
o Senhor Deus. 
O tribunal divino fará 
rigorosa justiça, nenhum 
culpado será inocentado. 
Nenhum inocente será 
condenado. Nesse julga-
mento universal tudo será 
levado em conta.

Testemunhas Anjos - Apocalipse 5:11. Anjos - Apocalipse 5:11. Anjos - Apoc. 5:11.

Réus Justos - 1 Pedro 4:17. Ímpios - I Cor. 6:2,3. Todos - Mat. 25:34,41.

Lei
Dez Mandamentos
Tiago 2:10-13.

Dez Mandamentos
Tiago 2:10-13.

Dez Mandamentos
Tiago 2:10-13.



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

As Fases do Juízo

1 Crer em Jesus e obedecer-Lhe. João 5:24

2 Temer a Deus e guardar Seus mandamentos. Ecle. 12:13

Aceito a Jesus como meu advogado e desejo respeitar 
os seus mandamentos.

Fé

A segurança para o juízo 
consiste em permanecer 

em comunhão com Cristo, 
e, como conseqüência, um 
completo afastamento do 
pecado. (Eze. 18:20-22, 27) 
O dia do juízo está 
precisamente diante de nós. 
A mensagem de Deus para 
os habitantes da Terra hoje 
é: “Estai vós apercebidos 
também; porque o Filho 
do homem há de vir à 
hora em que não penseis.” 
(Mat. 24:44.) As condições 
predominantes hoje na 
sociedade, e especialmente 
nas grandes cidades das 
nações, proclamam com 
voz de trovão que a hora do 
juízo de Deus está próxima, 
e que o �m de todas as 
coisas terrestres é chegado. 
Jesus voltará em breve e 
pagará a cada um segundo 
as suas obras. (Mateus 
16:27) Não haverá nenhum 
problema para aqueles que 
se mantém �éis e �rmes até 
o �m. (Apocalipse 2:10; 3:5)

JUÍZO INVESTIGATIVO
Acontece agora. Começou em 1844. Daniel 8:14. Terminará 
um pouco antes da volta de Jesus. Apocalipse 14:7. Agora é 
hora de abandonar o mundo de pecado e buscar o Deus vivo e 
verdadeiro. Você pode ser transformado agora.

JUÍZO COMPROVATIVO
Esta fase acontecerá durante o período milênio. Começará na 
volta de Jesus e terminará quando a Cidade Santa descer do 
céu. Durante esta fase haverá três surpresas: 
1ª - Você estar lá. 
2ª. Pessoas que você acha que não irão e poderão estar lá.
3ª - Pessoas que você acha que irão para o céu não estarão lá.

JUÍZO EXECUTIVO
Acontecerá após o milênio. Quando a Cidade Santa descer do 
céu todos os ímpios ressuscitarão, haverá uma tentativa de 
ataque por parte de Satanás e deles, à Cidade de Deus. Jesus 
vai intervir e acontecerá a cena mais emocionante da história, 
quando os ímpios, inclusive o Diabo, irão se ajoelhar diante de 
Jesus e então Ele dará a sentença final. Aos justos Ele dirá: 

“Vinde benditos de meu Pai.” Aos ímpios: “Apartai-vos de mim 
malditos de meu Pai.” O FOGO VAI CONSUMIR TODO O MAL E 
PURIFICAR A TERRA. CRISTO CRIARÁ UM NOVO CÉU E UMA 
NOVA TERRA E COMEÇARÁ A TÃO SONHADA VIDA ETERNA.

E Agora?



A Bíblia Ensina | 08

Conhecendo

1 Por quem e como a lei foi escrita? Êxodo 31:18

2 O que a lei revela? 1 João 3:4

3 A lei nos conduz a quem? Gálatas 3:24

4 Qual foi a atitude de Jesus quanto a lei? João 15:10

5 Jesus mudou algum mandamento? Mateus 5:17,18

A lei

1 O propósito de Deus ao dar a lei. Salmo 119:104,111

2 O princípio fundamental. Romanos 13:8-10

3 Escraviza ou liberta? Tiago 1:25

4 Por ela vem o conhecimento do pecado. Rom. 3:20

Regras

A lei dos Dez Man-
damentos revela o 

pecado cuja penalidade 
é a morte. A lei não pode 
salvar, mas Cristo pode. 
Ele pode salvar até o 
maior pecador e implan-
tar no coração os Seus 
princípios da Sua lei. 
Assim nos tornamos 
semelhantes a Ele no 
caráter quando Ele disse 
de si mesmo: “Agrada-me 
fazer a Tua vontade, ó 
Deus meu, dentro em 
meu coração está a Tua 
lei.” Salmo 40:8. 
Graças a Deus por Sua lei 
que nos mostra o pecado e 
graças a Deus pelo Salva-
dor que proveu um meio 
para nos transformar o 
caráter e nos preparar 
para viver no Céu.

A LEI DE DEUS

5 Motivação para obedecer. João 14:15

6 Conhecer Jesus sem guardar a lei? 1 João 2:4

7 Força para obedecer. João 15:5

8 Onde ela deve estar. Salmo 40:8



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Lei e Graça

1 Amar a Deus e guardar Sua lei. João 14:15

2 Guardar os mandamentos. Salmo 119:44

3 Respeitar todos os mandamentos. Tiago 2:10

Aceito a Cristo como meu único e suficiente 
Salvador. Aceito a Lei de Deus como norma para 
minha vida perfeita e livre do pecado. A partir de 
hoje decido respeitar a lei de Deus.

Fé

DEZ MANDAMENTOS - Resumo

1. Não terás outros deuses diante 
de mim.

2. Não fàrás para ti imagem 
de escultura, nem semelhança 
alguma do que há acima nos céus, 
nem embaixo na terra, nem nas 
águas debaixo da terra. Não as 
adorarás nem lhes darás culto.

3. Não tomarás o nome do Senhoe 
Teu Deus em vão, porque o Senhor 
não terá por inocente o que tomar 
o seu nome em vão.

4. Lembra-te do dia de sábado, 
para o santi�car.

5 Honra a teu pai e a tua mãe, 
para que se prolonguem os teus 
dias na terra que o Senhor teu 
Deus te dá.

6. Não matarás.

7. Não adulterarás.

8. Não furtarás.

9. Não dirás falso testemunho 
contra o teu próximo.

10. Não cobiçarás a casa do teu 
próximo. Não cobiçarás a mulher 
do teu próximo, nem o seu servo, 
nem a sua serva, nem o seu boi, 
nem o seu jumento, nem cousa 
alguma que pertença ao teu 
próximo.” 

(Os Dez Mandamentos estão 
relatados em Êxodo 20:3-17)

Ninguém se salva por guardar a lei, mas pela graça redentora 
de Jesus. Sem dúvida, a lei tem uma parte importante e neces-
sária na salvação: ela nos indica o que é pecado. Como um es-
pelho, mostra-nos nossa miserável condição e leva-nos a Cristo, 
que nos salva. Uma vez salvos a lei serve como nosso padrão 
de vida; os mandamentos são os dez passos que nos levam a 
viver uma vida semelhante à perfeita vida de Cristo.

E Agora?
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Conhecendo

1 Qual é o dia de descanso na lei de Deus? Êxodo 20:8-11

2 Para benefício de quem foi dado o sábado? Marcos 2:27

3 Quem instituiu o sábado? Gênesis 2:1-3

4 Que dia respeitou o nosso Senhor Jesus? Lucas 4:16

5  Que dia respeitavam os apóstolos? Atos 17:2

Dia de Deus A história nos relata que o 
primeiro dia da semana 

era guardado pelos romanos 
como dia do sol. Eles ado-
ravam o sol nesse dia. Na 
primeira parte do século IV da 
nossa era, mais exatamente ao 
7 de março de 321, o imperador 
Constantino promulgou um 
decreto fazendo do primeiro 
dia da semana, o domingo, 
uma festividade pública em 
todo o Império Romano. Esse 
foi um grande passo para a 
instituição de um dia de guar-
da em substituição do dia que 
Deus estabeleceu, o sábado.  
O ponto culminante do decreto 
de Constantino era que os  
juízes e o povo da cidade, bem 
como os comerciantes repou-
sassem no venerável dia do sol. 
Assim começou a cumprir-se à 
profecia Daniel sobre o poder 
que mudaria a lei de Deus. “...
cuidará em mudar os tempos 
e a lei.” Daniel 7:25. Uma 
brecha foi aberta na lei divina. 
A guarda do domingo não veio 
das Escrituras. A instituição 
do domingo como dia de guar-
da baseia-se na autoridade 
do homem. Devemos lembrar 
das palavras de Jesus: “Em 
vão Me adoram ensinando 
doutrinas que são preceitos 
de homens, negligenciando o 
mandamento de Deus, guar-
dais a tradição dos homens.” 
Marcos 7:7,8.

7º DIA - SÁBADO 

6 Que dia será guardado no Céu? Isaías 66:22,23

7 O que Deus fez com o sábado? Gênesis 2:2,3

8 Em que dia se devem fazer os preparativos? Êxo. 16:22,23.

9 Quando começa o sábado? Levíticos 23:32

10 O que NÃO devemos fazer no sábado? Êxodo 20:10

11 O que se PODE fazer no sábado? Mateus 12:12



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

O Dia do Senhor

Quero respeitar o sábado como o selo de Deus 
na minha vida e quero observar o sábado de pôr-
do-sol a pôr-do-sol, como ensinam as Escrituras 
Sagradas. Quero um dia guardar o sábado no Céu, 
com Jesus.

Fé

O sábado vem do Éden perdido 
e deverá continuar no Éden 
restaurado, isto é, na Nova 
Terra. Em toda a Bíblia não 
encontramos o menor indício de 
uma mudança do dia de guarda. 
Na Nova Terra  os que aqui se 
tornaram obedientes pela graça 
de Cristo, estarão para sempre 
com o Salvador. 

Em Isaías 63:23, diz que eles 
vieram à presença do Senhor 
principalmente “de sábado em 
sábado”. O Salvador Jesus Cristo 
espera que abandonemos o 
caminho da transgressão de Sua 
lei e retornemos para Ele com fé 
e obediência.

No Novo Testamento encontramos oito vezes a expressão “pri-
meiro dia da semana” referindo-se ao domingo (Mateus 28:1; 
Marcos 16:2,9; Lucas 24:1; João 20:1, 19; Atos 20:7; 1 Coríntios 
16:2). Em nenhuma das vezes lhe é atribuído algum significado 
religioso ou santo. O sábado, ao contrário, é mencionado 59 
vezes, sendo usada a palavra “sabbaton”, que significa “re-
pouso”. “Podeis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não 
encontrareis uma única linha que autorize a santificação do 
domingo. As Escrituras falam da observância religiosa do sába-
do, dia que nós jamais santificamos.” Cardeal Gibbons. 
A Fé de Nossos Pais, p. 98.

1 Ter cuidado para não profanar o sábado. Isaías 56:2

2 Fazer a vontade de Deus quanto ao sábado. Isa. 58:13,14

3 Obedecer a Deus, antes que aos homens. Atos 5:29

E Agora?

4 Obedecer fielmente o que Deus manda. Tiago 4:17

5 Confiar plenamente em Jesus. Filipenses 4:13

O sábado é um sinal, ou seja, um selo, e, se preferir, 
uma marca entre Deus e seu povo. Portanto o selo de 
Deus é o sábado. A prova disto é dada pelo próprio 
Deus: “Santificai os Meus sábados, pois servirão de 
sinal entre Mim e vós, para que saibas que Eu Sou o 
Senhor, vosso Deus.” Ezequiel 20:20.
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Conhecendo

1 O que é a morte? Eclesiastes 12:7

2 A que Jesus compara a morte? João 11:11,13

3 O que os mortos sabem? Eclesiastes 9:5

4 O que acontece com a alma? Ezequiel 18:4

5 Devemos consultar os mortos? Deuteronômio 18:10,11

Espíritos Enganadores

1 Quem veio para enganar todo o mundo? Apo. 12:9

2 Nome dado aos anjos caídos . 1 Timóteo 4:1

3 Disfarce para enganar. 2 Coríntios 11:14-15

4 Que disfarce usou Satanás no Paraíso. Gênesis 3:1-4

Morte

A morte é o oposto da 
vida. É o retorno do 

homem ao que era antes 
que Deus lhe soprasse o 
fôlego da vida. Morte é a 
retirada da vida e tudo 
quanto ela implica. 
Na morte não há nem 
pensamento, nem 
consciência. Vida sugere 
atividade. Na morte a 
atividade cessa. Na morte 
é cortada toda relação 
com a vida. 
Quando os mortos acor-
darão? É consolador saber 
que os mortos ressusci-
tarão. Deus chamará os  
mortos à vida novamente.
Os nossos queridos, que a 
morte levou, não dormi-
rão para sempre. Deus 
ressuscitará os justos 
mortos.

5 Qual o objetivo de Satanás. Mateus 24:24

6 Como vencer os enganos. Tiago 4:7



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Pó + Fôlego de Vida = Alma Vivente

Creio que Deus é o Autor da vida e que não existe 
vida após a morte. Creio que a esperança é Jesus e 
que por meio dEle todos os justos mortos voltarão a 
viver na primeira ressurreição.

Fé

É muito difícil perder 
alguém, acompanhar o 

enterro, o funeral de uma 
pessoa a quem você amava 
muito. Na realidade a 
morte não agrada ninguém. 
Ela separa as pessoas.
Quando Paulo escreveu sua 
carta aos Tessalonicenses 
ele deu um conselho muito 
precioso para você hoje: 

“Eu não quero que vocês se 
entristeçam com respeito 
aos que já dormem”. Ele 
compara a morte a um 
sono. E Deus não se 
preocupa quando alguém 
dorme esse sono.
Na Bíblia também existe 
uma promessa para os que 
dormem em Cristo. Para os 
que entregaram a sua vida, 
o seu coração, tudo que têm, 
nas mãos do Senhor. Eles 
serão ressuscitados, ou seja, 
vão voltar a viver um dia, 
chamados por Deus.

“Ao criar o homem, Deus formou o seu corpo do pó da terra. A 
forma humana estava perfeita, porém, inanimada. Então Deus 
soprou naquela forma o fôlego da vida e o homem tornou-se 
um ser vivo inteligente. O homem tornou-se alma vivente. 

“Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe 
soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser 
alma vivente”. Gênesis 2:7. Ao morrer o homem, o fôlego da 
vida ou espírito, princípio de vida que Deus dá ao homem 
e aos animais voltam ao grande Autor da vida. Tendo 
vindo de Deus, a Ele pertence. 

NA ORIGEM DA VIDA FOI ASSIM:
Pó da terra             +         Fôlego de vida  =   Vida
(boneco de barro)                (espírito)                    (alma vivente)

NA MORTE OCORRE O INVERSO: 
Morte   =   Corpo            -           Fôlego de vida 
                      (pó da terra)              (espírito)

Na morte o corpo volta ao pó e o espírito (fôlego de vida) 
volta para Deus. A Bíblia não diz que a alma volta para 
Deus, mas sim o espírito.

1 Consolar-me na esperança da ressurreição. 1 Tes. 4:13-18

2 Crer em Jesus. João 11:25

3 Perseverar até alcançar a imortalidade que Deus nos dará. 
Romanos 2:7

E Agora?
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Conhecendo

1 Quem fundou a Igreja? Mateus 16:16-18

2 Quem é o fundamento da Igreja? Efésios 2:20

3 Quem são os dirigentes da Igreja? Efésios 4:11,12

4 Que exemplo a Igreja deve seguir? João 13:15

5 Qual é a norma de conduta da Igreja? Apo. 12:17 

Características da Igreja

1 Possui a fé em Jesus. Apocalipse 14:12

2 Guarda os mandamentos. Apocalipse 14:12

3 Tem o espírito de profecia. Apocalipse 19:10

4 Respeita o santo sábado do Senhor. Êxodo 20:8-11

Igreja

Os sociólogos dizem 
que têm no mundo 

nove grandes religiões. 
O Cristianismo é uma 
delas. Dentro do Cristia-
nismo há mais de 30 mil 
denominações. Qual delas 
é a verdadeira? As igrejas 
são iguais porque todas 
conduzem a Jesus? Isto 
é verdade? A Bíblia diz: 

“Há caminho que ao ho-
mem parece direito, mas 
ao cabo dá em caminhos 
de morte.” Prov. 14:12.
As Escrituras são revela-
ção de Deus e a segura 
fonte da verdade. Necessi-
tamos estudar as Escritu-
ras, conhecer a verdade e 
praticar os Seus ensinos. 
São de Jesus as palavras: 

“Nem todo que Me diz: 
Senhor, Senhor! Entrará 
no reino dos céus, mas 
aquele que faz a vontade 
de Meu Pai que está nos 
céus.” Mateus 7:21.

5 Orienta-se pela santa Palavra de Deus. 2 Timóteo 3:16

6 Sustenta um tríplice evangelismo. Mateus 4:23

7 Anuncia o juízo iminente. Apocalipse 14:7

8 Prega com poder a volta de Jesus. Tito 2:13



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

1 Unir-me à igreja verdadeira. Atos 2:41

2 Permanecer fiel e firme na verdade. 2 Pedro 1:10-12

Creio na Bíblia e quero ser libertado pela verdade. 
Meu sincero desejo é fazer parte da igreja, a família 
de Deus aqui na Terra, e me preparar para fazer parte 
da família de Deus no Céu.  

Fé

Sim, eu creio. 

A Pedra sobre a qual o 
Senhor edi�caria a 

Sua Igreja era a a�rmação 
de Pedro: “Tu és o Cristo, o 
Filho de Deus vivo”. 
O próprio Pedro escreveu: 

“Chegando-vos para Ele - 
Pedra viva, reprovada, na 
verdade, pelos homens, 
mas para com Deus eleita 
e preciosa. Vós também, 
como pedras vivas, sois 
edi�cados casa espiritual... 
Eis que ponho em Sião 
a Pedra principal da 
esquina, eleita e preciosa; 
e quem nela crer não 
será confundido. E assim 
para vós, os que credes, 
é preciosa, mas para os 
rebeldes, a Pedra que os 
edi�cadores reprovaram 
essa foi a principal da 
esquina: e uma Pedra 
de tropeço e Rocha de 
escândalo, para aqueles 
que tropeçam na Palavra” 
1 Pedro 2.4-8.

“Com infinita sabedoria, escolheu Deus a pedra fundamental, e 
a colocou Ele mesmo. Chamou-a “firme”. O mundo inteiro 
pode depor sobre ela seus fardos e pesares; pode suportá-los 
a rodos. Com perfeita segurança podem edificar sobre ela. 
Cristo é uma “pedra já provada”. Aqueles que nEle confiam, Ele 
nunca decepcionará. ...Ele é o firme fundamento. Todos quan-
tos fazem dEle sua confiança, descansam em segurança perfei-
ta.” O Desejado de Todas as Nações, p. 598, 599. 

Jesus Cristo é a Pedra

E agora?
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Conhecendo

1 Quem recebe revelações especiais de Deus? Amós 3:7

2 Como Deus Se comunica com o profeta? Números 12:6

3 Uma mulher pode ser profetisa? Joel 2:28

4 A Igreja primitiva teve profetas? 1 Coríntios 12:28

5 Qual a predição sobre o dom profético no tempo do fim? 
Apocalipse 12:17; 19:10

Um Profeta Verdadeiro:

1 Concorda com a Bíblia. Isaías 8:20

2 Produz Bons frutos. Mateus 7:20 e 7:15

3 Suas predições se cumprem. Jer. 28:9; Dt. 18:21,22

4 Reconhece a divindade de Cristo. 1 Jo. 4:1,2

Revelação

Alguma vez você já an-
dou por um caminho 

escuro sem uma lanterna? 
Em uma circunstância 
dessa, você gostaria de ter 
algo que o ajudasse a ilu-
minar para manter-se no 
caminho correto e evitar 
tropeçar ou cair.
Nas trevas deste mundo 
de pecado Deus não nos 
deixou às escuras; Ele nos 
deu a Bíblia que é a luz 
para os nossos caminhos, 
mas Deus também tem 
revelado Seu plano por 
meio do ministério dos 
profetas. 
Profeta é alguém es-
colhido por Deus para 
transmitir a Sua mensa-
gem. O profeta tem uma 
vida em harmonia com a 
mensagem que revela. Ele 
é um instrumento usado 
por Deus. O Senhor ma-
nifestou o dom profético 
na Sua igreja no tempo 
do �m.

Jesus Cristo predisse que nos últimos dias se levantariam 
muitos falsos profetas e enganariam a muitos (Mt 24:11). 
O Inimigo busca falsificar tudo o que Deus fez em benefício 
de Seu povo e dos que creem nEle.



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Ellen White

Creio que Deus manifestou o dom profético através 
dos tempos para revelar Seus planos e Sua vontade 
para Seus filhos. Creio na revelação profética vinda 
de Deus.

Fé

Os Adventistas do Sétimo Dia creem que Ellen G. White 
recebeu o dom de profecia. Seus escritos são um guia para a 
compreensão mais clara da Bíblia, jamais um substituto para 
esta. Conforme ela determinou “Os testemunhos escritos não 
são concedidos a fim de prover nova luz, mas para imprimir 
vividamente sobre o coração as verdades da inspiração já 
anteriormente reveladas”. Testimonies, vol. 5, p. 665.

Ellen nasceu em 26 de novembro de 1827, em Gorham, 
Maine, Estados Unidos, e morreu em 16 de julho de 1915, 
na Califórnia. 

Desde dezembro de 1844, quando recebeu sua primeira 
visão, dedicou-se a escrever e a pregar, desenvolvendo 
esse ministério durante 70 anos. Nesse período, educou 
ainda os filhos, ajudou o esposo, aconselhou os líderes 
da recém fundada Igreja Adventista do Sétimo Dia e 
atuou como missionária na Europa e na Austrália. 

Sua produção literária ultrapassou 100 mil páginas e é 
conhecida como Espírito de Profecia. Entre os livros que 
Ellen White escreveu destacam-se aqueles que abordam 
o Grande Conflito entre Cristo e Satanás, desde antes da 
Criação até a eternidade dos remidos no Lar dos salvos. 

Ao todo são 3.623 páginas na série conflito cobrindo a 
Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. São os seguintes livros: 
Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de 
Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito.

1 Apreciar as profecias.
1 Tes. 5:20

2 Estar atento às profecias. 
2 Pedro 1:19

3 Crer nos profetas. 
2 Crônicas 20:20

E Agora?
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Conhecendo

1 Que mudança ocorre quando aceitamos a Jesus? 2 Co. 5:17

2 Qual a atitude correta diante das provações? 1 Pe. 4:12, 13

3 Como estabelecemos comunhão com Deus? 1 Pe. 4:7

4 Que dia é dedicado a comunhão com Deus? Isa. 58:13,14

5  Que missão Jesus confiou aos seus filhos? Mat. 24:14

Como cristãos, vivemos 
uma nova vida em Jesus e 

isto envolve uma mudança em 
nosso estilo de vida. Passamos 
a viver a nova vida por meio 
da comunhão e relaciona-
mento com Deus, passamos 
a testemunhar do amor que 
nos salvou, o Espirito Santo 
nos guia a desenvolver dons 
espirituais.
Tudo muda, nossa aparencia 
pessoal e também a maneira 
como cuidamos da saúde; 
preocupamo-nos tanto com os 
aspectos físicos quanto espiri-
tuais de nossa vida. Portanto, 
ambos devem ser irrepreensí-
veis (1 Tessalonicenses 5:23). 
Deus considera nosso corpo 
um templo. Qualquer atenta-
do contra a saúde do corpo é 
um grave pecado perante Deus. 
Quem abrevia sua vida por 
descuido das leis da natureza, 
está roubando a Deus. 

6 Que preparo é preciso para cumprir a missão? 1 Pe. 3:15

7 Quem é o nosso guia supremo? Colossenses 2:6,7

8 Que princípio deve dirigir a vida do cristão? 1 Co. 10:31

9 Que carnes Deus não recomenda para comer? Lev. 11:3-20

10 Porque não usarmos fumo, café, alcool? 1 Co. 3:16,17

11 Como deve ser nossa aparência pessoal? 1 Tim. 2:9,10

Vida
Melhor



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Remédios de Deus

Creio que meu corpo é templo do Espírito Santo. 
Não usarei alimento e bebida prejudicial. Com 
a ajuda de Deus e seguindo o exemplo de Jesus, 
procurarei viver como um verdadeiro cristão. 

Fé

Ar puro, luz solar, abstinência, 
repouso, exercício, regime 
conveniente, uso de água e 
con�ança no poder divino — 
eis os verdadeiros remédios. 
... A natureza, não sendo 
estorvada, faz seu trabalho 
sabiamente e bem. Aqueles 
que perseveram na obediência 
a suas leis, ganharão em 
saúde de corpo e de alma. 
(Ellen White - A Ciência do 
Bom Viver, 127)

A Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo 
[Terceira Pessoa da Divindade] e não se joga lixo num santuá-
rio (1 Coríntios 6:19, 20). Deus quer que sejamos temperantes, 
isto é, usar com moderação as coisas boas e abster-se das coi-
sas nocivas à saúde. Esse princípio vale para todas as áreas da 
nossa vida, como excesso de trabalho, excesso de TV, internet 
ou videogames, sexo ilícito, pornografia, jogos de azar.
O cultivo da boa saúde está intimamente ligado ao uso mode-
rado dos “Remédios Naturais” de Deus:  

1. Beber água (oito copos por dia),

2. Exercícios físicos (30 minutos por dia),

3. Exposição à luz solar em horários moderados,

4. Ar puro, 

5. Sono regular (8 horas por noite),

6. Alimentação equilibrada (frutas, verduras,legumes, cereais),

7. Temperança (moderação, equilibrio)

8. Relacionamento com Deus.

1 Procurar viver a vida cristã transformada. Mateus 5:48

2 Seguir em tudo o exemplo de Jesus. 1 João 2:6

E Agora?
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Conhecendo

1 A quem pertence o Universo? Salmo 24:1

2 Que enormes riquezas Deus possui? Ageu 2:8

3 Graças a quem obtemos nossos bens? Deut. 8:17,18

4 Que parte dos rendimentos pertence a Deus? Lev. 27:30,32

5 De quanto temos que devolver o dízimo? Gên. 28:20-22

Mordomia
FIDELIDADE CRISTÃ

O dízimo é a décima parte 
dos ganhos, e pertence 

a Deus. Abraão dava seu 
dízimo a Deus. Jacó também 
o dava. Era prática habi-
tual do povo hebreu. Nosso 
Senhor Jesus Cristo aprovou 
esta prática. 
O sistema especial do dízimo 
fundava-se em um principio 
tão duradouro como a lei 
de Deus. Este sistema do 
dízimo era uma bênção para 
os judeus; se assim não fosse, 
Deus não o teria dado. Da 
mesma maneira, será uma 
bênção para os que o segui-
rem até o �m dos tempos. 
Na verdade, o que Deus 
nos propõe com o sistema 
dos dízimos e ofertas é uma 
sociedade. Ele, que é o pro-
prietário de toda a riqueza, 
nos convida a participar das 
imensas bênçãos que é capaz 
de derramar. É por isso que 
nos pede que demos com 
abundância e alegria. 
1 Coríntios 9: 6,7.

6 Em que é empregado o dízimo? 1 Coríntios 9:13,14

• Deus declara que é propriedade exclusiva Dele. Lev. 27:30
• Nisto não temos o direito de escolher. Deus exige 

obediência total. As ordens têm de ser cumpridas. 
(Malaquias 3:10, Deuteronômio 14:22) fazendo-se uso 
do livre arbítrio.

• Deus aceita tanto o bom como o mau. Lev. 27:32 e 33. 
Aqui Deus se preocupa não tanto pela qualidade, mas 
pela quantidade, pela parte que Ele reclama como Sua.

• Embora o dízimo seja um dever, Deus espera que esta 
obrigação tenha a motivação do amor, um amor 
responsável, um amor que leva a obediência.  
João 14:15 e 15:10.

Dízimo



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Oferta

1 Ser um fiel administrador dos bens de Deus. 1 Pedro 4:10

2 Ser sócio de Deus. Provérbios 11:24,25

3 Dar com alegria. 2 Coríntios 9:6,7

Reconheço que tudo pertence a Deus, e eu também 
sou do Senhor. Quero ser fiel a Deus por meio do 
dízimo e ofertas. Meu propósito: tudo de mim em 
resposta a tudo de Deus por mim. 

Fé

Tudo pertence a Deus, 
pois Ele criou todas as 

coisas. Nós pertencemos 
a Deus e fomos criados 
para a Sua honra e 
glória. Ele nos colocou 
neste mundo e deu-nos 
a responsabilidades de 
administrar todas as coisas. 
Classi �camos as bênçãos 
dadas por Deus em 
quatro grupos: o tempo, o 
corpo, as habilidades e 
talentos, os bens materiais. 
Quando estudamos sobre 
o sábado vimos que este 
é um período de tempo 
semanal que pertence a 
Deus; Ele disse “seis dias 
trabalharás e farás toda a 
tua obra... mas o sétimo 
dia é o sábado do Senhor 
Teu Deus.” Da mesma 
forma Deus nos diz que de 
todos os bens materiais que 
Ele nos concede, a décima 
parte pertence a Ele.

• É “propriedade” do homem. Nós sabemos que o ser 
humano não é proprietário de nada. Sem dúvida, Deus 
nos permite considerar os nove décimos (depois do 
dízimo) como nossos, pois podemos usá-los conforme 
a nossa vontade. É por esta razão que podemos ofertar 
voluntariamente. Deuteronômio 16:10.

• A quantia que damos está determinada pelo critério 
espiritual de avaliação e proporção das bênçãos 
recebidas I Coríntios 16:2; Deuteronômio 16:17; Lucas 
12:48. Aqui também usamos a faculdade de escolha.

• Deus somente aceita a oferta que é perfeita, porque 
esta representa a Cristo. Aquilo que mais preocupa a 
Deus é a qualidade. Malaquias 1:8; Levítico 22:21 e 22.

• A motivação do amor é a única que Deus aceita, ainda 
que a oferta seja da melhor qualidade. A motivação 
está no doador. Deus olha o doador e sua oferta. 
Gênesis 4:4, João 3:16. João 15:13.

• Portanto, o dízimo é devolvido, ao passo que as ofertas 
são doadas voluntariamente. As ofertas são nossa 
resposta de amor e gratidão pelas bênçãos de Deus.

E Agora?
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Conhecendo

1 Quem mandou batizar? Mateus 28:18-20

2 Qual é a forma correta do batismo? Mateus 3:13-16

3 Qual é uma condição para a salvação? Marcos 16:16

4 Que duas bênçãos se recebem no batismo? Atos 2:38

5 A que divina instituição se unem os batizados? At. 2:41-47

Decisão
NOVA VIDA 

No caminho da nossa 
existência, todos che-

gamos à encruzilhada com 
uma placa indicando os dois 
únicos caminhos a seguir: 
Vida ou Morte. Escolher um 
deles é a mais séria decisão 
da vida. 
Há duas forças espirituais 
que in�uenciam a nossa 
decisão, uma de cima e outra 
de baixo. Nenhuma delas, 
porém, nos força a escolha. 
A última palavra sempre 
é nossa. Somos livres para 
escolher a vida ou a morte, 
mas Cristo aponta na direção 
da vida e diz: “Escolhe a vida 
para que vivas.” Deus vem 
primeiro. Jesus disse: “Buscai, 
pois, em primeiro lugar, o 
seu reino e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão 
acrescentadas.” Mateus 6:33. 
A Bíblia mostra que o tempo 
da graça acabará. Devemos 
ouvir o apelo divino. “Eis, 
agora, o tempo sobremodo 
oportuno, eis, agora, o dia da 
salvação.” 2 Coríntios 6:2.

6 Qual a experiência obtém a pessoa batizada? Rom. 6:4

Confissão

1 Crer em Jesus. Atos 8:36-38

2 Arrepender-se de todos os pecados. Atos 2:38

3 Confessar os pecados. Provérbios 28:13

4 Conhecer a doutrina. Mateus 28:19,20

5 Colocar em prática os ensinos de Jesus. Mateus 7:21

6 Pedir o santo batismo. Atos 8:36



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

Você Escolhe o Caminho

1 Abandonar o pecado. Atos 8:37

2 Decidir-se pelo batismo. Atos 8:35-38

3 Responder hoje ao convite de Deus. Hebreus 3: 15

Desejo ser batizado seguindo o exemplo de Nosso 
Senhor Jesus Cristo para a remissão dos meus 
pecados e para ter uma nova vida ao lado de Deus.

Fé

A Bíblia nos ensina que 
temos pouco tempo, mas 

vivemos como se tivéssemos 
todo o tempo do mundo. 
Queremos a liberdade em 
Cristo, mas nos amarramos 
nas tradições e costumes do 
mundo. Aceitamos a verdade 
de Deus, mas tememos tomar 
uma decisão ao lado de Cristo.
Por que esperar mais? Hoje 
Deus está chamando-o para 
tomar uma decisão ao Seu 
lado, Ele está chamando-o 
para começar uma nova vida 
de liberdade com Ele.
Jesus diz:   “Eis que estou à 
porta e bato; se alguém ouvir 
a minha voz e abrir a porta, 
entrarei” ... Ap. 3:20. Abrir a 
porta do coração para Jesus 
signi�ca entregar a vida a Ele. 
Esta entrega é simbolizada 
pelo batismo e pelo novo 
estilo de vida de acordo com a 
vontade de Deus.

E Agora?

5RAZÕES PARA O BATISMO

1. Para ter o nome no livro da vida.

    Ap. 20:15; Mt. 18:18.

2. Para ter o perdão dos pecados.

    At. 2:38; Mq. 7:19.

3. Para ter um Novo Nascimento.

    Jo. 3:3-5; Rm. 6:2, 3.

4. Para ser salvo.

    Mc. 16:16.

5. Para ser um �lho amado de Deus.

    Mt. 3:16, 17.

AS BENÇÃOS DE ENTREGAR A VIDA A JESUS
Jr. 33:3 - Perdão de todas as iniquidades e pecados. 
Não importa quão grave sejam. Isa. 1:18.
Hb. 8:12 - Jamais irá lembrar das suas falhas. Será 
perdoado completamente e para sempre.

POR QUE DEUS ADVERTE O PECADOR?
1.  Quer dar paz, alegria e felicidade.
2.  Deseja salvar.
3.  Deseja oferecer vida eterna.
4.  Ele tem amor pelo pecador.
Zc. 7:12  - Não endureça o coração, não desista. 
Ouça a voz de Deus e tome a sua decisão.
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Santuário

O Santuário Terrestre

1 O que era o Santuário? Êxodo 25:8

O povo de Israel foi 
escravo no Egito 

por 400 anos. Uma vez 
libertos por Deus, podiam 
adorá-Lo livremente e 
Deus estava ansioso por 
habitar no meio de Seu 
povo. Para que o Senhor 
pudesse habitar no meio 
do povo, Ele instruiu 
Moisés quanto à cons-
trução de um santuário 
(Êxodo 25:8). O santuário 
não servia apenas para 
habitação de Deus, mas 
era a única maneira pela 
qual nossos antepassa-
dos puderam entender 
o plano da salvação, o 
preço do pecado e a morte 
de Cristo, o “cordeiro de 
Deus que tira o pecado do 
mundo” (João 1:29). 
Estudar e compreender o 
santuário e seus serviços 
são a chave para entender 
e compreender o ministé-
rio sacerdotal de Cristo.

2 O que havia nas dependências do Santuário? Êxo. 40:19

Pátio 
Êxodo 40: 29-33

Santo
Êxodo 40: 22-27

Santíssimo
Êxodo 26:34

3 Quem entrava em cada dependência?

Pátio Santo - Heb. 9:6 Santíssimo – Heb. 9:7

Pecador
Arrependido

4 O que se fazia no santuário?

Pátio Santo - Heb. 9:6 Santíssimo – Heb. 9:7

Sacrifício 
Contínuo

Números 28:1-4

Sacrifício 
pelo Pecado

Levítico 4:27-31

Sacrifício da 
Expiação

Levítico 16:5-10

Simbolizava 
a salvação à 
disposição 
de todos 

continuamente.

Simbolizava a 
transferência 

dos pecados do 
pecador para 

o santuário, via 
sacerdote, pelo 

sangue do animal 
sacrificado.

Simbolizava a 
remoção de 

todos os pecados 
que foram 

transferidos 
para o santuário 
durante o ano.



Decisão
Fé

Sim, eu creio. 

O Santuário do Céu

1 Onde entrou? Hebreus 8:1,2

2 Para que entrou? Hebreus 9:24; 7:25

3 O que faz ao confessarmos? 1 João 1:9

4 O que mais Ele faz? João 1:12; Romanos 6:14,18 

1 Há provas que existe? Hebreus 8:2; Apocalipse 8:3

2 Quem é o Sacerdote? Hebreus 4:14

3 Como funciona? Hebreus 8:3-6

4 Quem é a vítima? João 1:29; Hebreus 10:12

Há um santuário no 
Céu, o verdadeiro 

tabernáculo que o Senhor 
erigiu, não o homem. Nele 
Cristo ministra em nosso 
favor, tornando acessíveis 
aos crentes os benefícios de 
Seu sacrifício expiatório 
oferecido uma vez por 
todas, na cruz. Ele como 
nosso Sumo Sacerdote e 
começou Seu ministério 
intercessório por ocasião 
de Sua ascensão. Em 1844, 
no fim do período profético 
dos 2.300 dias, Ele iniciou 
a segunda e última 
etapa de Seu ministério 
expiatório. É uma obra 
de juízo investigativo, 
a qual faz parte da 
eliminação final de todo 
pecado, prefigurada pela 
purificação do antigo 
santuário hebraico, no Dia 
da Expiação. Nesse serviço 
típico, o santuário era 
purificado com o sangue 
de sacrifícios de animais, 
mas as coisas celestiais são 
purificadas com o perfeito 
sacrifício do sangue de 
Jesus. Fonte: Crenças 
Fundamentais, 23.

Que Jesus Cristo é o Sumo Sacerdote que 
intercede por mim no Céu e graças a Sua 
intercessão e ao Seu sangue derramado na 
cruz, pela fé encontro a remissão dos pecados.

O Ministério de Cristo no Céu 

O Convite

5 Que convite nos é feito? Hebreus 4:16
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MINHA DECLARAÇÃO DE FÉ
EU ACEITO...

 Sim  Não - 1. A Bíblia como a inspirada Palavra de Deus.
 Sim  Não - 2. O ensino Bíblico da Trindadede que Deus é uma unidade de três Pessoas Co-Eternas, Pai, Filho e Espírito Santo.
 Sim  Não - 3. A morte de Cristo como o sacrifício que perdoa e apaga meus pecados; e que sou salvo pela graça, mediante a fé.
 Sim  Não - 4. Jesus Cristo como meu único Salvador pessoal e Senhor da minha vida.

HOJE ETERNIDADE

Tempo do Fim Nova Terra1a
. R
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O

2a
. R
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ÇÃ
O

NO INÍCIO DO MILÊNIO DURANTE O MILÊNIO NO FIM DO MILÊNIO
Volta de Jesus - 1 Tessalonicenses 4:16 Justos no Céu - Apocalipse 20:4 Cristo desce  - Zacarias 14:5,6

Morte dos Ímpios - 2 Tessalonicenses 2:8 Justos Julgam - 1 Coríntios 6:2,3 Desce a Cidade Santa Apocalipse 21:2

Primeira Ressurreição - 1 Ts. 4:16; Ap. 20:6 Terra vazia - Jeremias 4:23-27 Segunda Ressurreição  - Apocalipse 20:4,5

Justos Transformados - 1 Coríntios 15:52 Satanás preso - Apocalipse 20:1-3 Satanás é solto - Apocalipse 20:3,7,8

Arrebatamento - 1 Tessalonicenses 4:17
Todos os ímpios estarão mortos.
Não haverá mais salvação para os ímpios nem durante nem 
depois do milênio. 

Destruição dos ímpios - Apocalipse 20:8,9

Prisão de Satanás - Apocalipse 20:1-3 Destruição de Satanás - Apocalipse 20:10

Eternidade - Apocalipse 21:1

EU CREIO...
 Sim  Não - 5. Que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja remanescente dos últimos dias de acordo com a profecia Bíblica, e 

quero ser membro dessa Igreja.
 Sim  Não - 6. No ensino Bíblico dos dons espirituais e creio que o dom de profecia manifesto na vida e ministério de Ellen G. White 

é uma característica distintivada igreja remanescente.
 Sim  Não - 7. Que Jesus Cristo é meu intercessor no Santuário Celestial e me oferece Sua graça e poder para viver uma vida centra-

da nEle para viver segundo a Sua vontade.

EU DECIDO...
 Sim  Não - 8. Colocar em prática todas as crenças e princípios Bíblicos fundamentais, incluindo um estilo de vida adventista no to-

cante a modéstia cristã no vestuário e aparência pessoal, sem uso de adornos e, também abstendo-me de frequentar 
lugares impróprios para um cristão.

 Sim  Não - 9. Ter um modo de vida saudável, evitando consumo de alimentos impróprios, bem como o uso, fabricação e comercia-
lização de bebidas alcoólicas, cigarro, drogas ilicitas, café, suínos e derivados; porque reconheço que meu corpo é 
templo do Espírito Santo. Tudo que fizer, decido fazer para a glória de Deus.

 Sim  Não - 10. Obedecer a todos os mandamentos de Lei de Deus, e, inclusive, guardar o sábado de por do sol a por do sol.
 Sim  Não - 11. Devolver fielmente a Deus os dízimos de todas as bençãos que receber dEle, e devolver voluntariamente ofertas ao 

Senhor como demonstração de amor e relacionamento com Ele, porque é isto que a Bíblia ensina.
 Sim  Não - 12. Ser batizado por imersão, seguindo o modelo bíblico como testemunho de minha fé e salvação em Cristo.
 Sim  Não - 13. Ser um discipulo de Cristo, e quero discipular outras pessoas e participar na preção do evangelho, segundo a ordem 

de Cristo, e quero fazer isso até que Ele venha para me buscar, conforme prometeu.

Milênio
DIAGRAMA DOS
EVENTOS FINAIS
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Lâmpada para os meus pés é a 
Tua Palavra e Luz para o 

meu Caminho. 
Salmo 119:105




