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DEUS CRIOU A NÓS, AO NOSSO MUNDO, 
E A TUDO NELE CONTIDO

No princípio, criou Deus os céus e a terra.
—Gênesis 1:1

Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da 
terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o 
homem passou a ser alma vivente. —Gênesis 2:7

Pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e 
sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, se-
jam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo 
foi criado por meio dele e para ele.    —Colossenses 1:16

Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez, e 
dele somos. —Salmos 100:3a

Também disse Deus: Façamos o homem à nossa ima-
gem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio 
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre 
os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos 
os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, 
o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou. —Gênesis 1:26-27

Deus criou o homem para viver com Ele para sempre.

O PARAÍSO É O LAR DAQUELES QUE 
CONFIAM EM JESUS

O Paraíso é um lugar real—preparado por 
Deus para aqueles que O amam

Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 
penetrou em coração humano o que Deus tem preparado 
para aqueles que o amam. —1 CorÍntios 2:9b

Não há mais tristeza, dor, ou morte no Paraíso
E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já 

não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, 
porque as primeiras coisas passaram. —Apocalipse 21:4

Jesus não quer que ninguém seja condenado— 
Ele quer que nós o ajudemos a preparar 

outros para o Paraíso
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que 

todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e 
sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição 
da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a ressur-
reição do juízo. —João 5:28-29

Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os  
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;  
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 
ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação do século. —Mateus 28:18-20

Jesus Cristo é o único caminho para o Paraíso!
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DEUS COLOCA ADÃO E EVA  
NO JARDIM DO ÉDEN

Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no 
jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor 
Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim 
comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do 
bem e do mal não comerás; porque, no dia em que dela 
comeres, certamente morrerás. —Gênesis 2:15-17

A serpente, também chamada de diabo ou Satanás, 
questiona a autoridade de Deus e conta uma mentira

Então, a serpente disse à mulher: É certo que não 
morrereis.

Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, 
agradável aos olhos e árvore desejável para dar enten-
dimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao 
marido, e ele comeu. —Gênesis 3:4, 6

Nosso inimigo, Satanás, é um mentiroso.  
Nós não devemos nunca dar ouvidos a ele

Ele [o diabo] foi homicida desde o princípio e jamais se 
firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando 
ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é  
mentiroso e pai da mentira. —João 8:44b
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A DESOBEDIÊNCIA DE ADÃO E EVA A DEUS 
TROUXE O PECADO E A MORTE PARA A 

RAÇA HUMANA

E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: 
Onde estás?

Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque 
estava nu, tive medo, e me escondi.

Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas 
nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não 
comesses?

Então, disse o homem: A mulher que me deste por 
esposa, ela me deu da árvore, e eu comi.

Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste?
Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu 

comi.  —Gênesis 3:9-13

Portanto, assim como por um só homem entrou o 
pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim  
também a morte passou a todos os homens, porque 
todos pecaram. —Romanos 5:12

Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
—Romanos 3:23

Desde aquele dia, toda pessoa nasce com a natureza 
pecaminosa em seu coração e, um dia, morrerá, 

porque o pecado trouxe a morte.
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DEUS ENVIOU SEU FILHO PARA  
NOS SALVAR

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna. —João 3:16

Naqueles dias, foi publicado um decreto de César 
Augusto, convocando toda a população do império para 
recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito 
quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar- 
se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da 
Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade 
de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família 
de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que 
estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem- 
se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, 
enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não 
havia lugar para eles na hospedaria. —Lucas 2:1-7

Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver 
Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vi-
vermos por meio dele.  —1 João 4:9

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o 
governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz.   —Isaías 9:6

Para entrar para a raça humana, o Filho de Deus 
precisou nascer como um bebê humano.
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PASTORES DE OVELHAS E HOMENS SÁBIOS 
CELEBRAM O NASCIMENTO DE JESUS

Havia, naquela mesma região, pastores que viviam 
nos campos e guardavam o seu rebanho durante as 
vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles 
estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles; 
e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, 
lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de 
grande alegria, que o será para todo o povo: é que hoje 
vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, 
o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma 
criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.

E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão 
da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória 
a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os 
homens, a quem ele quer bem.

E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam 
os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos 
os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. 
Foram apressadamente e acharam Maria e José e a 
criança deitada na manjedoura. —Lucas 2:8-16

E, vendo eles [os homens sábios] a estrela, alegraram-se 
com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o 
menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; 
e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: 
ouro, incenso e mirra. —Mateus 2:10-11

Jesus é também chamado Emanuel, que significa 
“Deus conosco.”
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JESUS CRISTO É REALMENTE O  
FILHO DE DEUS

Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe 
abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo 
como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, 
que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me  
comprazo. —Mateus 3:16-17

Outro nome para Jesus é VERBO
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 

e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. 
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem 
ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a 
vida era a luz dos homens. —João 1:1-4

E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de 
graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do 
unigênito do Pai. —João 1:14

Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de 
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos 
dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas, pelo qual também fez o universo.

—Hebreus 1:1-2

Jesus é Deus—Ele veio em forma humana.
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JESUS NÃO CAI NA TENTAÇÃO DO DIABO

A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, 
para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar quaren-
ta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, 
aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de Deus, manda 
que estas pedras se transformem em pães.

Jesus, porém, respondeu: Está escrito:Não só de pão 
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da 
boca de Deus.

Então, o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o 
sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és Filho de 
Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos 
ordenará a teu respeito que te guardem; e: Eles te suste-
rão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra.

Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não ten-
tarás o Senhor, teu Deus.

Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mos-
trou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe 
disse: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares.

Então, Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque 
está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele 
darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram 
anjos e o serviram.  —Mateus 4:1-11

Jesus usou a Palavra de Deus  
para vencer cada tentação.
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DEUS NOS DEU A SUA LEI PARA NOS 
ENSINAR COMO VIVER

Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem seme-

lhança alguma do que há em cima nos céus, nem  
embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.

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

Lembra-te do dia de sábado, para o santificar.
Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os 

teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá.
Não matarás.
Não adulterarás.
Não furtarás.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
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 coisa 
alguma que pertença ao teu próximo.

—Êxodo 20:3-4, 7-8, 12-17

Jesus nos deu dois Grandes Mandamentos
Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de 

todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. 
O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. —Mateus 22:37-39

Quando obedecemos a Lei de Deus, nós demonstramos 
amor por Deus e amor por todas as pessoas.
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JESUS ESCOLHE SEUS AJUDANTES— 
“VENHAM E SIGAM-ME”

Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos 
Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque 
eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e 
eu vos farei pescadores de homens. Então, eles dei-
xaram imediatamente as redes e o seguiram.

Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e 
João, seu irmão, que estavam no barco consertando as 
redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu 
pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus.

—Marcos 1:16-20

Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo 
quis, e vieram para junto dele. Então, designou doze 
para estarem com ele e para os enviar a pregar.

—Marcos 3:13-14

Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: 
Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, 
porque dos tais é o reino de Deus. —Lucas 18:16

Jesus ainda nos chama—  
“Venham e sigam-Me.”
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UM DOS MELHORES SERMÕES DE JESUS
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque de-

les é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, 
porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm 
fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aven-
turados os misericordiosos, porque alcançarão misericór-
dia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque 
verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque 
serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os 
perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino 
dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha 
causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, 
disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, 
porque é grande o vosso galardão nos céus; pois assim 
perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.

—Mateus 5:3-12

Jesus também nos ensinou como orar
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos 

céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; 
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; o pão 
nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos 
devedores; e não nos deixes cair em tentação; mas livra-
nos do mal [pois teu é o reino, o poder e a glória para 
sempre. Amém]! Porque, se perdoardes aos homens 
as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdo-
ará; se, porém, não perdoardes aos homens [as suas 
ofensas], tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas 
ofensas. —Mateus 6:9-15
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ALGUNS MILAGRES QUE JESUS FEZ 
DURANTE SEU TEMPO NA TERRA

Jesus curou um leproso
E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, 

dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, 
estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo! 
E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra.

—Mateus 8:2-3
Jesus acalmou a tempestade

E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, 
de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, 
Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, cla-
mando: Senhor, salva-nos! Perecemos! Perguntou-lhes, 
então, Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena 
fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar; e 
fez-se grande bonança. —Mateus 8:24-26

Jesus alimentou a multidão
Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois 

peixinhos; mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: 
Fazei o povo assentar-se; pois havia naquele lugar muita 
relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de 
quase cinco mil. Então, Jesus tomou os pães e, tendo 
dado graças, distribuiu-os entre eles; e também igual-
mente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam 
fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os 
pedaços que sobraram, para que nada se perca.

—João 6:9-12

Quando Seus discípulos viram os milagres que Jesus 
tinha feito, eles creram que Ele era o Filho de Deus.
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JESUS CRISTO TEM O PODER DE  
PERDOAR PECADOS

Jesus perdoou aos pecados de um  
homem paralítico e depois o curou.

Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, 
levado por quatro homens. E, não podendo aproximar-se 
dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no 
ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo 
uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente.

Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os 
teus pecados estão perdoados.

Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e  
arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste 
modo? Isto é blasfêmia! Quem pode perdoar pecados, 
senão um, que é Deus?

E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles 
assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre 
estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer 
ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou 
dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que 
saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autori-
dade para perdoar pecados—disse ao paralítico: Eu te 
mando: Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. 
Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o 
leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem 
todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos 
coisa assim! —Marcos 2:3-12
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JESUS CRISTO TEM PODER  
SOBRE A MORTE

Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos
Então, ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, 

irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 
quatro dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, 
se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, então, a 
pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: 
Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que 
sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão 
presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo 
dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! 
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos 
ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, 
lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir.

—João 11:39-44

Jesus ressuscitou o filho de uma mulher  
viúva dos mortos

Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía 
o enterro do filho único de uma viúva; e grande multidão 
da cidade ia com ela. Chegando-se, tocou o esquife e, 
parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te man-
do: levanta-te! Sentou-se o que estivera morto e passou 
a falar; e Jesus o restituiu a sua mãe.

—Lucas 7:12, 14-15

Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. 
—João 11:25a
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JESUS DEU A SUA VIDA PARA NOS SALVAR 
DE NOSSOS PECADOS

Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 
Senhor. —Romanos 6:23

E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida  
eterna; e esta vida está no seu Filho. —1 João 5:11

O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou 
em sua boca; pois ele, quando ultrajado, não revidava 
com ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas 
entregava-se àquele que julga retamente, carregando 
ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos 
pecados. —1 Pedro 2:22-24a

…o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a 
reassumir. Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu  
espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a  
entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi 
de meu Pai. —João 10:17-18

Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, 
todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, 
mas sobre ele permanece a ira de Deus. —João 3:36

Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, 
e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. —João 14:6

A morte de Jesus na cruz foi parte do plano de Deus 
para nos dar vida eterna com Ele.





29

JESUS RESSUSCITOU DOS MORTOS

No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da sema-
na, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 
E eis que houve um grande terremoto; porque um anjo 
do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e 
assentou-se sobre ela. —Mateus 28:1-2

Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não 
temais; porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. 
Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Vinde 
ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus 
discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante 
de vós para a Galileia; ali o vereis. É como vos digo!

E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, 
tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-
lo aos discípulos.

E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! 
E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o ado-
raram. Então, Jesus lhes disse: Não temais! Ide avisar a 
meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão.

—Mateus 28:5-10
Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando  

estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e 
dureza de coração, porque não deram crédito aos que o 
tinham visto já ressuscitado.  —Marcos 16:14

Jesus disse, Porque eu vivo, vós também vivereis. 
—João 14:19b
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COMO TER JESUS COMO SEU  
SALVADOR PESSOAL

Sinta-se genuinamente arrependido de seus pecados
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.

—Romanos 3:23
Confesse seus pecados a Jesus

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 
injustiça.  —1 João 1:9

Abandone seus pecados
O que encobre as suas transgressões jamais prospe-

rará; mas o que as confessa e deixa alcançará miseri-
córdia. —Provérbios 28:13

Creia em Jesus Cristo como seu Salvador
…Crê no Senhor Jesus e serás salvo. —Atos 16:31a

Receba Jesus no seu coração
Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder 

de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem 
no seu nome.  —João 1:12

Um Guia De Oração
Querido Senhor Jesus,

Obrigado(a) por morrer na cruz para apagar os meus 
pecados. Eu estou arrependido(a) por tudo de errado que 
já fiz. Eu Lhe peço que, por favor, perdoe meus pecados, 
entre em meu coração, e viva nele para sempre. Eu con-
fio em Ti agora para purificar meu coração. Eu Lhe aceito 
para ser meu Senhor e Salvador pessoal. Obrigado(a) 
por fazer de mim Seu/Sua filho(a).

Em Teu nome eu oro, Amém.
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PRÁTICAS PARA LHE AJUDAR A SEGUIR  
A JESUS FIELMENTE

Leia a Palavra de Deus, A Bíblia Sagrada,  
todos os dias

Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para 
os meus caminhos. —Salmos 119:105

A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendi-
mento aos simples. —Salmos 119:130

Ore a qualquer hora do dia ou da noite
À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas 

queixas e lamentarei; e ele ouvirá a minha voz.
—Salmos 55:17

Confie no Senhor a cada dia
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te  

estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o  
em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas 
veredas. —Provérbios 3:5-6

Demonstre amor por todas as pessoas
Antes, sede uns para com os outros benignos, com-

passivos, perdoando-vos uns aos outros, como também 
Deus, em Cristo, vos perdoou. —Efésios 4:32

Continue andando na luz que Deus lhe dá
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, 

mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.

—1 João 1:7
De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do 

mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo 
contrário, terá a luz da vida. —João 8:12
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CONVERSANDO COM DEUS EM ORAÇÃO
Promessas que Deus faz aqueles que oram

E esta é a confiança que temos para com ele: que, se 
pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos 
ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que 
lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos 
que lhe temos feito. —1 João 5:14-15

NÓs precisamos orar com fé
Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedir-

des, crede que recebestes, e será assim convosco.
—Marcos 11:24

Quando oramos precisamos também perdoar
E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa 

contra alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial vos 
perdoe as vossas ofensas. [Mas, se não perdoardes, 
também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas 
ofensas.] —Marcos 11:25-26

É bom orar com outros cristãos
Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, so-

bre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, 
porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que 
está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos 
em meu nome, ali estou no meio deles.   —Mateus 18:19-20
Obediência a Deus traz respostas as nossas oraçÕes

E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guarda-
mos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que 
lhe é agradável.  —1 João 3:22

Orar é ter uma conversa franca com Deus,  
e deixá-lo falar nos nossos corações.
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O ESPÍRITO DE DEUS NOS DÁ DONS PARA 
USARMOS EM SERVIÇO A ELE

Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é 
o mesmo. —1 CorÍntios 12:4-5

E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas e outros para pastores  
e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos 
para o desempenho do seu serviço, para a edificação  
[o crescimento] do corpo de Cristo.  —Efésios 4:11-12

Porque assim como num só corpo temos muitos mem-
bros, mas nem todos os membros têm a mesma função, 
assim também nós, conquanto muitos, somos um só cor-
po em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, 
diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se 
profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, 
dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina esmere-se 
no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com dedicação; o que 
contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; 
quem exerce misericórdia, com alegria.

—Romanos 12:4-8
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como 

para o Senhor e não para homens, cientes de que rece-
bereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o 
Senhor, é que estais servindo. —Colossenses 3:23-24

Os dons que os que creem recebem não sāo todos 
iguais, Deus dá dons diferentes a cada um.
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AMOR É O MAIOR DOM
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem 

por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor 
permanece em Deus, e Deus, nele. —1 João 4:16

O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo 
Espírito Santo, que nos foi outorgado. —Romanos 5:5b

O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos 
outros, assim como eu vos amei. —João 15:12

Nossos dons não adiantam de nada,  
se não tivermos amor

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como 
o címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de 
profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência; 
ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar 
montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu 
distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda 
que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, 
se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é 
paciente, é benigno; o amor não arde em ciúmes, não 
se ufana, não se ensoberbece, não se conduz incon-
venientemente, não procura os seus interesses, não se 
exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a 
injustiça, mas regozija-se com a verdade; tudo sofre, tudo 
crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.

—1 CorÍntios 13:1-8a
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, 

estes três; porém o maior destes é o amor.
—1 CorÍntios 13:13
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ALGUNS IRÃO SOFRER POR  
NOSSA FÉ EM CRISTO

Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o 
diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para 
serdes postos à prova. …Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a 
coroa da vida. —Apocalipse 2:10

Cristo sofreu por nÓs
Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que 

também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos ex-
emplo para seguirdes os seus passos, o qual não come-
teu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca; pois 
ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando 
maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele 
que julga retamente, carregando ele mesmo em seu cor-
po, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, 
mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas 
chagas, fostes sarados.  —1 Pedro 2:21-24

Memorizar versículos das Escrituras irá lhe fortalecer
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem- 

presente nas tribulações. Portanto, não temeremos  
ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem 
no seio dos mares. —Salmos 46:1-2

Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em 
mim. No mundo, passais por aflições; mas tende bom 
ânimo; eu venci o mundo. —João 16:33

Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 
—1 João 5:4b
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JESUS, O BOM PASTOR, CAMINHA 
CONOSCO ATÉ O FIM

O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. Ele me faz 
repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das 
águas de descanso; refrigera-me a alma. Guia-me pelas 
veredas da justiça por amor do seu nome.

Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, 
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo; o teu 
bordão e o teu cajado me consolam.

Preparas-me uma mesa na presença dos meus  
adversários, unges-me a cabeça com óleo; o meu  
cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente 
me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na 
Casa do Senhor para todo o sempre. —Salmos 23

As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as co-
nheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; 
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha 
mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo; e 
da mão do Pai ninguém pode arrebatar. —João 10:27-29

De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te aban-
donarei. —Hebreus 13:5b

E eis que estou convosco todos os dias até à con-
sumação do século. —Mateus 28:20b

Aqueles que seguem Jesus Cristo  
ficarão para sempre com ele.
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O ESPÍRITO SANTO DE DEUS NOS ENSINA 
E NOS TRANSFORMA QUANDO LEMOS A 
PALAVRA DE DEUS E A OBEDECEMOS

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção, para a edu-
cação na justiça. —2 TimÓteo 3:16

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro 
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a 
palavra da verdade. —2 TimÓteo 2:15

Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições 
e o buscam de todo o coração; não praticam iniquidade e 
andam nos seus caminhos. —Salmos 119:2-3

Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar 
contra ti. —Salmos 119:11

Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei 
respeito. Terei prazer nos teus decretos; não me esque- 
cerei da tua palavra. —Salmos 119:15-16

E não vos conformeis com este século, mas transformai- 
vos pela renovação da vossa mente, para que experi-
menteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus. —Romanos 12:2

Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como 
o realizar, segundo a sua boa vontade.      —Filipenses 2:13

Estou plenamente certo de que aquele que começou 
boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo 
Jesus. —Filipenses 1:6

A fé vem pela pregação, e a pregação,  
pela palavra de Cristo. — Romanos 10:17b





47

JESUS CRISTO, O FILHO DE DEUS, 
VOLTARÁ. PREPARE-SE!

Jesus prometeu que Ele voltaria
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede 

também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mora-
das. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou 
preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, 
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, 
onde eu estou, estejais vós também. —João 14:1-3

Ninguém, a não ser Deus, sabe quando Jesus voltará
Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem 

os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
—Mateus 24:36

Jesus virá a qualquer momento, então  
precisamos estar preparados

Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de or-
dem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de 
Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressus-
citarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos, 
seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, 
para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos 
para sempre com o Senhor.  —1 Tessalonicenses 4:16-17

Ficai também vós apercebidos, porque, à hora em que 
não cuidais, o Filho do Homem virá. —Lucas 12:40

Estai de sobreaviso, vigiai [e orai]; porque não sabeis 
quando será o tempo. —Marcos 13:33

Esteja pronto—Jesus em breve voltará!
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DEUS CRIOU A NÓS, AO NOSSO MUNDO, 
E A TUDO NELE CONTIDO

No princípio, criou Deus os céus e a terra.
—Gênesis 1:1

Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da 
terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o 
homem passou a ser alma vivente. —Gênesis 2:7

Pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e 
sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, se-
jam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo 
foi criado por meio dele e para ele.    —Colossenses 1:16

Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez, e 
dele somos. —Salmos 100:3a

Também disse Deus: Façamos o homem à nossa ima-
gem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio 
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre 
os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos 
os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, 
o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou. —Gênesis 1:26-27

Deus criou o homem para viver com Ele para sempre.

O PARAÍSO É O LAR DAQUELES QUE 
CONFIAM EM JESUS

O Paraíso é um lugar real—preparado por 
Deus para aqueles que O amam

Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 
penetrou em coração humano o que Deus tem preparado 
para aqueles que o amam. —1 CorÍntios 2:9b

Não há mais tristeza, dor, ou morte no Paraíso
E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já 

não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, 
porque as primeiras coisas passaram. —Apocalipse 21:4

Jesus não quer que ninguém seja condenado— 
Ele quer que nós o ajudemos a preparar 

outros para o Paraíso
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que 

todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e 
sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição 
da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a ressur-
reição do juízo. —João 5:28-29

Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os  
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;  
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho 
ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação do século. —Mateus 28:18-20

Jesus Cristo é o único caminho para o Paraíso!
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