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BOAS NOVAS PARA VOCÊ 

Lição 1 

 

 

OS PROBLEMAS DO HOMEM 

 

1. O evangelho de João foi escrito para que _______________ que Jesus é o 

Cristo, o Filho de Deus; e para que, crendo, tenhas _________________ em 

seu nome. (João 20:31). 

 

2. Jesus se chama a si mesmo: a _______________ do mundo. (João 8:12). 

 

3. É importante seguir a Jesus? (   ) Sim   (   ) Não  (João 8:12) 

 

4. De acordo com o versículo 12 de João 8, o que teremos se seguirmos a 

Jesus? 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Algumas pessoas não seguem a Jesus porque amam mais as ___________ 

do que a _____________ porque as suas obras são: ______________ (João 

3:19). 

 

6. Por que algumas pessoas amam viver em trevas (pecado)? (João 3:19 e 

20) 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Como é que Jesus Cristo descreve uma pessoa que vive em trevas e 

pecado? (João 8:34) 

_________________________________________________________________________ 

 

8. O que Jesus Cristo disse sobre aqueles que não ouvem (escutam para 

obedecer) a Palavra de Deus? (João 8:47) 

_________________________________________________________________________ 
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9. De acordo com João 16:9, os homens são culpados de que pecado? 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Os homens são condenados pelo pecado de ___________________ 

(João 3:18) 

 

11. Quando uma pessoa não crê (confia) em Jesus não verá a 

__________________ mas a _______________ de Deus sobre ele permanece. 

(João 3:36) 

 

12. Em Romanos 6:23 a Bíblia diz que o resultado do pecado é a  

________________. 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 

Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”. Romanos 6:23 

 

13. Das seguintes palavras escolha as que representam melhor o pecado. 

(Reveja as palavras que se encontram nesta lição). 

 

(   ) Caminhar em trevas  (   ) Mentira 

(   ) Fé     (   ) Incredulidade 

(   ) Escravidão   (   ) Salvação 

(   ) Desobediência   (   ) Promotores de maldade 

 

14. A pessoa que continuar caminhando nas trevas do pecado enfrentará 

a ________ de Deus. (João 3:36) 

 

15. Alguns recusam (não crêem) em Jesus e não estão dispostos a recebê-

lo como Salvador e Senhor. (João 1:10-11) 

(   ) Verdadeiro  (   ) Falso 

 

16. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para  que _________________________ 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________(João 3:17) 

 

17. Por que o mundo precisa de um Salvador? (Romanos 3:23, abaixo) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 

 

18. De acordo com os versículos bíblicos anteriores, qual é o pecado mais 

sério do homem? 

_________________________________________________________________________ 

 

19. Na Bíblia, lemos mais acerca do pecado: 

“Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados 

esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá”. Isaías 59:2 

No Novo Testamento, lemos: 

“Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais 

costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o 

príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem 

na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, 

satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e 

pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. 

 

Baseado nos versículos acima mencionados, aliste quatro características 

de uma pessoa que vive em pecado ___________________________,  

________________________________ , _______________________________ e 

________________________________. 

 

Ainda no Novo Testamento, temos: 

“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, 

impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, 

egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas 

semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos 

disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus”. 

Gálatas 5:19-21. 

 

Sublinhar nestes versículos acima as palavras que representam o 

comportamento da natureza pecaminosa. 

 

Concluímos nesta lição que o pecado é: 

(   ) Estar sob o controle de Deus. 

(   ) Estar sob o controle de si mesmo. 

 

Jesus descreve o homem que controla a sua própria vida: 

“Então lhes contou esta parábola: “A terra de certo homem rico produziu 

muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde 

armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou 
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derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a 

minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande 

quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, 

beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato! Esta mesma noite a 

sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? 

Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para 

com Deus”. Lucas 12:16-21 

 

Nos versículos acima sublinhar os pronomes pessoais: “eu”, “meus”, 

“minhas”. 

 

Mas há boas novas para você. A Bíblia diz em I João 3:4-5: 

“Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é 

a transgressão da Lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os 

nossos pecados, e nele não há pecado” 

 

continue com a próxima lição porque há Boas Novas para você. 

MEMORIZE: Romanos 3:23 (Veja n° 17 desta lição). 

 

ESCREVA OS PEDIDOS DE ORAÇÃO  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

BOAS NOVAS PARA VOCÊ 

Lição 2 

 

 

A SOLUÇÃO DE DEUS PARA O PROBLEMA DO HOMEM 

 

Na Lição N° 1 aprendemos que o problema mais sério do homem é o 

pecado. 

 

1. De João 16:9 aprendemos que o pecado é ________________________. 

 

2. Jesus disse que uma pessoa que não crê Nele________________________ 

____________________________________________________ (João 8:24). 

 

A Bíblia diz: “O salário do pecado é a morte” Romanos 6:23 

 

Esta palavra “morte” se refere à segunda morte, que é a separação de 

Deus. 

 

“Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que 

cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e 

todos os mentirosos – o lugar deles será no lago de fogo que arde com 

enxofre. Esta é a segunda morte.” Apocalipse 21:8 

 

3. Qual é a atitude de Deus quanto aos pecadores? Romanos 5:8 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

“Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós 

sendo nós ainda pecadores.” Romanos 5:8 

 

4. De acordo com João 3:16, o que Deus fez para mostrar seu amor aos 

pecadores? 

_________________________________________________________________________ 
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A Bíblia diz: “Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores, o 

justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na 

carne, mas vivificado pelo Espírito.” I Pedro 3:18 

 

5. Jesus é chamado o __________________________ que tira o 

_________________ do mundo. João 1:29 

 

No tempo do Velho Testamento uma ovelha perfeita (cordeiro), sem 

nenhum defeito, era morta e sacrificada, como um inocente substituto, 

para pagar os pecados do povo. Este foi o símbolo de Jesus Cristo, o 

verdadeiro CORDEIRO DE DEUS, que mais tarde viria ao mundo. 

 

6. Leia na Palavra de Deus a história da morte de Cristo – a solução de 

Deus para o problema do pecado do homem. Leia João 19:1-37. 

 

7. Por que Cristo morreu na cruz? João 1:29 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Quando Cristo estava sendo julgado foi achado: João 19:4 

(   ) culpado de pecado. 

(   ) sem culpa de pecado. 

 

9. Como foi que Jesus morreu?  

João 19:17-18_________________________________ 

 

10. Por que Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar? João 15:12-13 

 

11. Jesus morreu na cruz porque: João 10:17-18 

(   ) foi forçado a fazê-lo. 

(   ) Ele escolheu fazê-lo. 

 

12. Quais as palavras usadas por Jesus para descrever seu pagamento 

completo e perfeito por todos os nossos pecados na cruz? João 19:30 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. Qual foi o grande evento que aconteceu depois da morte de Jesus 

Cristo? João 20:9 

_________________________________________________________________________ 

 

14. A solução de Deus para nosso problema do pecado se vê na 

________________ de Cristo na cruz. João 19:30. 

 

15. Dê duas razões porque Deus deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em 

nosso lugar. João 3:16 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Leia os seguintes versículos bíblicos que nos dizem mais acerca da morte 

de Cristo. 

 

“Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que cristo 

morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado, e 

que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.” I Coríntios 15:3-4 

 

Sublinhe nos versículos acima as três coisas mais importantes em relação a 

Cristo. 

 

“Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do 

sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após 

dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos; 

repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover 

os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer, para 

sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus”. 

Hebreus 10:10-12 

 

“Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de 

oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e, 

depois, pelos pecados do povo. E ele o fez de uma vez por todas quando 

a si mesmo se ofereceu.” Hebreus 7:27 

 

Jesus ofereceu ________________________ sacrifício para 

_______________________. 

 

16. Leia para concluir João 3:16-18. 

 

Aprendemos destes versículos que Deus deu o seu Filho Jesus para morrer 

por nós. Também aprendemos que o homem tem que 

_______________________ no Filho para ter a vida eterna. 
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Compartilhe com um amigo o que você tem aprendido. 

 

MEMORIZE: Romanos 5:8 (Veja nº 3 nesta lição) 

 

 

ESCREVA OS PEDIDOS DE ORAÇÃO  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOAS NOVAS PARA VOCÊ 

Lição 3 

 

 

A RESPOSTA DO HOMEM 

 

1. Qual é a pergunta que as pessoas sábias devem fazer? (João 18:38) 

________________________________________________________________________ 

 

2. Jesus disse em sua oração a Deus: “a tua_________________ é a 

verdade.” (João 17:17) 

 

3. Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a _____________ e a vida. Ninguém vem 

ao Pai, senão por mim.” (João 14:6) 

 

4. Jesus disse: “todo aquele que é da verdade deve ouvir a minha 

________________ (João 18:37) 

 

5. Se uma pessoa rejeitar a Cristo como Salvador e Senhor e rejeitar as 

palavras de Cristo agora, o que farão as palavras de Jesus no dia do 

julgamento? (João 12:48). 

 

6. O salário (resultado) do pecado de um incrédulo é o ________________ 

(João 8:24). 

 

7. É muito importante conhecer a verdade por que a verdade 

____________________ _________________________________________________ 

(João 8:32-33) 

 

8. A verdadeira liberdade vem somente de ________________________ (João 

8:36) 

 

9. Jesus disse: “Em verdade, vos digo que quem _________________________ 

a minha palavra e __________________________ naquele que me enviou, tem 

a __________________________ e não entrará em condenação, mas passou 

da ______________________ para a _____________.” (João 5:24) 

 



6 

 

10. É verdade, todos estão condenados por causa do 

__________________________ (Romanos 6:23, abaixo) 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 

Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” 

 

11. Também é verdade que Deus providenciou uma solução para o 

problema do pecado do homem quando enviou 

__________________________ para morrer na cruz. (João 3:17) 

 

12. Leia os seguintes versículos bíblicos: 

“Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e 

se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso 

Deus, porque grandioso é em perdoar.” Isaías 55:7 

 

“O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, 

e crede no Evangelho.” Marcos 1:15 

 

Arrependimento quer dizer tornar para ____________________. 

  

13. Uma pessoa não deve somente arrepender-se do pecado, mas 

também _______ em Jesus como o único Salvador. (João 3:18) 

 

14. Deus promete vida eterna a: (João 3:36) 

(   ) somente àqueles que são suficientemente bons. 

(   ) somente àqueles que crêem no Filho de Deus. 

 

15. Se aceitar a palavra de Jesus e crer: (João 5:24) 

O que terá? _______________________. 

Quando a receberá? _________________. 

 

16. Qual é a outra palavra em João 1:12 que significa o mesmo que 

“crer”? 

________________________________________________________________________ 

 

17. Para tornar-se membro da família de Deus, uma pessoa 

deve_____________ a Jesus como Salvador e Senhor pessoal (João 1:12) 

__________________ e _______________________. 

 

Alguns dirão: “eu creio”. Mas a palavra “crer” como é usada na Bíblia 

significa mais do que uma simples crença mental em alguns fatos ou 

ensinos. Significa confiar numa PESSOA com todo o seu CORAÇÃO. Crer 

em JESUS CRISTO para salvação é muito diferente do que crer num herói 

nacional. É mais do que simplesmente saber ou crer algo a respeito dele. É 

uma entrega pessoal e completa a Ele como Salvador e Senhor. 
 

“CRER QUER DIZER CHEGAR DIRETA E PESSOALMENTE A JESUS CRISTO PARA 

SE SALVAR. 
 

Em uma nação que se diz cristã, quase todos “crêem”, em Deus e em 

Jesus. A Bíblia diz que também o demônio crê. Mas é claro que o demônio 

não é cristão e jamais irá para o céu. 
 

“Tu crês que há um só Deus: fazes bem. Também os demônios o crêem, e 

estremecem.” Tiago 2:19 
 

Os demônios crêem que há um Deus. Crêem que Jesus é o Filho de Deus. 

Mas a crença genuína leva à salvação significa confiar completamente 

em Jesus como Salvador e Senhor. Isto significa entregar toda a sua vida a 

Jesus como Salvador e Senhor. 
 

A crença que traz a vida eterna exige um compromisso pessoal e 

consciente com Cristo. 
 

Leia mais uma vez: 
 

João 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 8:12; 14:6 
 

O objetivo da fé (em quem crê) em todos estes versículos é sempre uma 

pessoa só. 
 

Indique o nome correto. 

(   ) Pedro 

(   ) Paulo 

(   ) José 

(   ) Maria 

(   ) Jesus 
 

“E em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu, 

nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser 

salvos.” Atos 4:12 
 

MEMORIZE: João 5:24 
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ESCREVA OS PEDIDOS DE ORAÇÃO  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOAS NOVAS PARA VOCÊ 

Lição 4 

 

 

UM HOMEM QUE QUER VIDA NOVA 

 

Reveja: Verdades principais nas lições 1-3. 

 

Lição 1 – O problema mais sério do homem é ________________________. 

              (Romanos 3:23, abaixo) 

              “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.” 

 

Lição 2 – O dom maior de Deus é ____________________________________. 

 

Lição 3 – A resposta maior do homem é ______________________________. 

 

1. Leia cuidadosamente João 3:1-21. 

 

2. Qual é o nome do homem que foi ver a Jesus? 

 

3. Está claro que Nicodemos era: 

(   ) criança (   ) adulto 

 

4. Nicodemos pertencia ____________________________________. (João 3:1) 

 

Explicação: 

Os fariseus pertenciam a um partido da religião durante o tempo de Cristo. 

Eram rigorosos em obedecer à lei de Moisés e a outras regras que haviam 

sido adicionados à lei através dos séculos. 

 

5. Nicodemos era um homem religioso. 

(   ) Verdadeiro  (   ) Falso 

 

6. Apesar de Nicodemos haver nascido numa família religiosa, Jesus disse 

que isto não era suficiente. Jesus disse que era necessário para Nicodemos 

_____________________________. (João 3:8) 
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7.Apesar de Nicodemos ser sincero em sua religião, não podia ver 

o____________________________ a menos que nascesse de novo. (João 3:3) 

 

8. De acordo com Joãoa 3:3, uma pessoa pode ir para o céu se não 

nascer de novo? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

9. Nicodemos era um homem bom que praticava muitos rituais religiosos, 

no entanto, não era um membro do reino de Deus, porque não havia 

______________________________. (João 3:3)  

 

10. Nicodemos entendeu sobre nascer de novo? (João 3:4,9-10) 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

11. Os judeus estavam seguros de que eram o povo escolhido de Deus. 

Entre eles, Deus havia chamado profetas, sacerdotes e reis. Finalmente foi 

através da raça dos judeus que Deus enviou a Jesus para que fosse o 

Salvador do mundo. Nicodemos pensou que pertencia ao reino de Deus 

por haver nascido judeu. Jesus estava dizendo que era necessário um 

segundo nascimento. 

 

O segundo nascimento é ser nascido da ________________ e do 

________________ (João 3:5) 

 

IMPORTANTE! 

Leia João 1:12-13, onde fica claro que uma pessoa não se torna Filho de 

Deus pelo nascimento físico, mas por crer em Deus. 

 

12. Em João 3:4 Nicodemos está falando de que tipo de nascimento? 

________________________________________________________________________ 

 

13. Em João 3:6 Jesus está falando de dois tipos de nascimento. Estes são: 

__________________________ e _______________________. 

 

14. Portanto podemos afirmar que Jesus está falando sobre um nascimento 

de _____________ e um nascimento de _________________ em João 3:5.  

 

NOTA: O nascimento físico é um nascimento de água porque o bebê está 

envolvido em água no ventre da mãe antes do nascimento. 

 

15. Jesus estava dizendo a Nicodemos que antes de chegar a ser filho de 

Deus era necessário nascer fisicamente (da água), mas também foi 

necessário nascer do _____ 

___________. (João 3:5-6) 

 

16. O nascimento físico é da carne e o nascimento espiritual é do 

________________ 

____________________________________________. (João 3:6) 

17. A base do nascimento físico é um pai humano. A base do nascimento 

espiritual é ________________________. (João 1:13) 

 

18. João 3:15-16 explica como uma pessoa nasce de novo. De acordo 

com estes versículos uma pessoa nasce de novo através: (Indique só uma 

resposta) 

(   ) das boas novas 

(   ) do batismo 

(   ) da crença em Jesus 

 

PARA DISCUSSÃO 

 

1. Por que você acha que Nicodemos foi ver a Jesus? 

________________________________________________________________________ 

 

2. Nicodemos era: (Indique as respostas certas) 

(   ) religioso 

(   ) um homem mau 

(   ) educado 

(   ) perseguidor da verdade 

(   ) necessitado de um novo nascimento 

 

3. A palavra “batismo” encontra-se na história de Nicodemos? 

(   ) Sim  (   ) Não 

(Se a sua resposta foi “Sim”, por favor indique o versículo) 

 

4. Cada um que deseja ir para o céu deve nascer de novo. 

(   ) Falso (   ) Verdadeiro 
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5. Uma pessoa que nasce de novo se torna filho de Deus (um membro do 

reino de Deus). 

Isto acontece quando uma pessoa _____________________ .(João 1:12) 

 

Como é que recebo a Cristo como meu Salvador? Recebe-se a Cristo 

convidando-o a ser o Salvador e Senhor de toda a sua vida. É isto que 

significa nascer de novo. 

 

6. Mencione uma grande verdade que você aprendeu nesta lição: 

________________________________________________________________________ 

 

7. Você já nasceu de novo? ________________ 

 

MEMORIZE: João 3:3 e 16. 

 

 

ESCREVA OS PEDIDOS DE ORAÇÃO  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

BOAS NOVAS PARA VOCÊ 

Lição 5 

 

 

UM CAMINHO PARA O CÉU 

 

1. Jesus disse: “Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao 

Pai senão por _________.” (João 14:6) 

 

2. Jesus disse, “_________________ a porta; se alguém entrar por mim, salvar-

se-á...” (João 10:9)  

 

3. Jesus disse a Nicodemos, “aquele que não ____________________ , não 

pode ver o reino de Deus.” (Joãoa 3:3) 

 

4. Aprendemos que para que uma pessoa possa nascer de novo deve 

receber o _____________ como Salvador e Senhor pessoal. (João 1:12) 

 

5. Jesus disse: “_________________ a luz do mundo, quem me segue não 

andará em trevas, mas terá a luz da vida.” (João 8:12) 

 

6. Jesus disse: “_________ a ressurreição e a vida, quem ___________ em 

________, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, e 

__________ em _________, nunca morrerá.” (João 11:25-26) 

 

7. A Bíblia ensina claramente que Jesus é o único caminho à vida eterna e 

ao céu. Leia João 1:10-20; 3:36; 6:29, 40, 47; 10:28.  

 

8. Pedro disse, “Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo 

do céu nenhum outro há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser 

salvos.” (Atos 4:12). 

 

Baseado neste versículo sabemos que a salvação se encontra somente 

em _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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9. Jesus mencionou qualquer outro mediador entre Deus e o homem, 

senão Ele? (João 14:6) 

(   ) Sim  (   ) Não 
 

10. Paulo disse: “Porque há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os 

homens, Jesus Cristo, homem” (I Timóteo 2:5) 

 

11. Ninguém conseguirá por seu próprio esforço chegar até Deus através 

de outro mediador, a não ser por Jesus Cristo. (João 14:6) 

(   ) Falso  (   ) Verdadeiro 

 

12. Portanto, concluímos que:  

 

A SALVAÇÃO 

não é por 

BATISMO, BOAS OBRAS, 

ORDENANÇA DA CEIA DO SENHOR, 

SER MEMBRO DE UMA IGREJA 

mas 

É UM DOM DE DEUS.  

 

Paulo explicou quando disse: “Porque pela graça sois salvos, por meio da 

fé;e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que 

ninguém se glorie.” (Efésios 2:8,9) 

 

13. A vida eterna é um dom de Deus ou é algo que se ganha por meio de 

boas obras? 

(   ) por boas obras. 

(   ) é um dom.  

 

Paulo disse: “Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se 

manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos 

de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou 

pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.” (Tito 3:4,5) 

 

Explicação: 

 

Uma pessoa não faz boas obras para ser salva, mas depois de ser salva 

(nascer de novo) as boas obras serão o resultado natural. As boas obras 

são o fruto da nova vida em Cristo. 

 

IMPORTANTE! Antes de continuar com o item 14, por favor leia novamente 

os itens 12 e 13. 

 

14. Jesus disse que qualquer pessoa que é suficientemente boa receberá a 

vida eterna. (João 6:47) 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

15. Há alguém suficientemente bom para merecer a vida eterna?  

(   ) Sim  (   ) Não 

 

“Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 

eterna por Cristo Jesus nosso Senhor.” Romanos 6:23 

 

16. O dom de Deus da vida eterna é através de Jesus Cristo. (Romanos 

6:23). O que uma pessoa deve fazer para receber este dom de Deus? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Se você receber a Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele perdoará seus 

pecados e lhe dará a vida eterna. A Bíblia diz: “Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de 

toda a injustiça.” I João 1:9 

 

A Bíblia diz: “Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.” 

Romanos 10:13 

 

O que significa invocar o nome do Senhor? 

 

Invocar o seu nome quer dizer orar. Quando oramos, estamos falando 

diretamente com Deus. Ele ouve e responde as nossas orações. 

 

De coração, faça uma oração simples, crendo que Jesus perdoará seus 

pecados e lhe dará vida nova agora. Ore mais ou menos assim: “Jesus, sou 

um pecador. Preciso de ajuda. Creio que tu morreste e que ressuscitaste 

da morte e que vives hoje. Creio que tu, e somente tu, és o único que 

poder perdoar meus pecados. Creio que tu podes me dar uma vida nova. 

Por favor, entre na minha vida como meu Salvador e Senhor pessoal. Eu 
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entrego toda a minha vida. Confiando em ti como meu Salvador, aceito o 

dom da vida eterna. Amém.” 

 

Agora, você está pronto para receber a Cristo? Se está, faça uma oração 

como a de cima. 
 

 

Se você ainda não está pronto, talvez queira pensar um pouco mais. Em 

nossa próxima lição lhe daremos uma outra oportunidade para fazer esta 

decisão. Se você recebeu a Cristo (nasceu de novo) hoje, por favor leia 

João 3:16 e João 5:24. Agora faça uma oração de gratidão como esta: 

 

Jesus, obrigado por me salvar hoje. Amém. 

 

MEMORIZE: João 1:12. 

 

ESCREVA OS PEDIDOS DE ORAÇÃO  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

BOAS NOVAS PARA VOCÊ 

Lição 6 

 

A PONTE DE VIDA 

 

Tem 

= 

 

 

Ouvir + Crer                                    Vida Eterna 

     P 

 

     E 

 

     J  E  S  U  S   C  R  I  S  T  O 

 

     A 

 

     D 

 

     O 

HOMEM                                                                                          DEUS 

Pecado – Jô 3:18   Batismo                                                             Amor de Deus  

                                                                                                            Romanos 5:8 
 

Resultado do          Boas                                                       Fé  

Pecado                  Obras                                                      Efésios 2:8-9 

Romanos 6:23                                                                                   

                                                                                                             Crer     

Morte/                   Ceia do                                                            João 5:24 

Julgamento             Senhor                                                    
                                                                                                             Receber 

                                                                                                             João 1:12 

                                                                                       
                                                                                          Aceitar 
                                                                                                             Rom. 10:13 
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Se você ainda não nasceu de novo, esta lição o ajudará a entender 

como fazê-lo. 

MINHA PONTE DA VIDA 

 

 

P  

E 

C 

A 

D 

O 

   HOMEM                                                                                           DEUS 

 

 

  1.                                                                                                    5. 

 

  2.                                                                                                    8. 

 

  3.                                                                                                    9. 

 

                                                                                                         10. 

                                                                                                           

                                                                                                         11. 

 

4. CÉU 

 

Seguir cuidadosamente as seguintes instruções: 

Passo a passo, desde o número 1 até o número 11, preencher os quadros 

acima como na Ponte da vida sem olhar para a primeira página. Comece 

lendo o número 1 da página seguinte. Então escreva PECADO – João 3:18 

– no quadro acima. Faça então o número 2. RESULTADO DO PECADO – 

Romanos 6:23 – no quadro. Continue até completar a ponte da vida. 

 

1. PECADO -  João 3:18 

 “Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está 

condenado; porquanto ____________________ no nome do unigênito Filho 

de Deus.” 

 

2. RESULTADO DO PECADO – Romanos 6:23 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 

vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” 

 

O resultado do pecado é a _________________________________________. 

 

3. MORTE/JULGAMENTO – Hebreus 9:27 

“E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez depois disto o 

juízo.” 

 

Todas as pessoas têm dois compromissos: 

___________________________________ e __________________________________. 

 

4. INFERNO – O lugar final para aqueles que não nasceram de novo. 

 

5. O AMOR DE DEUS – Romanos 5:8 

 

“Mas deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, 

sendo nós ainda pecadores.” 

 

Como é que Deus mostrou seu amor para conosco?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Para fazer a ponte, desenhe a cruz no espaço que se acha entre 

HOMEM e DEUS. 

 

7. Para completar a ponte, escreva JESUS CRISTO. 

 

8. FÉ – Efésios 2:8-9 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; isto não vem de vós; é dom 

de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.” 

Agora preencha os três quadrinhos com as BATISMO, BOAS OBRAS, CEIA 

DO SENHOR. Alguns diriam que estes são o caminho para Deus, mas note 

que não são suficientes, nunca alcançam a Deus. Esta é a mensagem de 

Efésios 2:8-9 que acabamos de ler. 

 

9. CRER – João 5:24 
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“Quem _______________ a minha palavra, e ______________ naquele que me 

enviou, __________________ e ________________, e não entrará em 

condenação, mas passou da morte para a vida.” 

 

Preencha os espaços e escreva as mesmas palavras acima da cruz. Estes 

são os passos que você deve tomar para passar a ponte. 

 

10. RECEBER – Em João 1:12 há outra palavra que significa o mesmo que 

crer.  É __________________________. 

 

11. ORAR – Romanos 10:13 

“Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.” 

 

Abrir seu coração a Cristo significa que você o chamará (orará), 

convidando-o a entrar na sua vida como Senhor e Salvador 

pessoal. 

 

Agora, você pode fazer uma oração como esta? 

 

“Jesus, sou um pecador. Preciso de ajuda. Ouvia sua Palavra na Bíblia. 

Agora creio que o Senhor perdoará meus pecados e me dará nova vida. 

Por favor, entre na minha vida como meu Salvador e Senhor. Amém.” 

 

Se você orou convidando Jesus para entrar na sua vida como Salvador e 

Senhor, agora do seu coração faça uma oração de gratidão como esta: 

“Jesus, obrigado por me dar nova vida. Amém.” 

 

MEMORIZE: Efésios 2:8-9 (Número 8 nesta lição). 

 

ESCREVA OS PEDIDOS DE ORAÇÃO  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Jesus disse: “Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso 

o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; e 

porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e 

poucos há que a encontram.” Mateus 7:13-14 

 

1. Estude por alguns minutos a primeira página desta lição. Você está no 

caminho estreito ou largo? Em qual caminho você está? 

_________________________________ 

 

2. Em qual caminho você quer estar? 

(   ) caminho estreito 

(   ) caminho largo 

 

3. Na lição 6, estudamos que as pessoas estão separadas de Deus por 

causa do seu ________________________ ( Romanos 3:23). 

 

4. Alguém no caminho largo diria freqüentemente: “Vou para o céu, se 

vivo uma vida boa?” A Bíblia diz: “Porque pela graça sois salvos, por meio 

da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para 

que ninguém se glorie.” Efésios 2:8-9 

 

Baseado nestes versículos, marque a fórmula correta para salvação. 

(   ) Obras = salvação 

(   ) Graça + fé + obras = salvação 

(   ) Graça + fé = salvação 

 

6. Alguém no caminho largo também diria: “Vou com os outros”. Leia o 

seguinte versículo: “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes 

de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de 

Deus.” Romanos 12:2 

 

7. Um outro diria: “O batismo me salvará.” Mas não há nenhum exemplo 

disso na Bíblia. Se uma pessoa pode ser salva pelo batismo, então por que 

Jesus tinha que morrer? Na Bíblia o batismo sempre vem depois da fé. 

 

“De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua 

palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas.” Atos 2:41 

 

8. Freqüentemente as pessoas dizem: “Vou para o céu se seguir os 

mandamentos.” Leia o seguinte versículo: “Sabendo que o homem não é 

justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também 

crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não 

pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma alma será 

justificada.” Gálatas 2:16 

 

Neste versículo vemos que uma pessoa se salva pela _____________ em 

___________.  

Nunca pelas obras da lei. (Se você tem um Novo Testamento, leia 

Romanos 3:20-31). 

 

9. Uma outra pessoa no caminho largo diz: “Confio na minha igreja para a 

salvação.” Mas a salvação vem somente pela ____________ em 

____________. 

 

10. Uma outra diz: “Tenho muito tempo pela frente. Talvez amanhã eu 

aceite a Cristo pela fé.” Você tem certeza de que terá um amanhã? 

 

11. Você pode transferi-la do caminho largo para o caminho estreito. Leia 

João 14:1-6. 

 

12. A menos que uma pessoa não tenha ______________________________ 

______________________, não poderá entrar no caminho estreito que chega 

ao céu. (João 3:3) 

 

13. No caminho estreito há uma pessoa que pergunta: “O que devo fazer 

para ser salvo?” Talvez você esteja fazendo a mesma pergunta. A resposta 

desta pergunta se acha em Atos 16:30-31: “E tirando-os para fora, disse: 

Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: 

Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa.” 

 

O que você deve fazer para obter a vida eterna? 

 

1. Ouvir as boas novas de Jesus. 

 

2. Admitir que é um pecador. 
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3. Crer sem dúvida que Jesus lhe perdoará todos os seus pecados e que 

Ele lhe dará a vida eterna. 

 

4. Convidar a Jesus Cristo a ser seu Salvador e Senhor. Você pode fazer isso 

através de uma oração simples no seu coração diretamente a Deus. Pode 

ser assim: “Jesus, sou um pecador. Por favor, perdoa-me. Recebo a Ti 

como meu Salvador pessoal e como meu Senhor. Amém.” 

 

Leia agora João 5:24 e dê graças a Deus por sua nova vida. 

 

Você completou sete lições. Se você nasceu de novo, isto é somente o 

começo. Vai haver desenvolvimento e maturidade em sua vida nova. 

Talvez você esteja pensando: e agora? Esta é a pergunta que vamos 

responder em nosso próximo estudo. 

 

MEMORIZE: João 14:6 

 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o 

homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.” 

II Timóteo 3:16-17 

 

“Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de 

passar.” Mateus 24:35. 

 

“Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste 

eternamente.” Isaías 40:8. 

 

“Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, 

mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.” II 

Pedro 1:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCREVA OS PEDIDOS DE ORAÇÃO  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


