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O que a Bíblia fala sobre si mesma?

Leia 2 Pedro 1:19-21

1

     Whatsapp, atualmente, está na lista dos aplicativos mais usados no mundo. Gostamos de utilizar 
esta ferramenta para trocar informações com amigos e familiares. Acessamos todos os dias para saber 
quais foram as fotos, vídeos, mensagens ou memes que recebemos, não é mesmo? E se é de alguém 

O WHATSAPP DO MELHOR AMIGO

Assim como o Whatsapp, a Bíblia precisa ser aberta 
para que a gente receba e veja as mensagens que 
Deus enviou para nós. Ler a Bíblia é usar o aplicativo 
de Deus para orientar a nossa vida. 

O

Agora abra o seu Whatsapp, ou melhor, sua Bíblia:

“pois jamais a __________ teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de 
Deus, impelidos pelo _________ _______”. 

Uma maneira de confirmar a Bíblia como um livro Divino é observar as 
profecias já cumpridas reveladas por ela. Mas como podemos de fato 
confirmar que elas são inspiradas por Deus? 

2

“Se o que o __________ proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa 
mensagem não vem do ________. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo 
dele.” 

Veja agora Deuteronômio 18:22

que amamos, melhor ainda!

CONVERSA
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Mais notificações bíblicas chegando     

Confira algumas características da Bíblia:

https://www.youtube.com/watch?v=shb
kP5-mFHY&list=PLwoYyLOb4cKNg1uSV5
J72j590wxVdkq5X&index=11

Agora é o seguinte: Vamos ver algo que serve 
de exemplo sobre tudo aquilo que ouvimos 
sobre a Bíblia. Havia uma galera no tempo dos 
apóstolos de Jesus que tinha que comprovar 
tudo antes de acreditar. E quem eram eles? Era 
um pessoal que morava em Beréia. Eles também 
eram conhecidos como “os bereanos”. E o que 
os bereanos faziam todos os dias com a Bíblia? 

3

“Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com 
grande interesse, ______________ todos os dias as Escrituras, para ver se ______ era 
assim mesmo.” 

Veja em Atos 17:11

Você conhece a história dos 2 construtores de casas? Um construiu a casa sobre a rocha e outro 
na areia. Os ventos derrubaram a casa construída sobre a areia. Estudar a Bíblia é como construir 
nossa história sobre qual material?

4

“Portanto, quem ouve estas minhas palavras 
e as _______ é como um homem prudente 
que construiu a sua casa sobre a _______.”

Leia agora Mateus 7:24

        Aceito a Bíblia como a Palavra de Deus e quero estudá-la diariamente: 

Escreva nas linhas abaixo o nome de alguns dos seus amigos para quem você vai falar a respeito 
do aprendizado que teve ao estudar sobre a Bíblia: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Meu compromisso com Deus e com meus amigos 

5

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

>66 livros
>40 autores
>Escrita em
  1.500 anos
>Foi escrita
  em Hebraico,
  Aramaico e
  Grego



Veja o que a Bíblia declara sobre Deus e complete:

Dê uma olhada em                 Deuteronômio 6:4  

1

    ocê já percebeu como é interessante a diversidade de amigos que a gente tem? Tem aquele que é 
super divertido e está sempre pronto para fazer qualquer coisa. Tem aquele que não é tão engraçado, 
mas é uma companhia interessante para uma conversa. Tem aquele que é quieto, mas sabe exatamente 
como você se sente quando ninguém mais percebe. Os amigos são diferentes, mas todos são 
importantes para nós. 

AMIGOS ETERNOS

A Bíblia mostra aquilo que é fundamental para nossa vida e uma coisa que ela nos ensina 
é sobre a Natureza de Deus. Como assim? Bem, vamos ver o que a Bíblia fala sobre Deus 
e suas características Divinas.

V

“Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o ________ Senhor.” 

E veja como é interessante o pronome que Deus usa para se referir a Divindade!2

“Então disse Deus: "Façamos o homem à _______ imagem, conforme a ________ semelhança...”

Leia Gênesis 1:26

Puxa! Isso é interessante! Deus se refere a Divindade como sendo NÓS. Isso mostra que existe um Deus 
Único formado por 3 Pessoas Divinas. Um exemplo dessa ideia é a figura de um casal. Um casal sempre é 
formado por duas pessoas. Um casal nunca é uma pessoa só. Usando essa ilustração podemos começar 
a entender a noção de Um Deus em 3 Pessoas Divinas, não é mesmo?  

Na Bíblia existe, em hebraico, uma palavra que também é usada para “um”. Essa palavra é “echad” e foi 
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CONVERSA
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Agora, vamos ver quem são e como são cada um deles. Na sua Bíblia, leia                          e
descubra quem é a Primeira Pessoa da Divindade: 

3

“Não temos todos o mesmo ______? Não fomos todos criados pelo mesmo ________”

Malaquias 2:10

usada para “uma só carne”, se referindo ao casal Adão e Eva (e todos os casais também), em Gênesis 2:24. 
E veja isto: Echad é usada em Deuteronômio 6:4 para mostrar que existe só um (echad) Deus, ou seja, Um 
Deus em três Pessoas Divinas.

E Jesus? Ele também é Deus?4

“Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e _______ 
meu!” 

Leia João 20:28 e complete:

2. Já vimos que A Divindade é formada 
por Deus Pai e Jesus (Deus Filho). Mas 
falta Alguém. Porém é fácil de descobrir 
através do último verso de

5

“A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor 
de Deus e a comunhão do _________   _

_______ sejam com todos vocês.”_

2 Coríntios 13.

Meu compromisso com Deus: 

       Vou me lembrar de que Deus me ama acima de tudo e que suas bençãos são oferecidas a mim 
como um ato de amor dEle. Farei meu melhor para ter uma vida de comunhão com Deus sabendo 
que Ele atua de maneiras diversas em favor de minha Salvação.

Veja que tudo isso é para ajudar você a compreender que Deus é muito maior que você e eu e Ele tem 
poder para criar e transformar, teve amor suficiente para se entregar por nós e tem influência poderosa 
hoje para nos conduzir em direção ao Céu.

Isso mesmo! Como estudamos, 
a Divindade é formada por 3 

Pessoas Divinas

Deus Pai

Deus Filho (Jesus Cristo)

Deus Espírito Santo
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https://www.youtube.com/watch?v=pQqhuau-CBQ&list=
PLwoYyLOb4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X&index=31

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Deus Pai

Deus Filho (Jesus Cristo)

Deus Espírito Santo



O que Deus orienta quanto ao casamento?                                           e descubra completando o 
versículo:

1

AMO MINHA FAMÍLIA

     ntes que uma família seja formada, duas pessoas vivem sua vida longe uma da outra. Até o dia em que 
se conhecem, se interessam um pelo outro e resolvem namorar. Essa é uma fase muito especial e deve 
ser aproveitada seguindo algumas regras para não dar problema no futuro (ou no presente mesmo!)

A

“Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom que o homem esteja ____; farei para ele alguém que 
o auxilie e lhe corresponda.”

Deus estabeleceu o casamento entre um homem 
e uma mulher. Conforme  o que Romanos 1:26 e 27
a Bíblia fala sobre a prática homossexual?

2

Leia Gênesis 2:18

Segundo a Bíblia, a família começa com o marido e a mulher. Embora parte da sociedade esteja aceitando 
qualquer tipo de relacionamento, vale lembrar que Deus planejou que um casal fosse formado por um 
homem e uma mulher (e apenas os dois).

“Por causa disso Deus os entregou a ________ 
vergonhosas. Até suas mulheres trocaram 
suas relações sexuais naturais por outras, 
contrárias à natureza. Da mesma forma, os 
homens também abandonaram as relações 
__________ com as mulheres e se inflamaram 
de paixão uns pelos outros. Começaram a 
cometer atos indecentes, homens com 
homens, e receberam em si mesmos o 
castigo merecido pela sua perversão.”

8
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Como a união de um casal era oficializada na Bíblia?  4

É interessante notar que essa expressão “deixar pai e mãe” significa formar um 
novo lar e isso acontecia com o casamento de um noivo e uma noiva. Logo, fica 
fácil de compreender que a intimidade entre um homem e uma mulher deve 
acontecer dentro do casamento para ser, verdadeiramente, uma bênção. 

Entendemos, através desses versos bíblicos, que o casamento 
oficial deve ter a presença de testemunhas, uma autoridade civil 
e seja público para que ele seja válido. 

Leia Rute 4:9 a 13

“Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês hoje são ______________
de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quiliom e de Malom.
Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Rute, viúva de Malom, para 
manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio 
da sua família ou dos ___________ da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso! "”

        Eu desejo que minha família agora e a família que formarei no futuro estejam de acordo
com os planos de Deus.

Segundo a Bíblia a partir de que momento o casal pode praticar o ato sexual? 3
Veja em 
Marcos 10:7 a 8

!

9

“Por esta razão, o homem __________ pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão 
uma só _______. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.”

Meu compromisso com Deus: 

https://youtu.be/ns2pqk2T7Ro

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:



1

    magine que você esteja se divertido com os amigos em uma praia de mar aberto. Todos usam boias 
pensando estarem seguros. Embora sejam coloridas e bem bonitas essas boias não são as melhores 
pois o ar interno vaza com facilidade pelo bico de enchimento. Mas ninguém percebe o problema e todos 
continuam a brincadeira e se aventuram para mais longe da praia, indo cada vez mais para dentro do 
mar. Depois de um tempo, todos começam a perceber as boias ficando cada vez mais murchas. Agora 
existe um problema real e todos precisam desesperadamente de um salvador. 

SOBE NO BARCO

Alguns minutos de desespero depois e você e seus amigos ouvem um som que parece ser de 
um barco. Sim! Um barco se aproxima e pode-se ver o capitão  olhando na direção de vocês. 
Quando o barco se aproxima boias salva-vidas são lançadas e todos, logicamente, agarram 
com força o objeto que para eles significa salvação. Agora, com todos seguros dentro do barco, 
todos agradecem ao capitão por ter ido até eles para salvá-los.

I

Qual é a consequência final do pecado e qual é a recompensa 
maravilhosa de Deus?

2

Agora, olhe com atenção para o que está escrito em              Romanos 3:23 e complete:

“Pois o salário do pecado é a ________, mas o dom gratuito de 
Deus é a ______ _________ em Cristo Jesus, nosso Senhor.”

“pois todos ___________ e estão destituídos da glória de Deus.”

Veja em Romanos 6:23 e responda:

  Em Efésios 2:8 
  diz que... ...somos salvos pela Graça de Jesus e não 

por algo que a gente pode fazer.

10
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Segundo a Bíblia em quem conseguimos Salvação?4 Leia Atos 4:12

        Eu acredito que Jesus é meu Salvador e aceito Sua Graça para viver na esperança de Salvação.

“Não há ___________ em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado 
aos homens pelo qual devamos ser salvos.”

+ =

Jesus nos substituiu na Cruz, por isso Ele
pode nos dar Vida Eterna!

Nós merecíamos a Morte

= =

Jesus merecia Viver

O que Deus deseja para cada pessoa?5 1 Timóteo 2:3 e 4

“Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam 
________ e cheguem ao conhecimento da verdade.”

11

https://www.youtube.com/watch?v=BUus2hY7btw

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



1

    e tem um assunto que ninguém gosta de falar é sobre a morte. E é com razão, afinal, a morte é uma 
intrusa estúpida que destrói sonhos, interrompe momentos de alegria e despedaça o coração daqueles 
que choram pelos falecidos. O sentimento que vem acompanhado do luto é algo que não é possível 
explicar. Apenas se pode dizer que a dor da perda de alguém deixa um aperto forte no peito e muita 
angústia na alma.

NÃO FALE EM MORTE!

Apesar disso, Deus não nos deixa sem esperança. Não que seja fácil lidar com a morte, mas como
sempre, a Bíblia traz uma solução, e até para a morte Deus oferece esperança! 

s

Quem inventou essa ideia de que a alma não morre?2

Veja como a Bíblia explica o motivo de existir a morte.              Leia Romanos 6:23 e complete: 

“mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do 
contrário vocês morrerão. Disse a __________ à mulher: Certamente não morrerão!”

“Pois o salário do ________ é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus, nosso Senhor.”

Veja Gênesis 3:3 a 4 e complete:

Algumas pessoas (e muitas produções do Cinema e da TV) afirmam que a alma é 
imortal, ou seja, a alma da pessoa, depois que morre, fica vagando por aí. Ou então 
vai para o Inferno ou para o Céu.

?

?

Segundo a Bíblia, é possível a pessoa nascer, viver e morrer várias vezes (Reencarnação)?3
12

CONVERSA
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Os que morreram fieis a Deus já estão no Céu?4 Veja a resposta em Atos 2:29 e 34.

Confio em Jesus como Aquele que tem poder sobre a morte e que me oferece a Vida Eterna.

“Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu 
túmulo está entre nós até o dia de ______.” 

Como Jesus vai resolver o problema da morte?5

1 Tessalonicenses 4:16 a 17.

“Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o 
ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor 
descerá do céu, e os mortos em Cristo 
____________ primeiro. Depois disso, os 
que estivermos vivos seremos arrebatados 
juntamente com _____ nas nuvens, para o 
encontro com o Senhor nos ares. E assim 
estaremos com o Senhor para sempre.”

??

“Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer _____ ____ vez e depois disso 
enfrentar o juízo.”

Leia Hebreus 9:27.

A ideia de imortalidade da alma nasceu com o desejo de Satanás de tomar o lugar
de Deus. Essa ideia está firme na tradição popular e essa é uma conquista 
maligna, afinal, Satanás se satisfaz em ver as pessoas ignorarem a verdade de que
apenas Deus é Eterno.

“Porque Davi ____ subiu aos céus...” 

13

https://youtu.be/874s092z3oc?list=PLwoYyLOb4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



1

    em gente que não gosta de regras, você já percebeu? Parecem criança birrenta! Querem que as coisas 
funcionem tudo do jeito delas. Mas a vida não é assim. Poucas coisas podemos fazer bem do nosso jeito. 
Apor exemplo: podemos escolher algumas coisas do nosso dia-a-dia, a profissão que teremos e até com 
quem iremos nos casar. Mas muitas coisas temos que seguir o que foi estabelecido, não é? Quando você 
está na escola precisa seguir as regras do colégio para poder continuar estudando alí. No trânsito é a 
mesma coisa. Quando tiver idade para dirigir você vai aprender e terá que seguir a legislação do trânsito. 
Então, é lógico que em tudo existem regras para serem seguidas. Afinal, imagine se não existissem! Com 
certeza seria tudo uma grande bagunça!

ESPELHO E SABÃO

Foi por isso que Deus nos deu Sua Lei, também chamada de Os 10 Mandamentos. Deus sabe 
que se Ele não nos ajudar a identificar o que é certo e o que é errado ficaríamos sem saber o 
que fazer e teríamos que sofrer as consequências das nossas escolhas erradas por pura 
ignorância. Mas ainda bem que não é assim! 

T

Como Deus considera Sua Lei?

“Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua ____.”

Veja Isaías 42:21 e complete:

De acordo com o que está escrito              , qual é a função da Lei?em Romanos 7:73

2 Jesus mudou a Lei enquanto esteve aqui na Terra?

“"Não pensem que vim ________ a Lei ou os Profetas; não vim abolir, mas cumprir.”

“Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma! De fato, eu não ___________ o 
que é pecado, a não ser por meio da lei.”

Leia Mateus 5:17.

14
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Se tenho fé em Jesus eu posso não guardar a Lei de Deus?4 Veja a resposta em Romanos 3:31.

Eu desejo ser fiel a Deus, sendo obediente aos Seus Mandamentos.

“______________ então a lei pela fé? De maneira nenhuma! Pelo contrário, confirmamos a lei.” 

Deus promete Seu Santo Espírito a quem? E como saber seu eu estou vivendo com Jesus?5

Quando você se olha no espelho você pode saber exatamente onde está a sujeira em seu 
rosto, não é? Mas lhe pergunto: você pode se limpar com o espelho? Você esfrega o 
espelho em seu rosto para que fique limpo? É claro que não, né? O espelho só serve para 
mostrar onde você precisa ser lavado. Apenas água e sabão podem lavar seu rosto e tirar 
a  s u j e i r a  q u e  e s t á  a l i .

A Lei que Deus nos deu serve como espelho para que a gente se olhe e veja onde está a 
sujeira. Foi por isso que Deus nos deu Sua Lei, também chamada de Os 10 Mandamentos. 
Deus sabe que se Ele não nos ajudar a identificar o que é certo e o que é errado ficaríamos 
sem saber o que fazer e teríamos que sofrer as consequências das nossas escolhas erradas 
por pura ignorância. Mas ainda bem que não é assim! 

“Os que ____________ aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo 
sabemos que ele ___________ em nós: pelo Espírito que nos deu.” 

a sujeira que está ali.

por pura ignorância. Mas ainda bem que não é assim! 

15

https://www.youtube.com/watch?v=vcrmJ-X5UHM&list=PLwoYy
LOb4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X&index=1

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Sendo que a Lei é o espelho, que mostra a sujeira, porém não limpa, apenas Jesus pode 
limpar nosso caráter, através de Sua Graça.

Veja a resposta em 1 João 3:24

Meu compromisso com Deus: 



1

                        :Todo mundo tem a sua. Embora seja normal ter uma rotina diária, não dá pra negar que 
sair da rotina é bom, não é mesmo? E não é apenas bom, é necessário! Quando Deus nos deu o dia de 
Sábado, na Criação, Ele pensou justamente nisso: na nossa rotina. Ele sabia que na correria da semana, 
com estudo, trabalho e atividades variadas, a gente precisaria “dar um tempo” nisso tudo. É por isso 
que, no sábado, é legal você esquecer um pouco as coisas que ocupam a semana para realmente sair da 
rotina. 

 O MELHOR DIA

rOTINA

Qual foi a atitude de Deus em relação ao sétimo dia?

“____________ Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que 
realizara na criação.”

Leia Gênesis 2:3 e responda completando a frase:

Que horas que começa e termina o sábado?3

2 Que dia da semana Deus determinou ser o sétimo dia?

“mas o sétimo dia é o __________ dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho 
algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem 
os estrangeiros que morarem em tuas cidades.”

“É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o ____________ do 
nono dia do mês até ao ____________ do dia seguinte vocês guardarão esse sábado.”

Leia Êxodo 20:10.

Veja Levíticos 23:32.

6
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Após a morte e ressurreição de Jesus, o que os discípulos de Jesus faziam no dia de sábado?4

Veja a resposta em Atos 16:13 e Atos 17:1 a 3 

Eu quero guardar o Sábado e receber as bênçãos que Deus prometeu a quem for fiel.

“No sábado __________ da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um 
lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido 
ali.” 

Que dia será quardado na Nova Terra/Céu?5
“Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara 
o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a 
outra e de um _________ a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o 
Senhor.” 

Veja a resposta em Isaías 66:22 e 23.

           Ao longo dos anos tem aparecido na mídia pessoas que guardam o sábado e que 
tem se destacado de alguma forma. Uma delas é o soldado americano  Desmond Doss
que serviu durante a Segunda Guerra Mundial como paramédico. Até um filme de 
sucesso foi feito para contar a história de coragem e fidelidade a Deus desse homem. 

O filme “Até o Último Homem” tem a classificação indicativa de 16 anos. Quando você 
tiver essa idade será um ótimo filme para assistir.   

“Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
Segundo o seu ___________, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base 
nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E 
dizia: "Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo.” 

17

https://www.youtube.com/watch?v=4jJYLCivyyk&list=PLwoYyLO
b4cKMpohFm-EBHtjWgeWvyhiWZ&index=2

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



1

    ocê já se perguntou por que a gente vai à igreja? E qual foi a resposta que veio a sua mente? Ah, sim! 
Claro! Nós precisamos estar perto uns dos outros, conviver e trocar experiências pessoais sobre nossa 
relação com Deus. E é normal que pessoas que tenham o mesmo interesse desejem se encontrar e 
manter contato. Isso é a comunidade da igreja. Pessoas que querem aprender sempre mais sobre a Bíblia 
e desejam se relacionar com outros que acreditam na mesma coisa. A igreja é isso! 

A CASA DO MELHOR AMIGO

v

Qual é a pedra angular (principal) da Igreja?

“edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo _______ ________
como pedra angular.”

2 Todas as igrejas fazem a vontade de Deus? Reflita nestes versos e complete:

E você deve ser perguntar: será que todas as igrejas estão certas? Bom, esta pergunta é 
bem complicada pois a gente precisa primeiro entender que nenhuma igreja salva e 
qualquer igreja tem pessoas boas e ruins. Porém, tem um detalhe que vale a pena a 
g e n t e  e s t u d a r .

    Deus sempre teve o Seu Povo e é assim agora também.

gente estudar.

Leia Efésios 2:20 e complete:

Mateus 7:21 a23
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“Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, ________ no Reino dos céus, mas apenas 
aquele que faz a ________ de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: 
‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios 
e não realizamos muitos __________?’ Então eu lhes direi claramente: ‘Nunca os conheci. 
Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal!”

CONVERSA

8



Após a morte e ressurreição de Jesus, o que os discípulos de Jesus faziam no dia de sábado?3

Veja a resposta em Atos 17:1 a 3 

Desejo fazer parte do Povo de Deus e obedecer a toda a Bíblia.

“Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram 
a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
Segundo o seu costume, Paulo foi à ___________ 
e por três sábados discutiu com eles com base nas 
Escrituras, explicando e provando que o Cristo 
deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E 
dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo.” 

> Obedece toda a Bíblia
> Ensina a Salvação pela Graça
> Crê que Jesus irá Voltar de forma visível
> Ensina que a Lei de Deus ainda é válida

> Tem o dom de profecia
> Ensina sobre a guarda do sábado
> É uma igreja mundial
> Segue os ensinos bíblicos de saúde

VEJA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA IGREJA DE DEUS:

       Você já sabe que a igreja não salva, porém, a pessoa que á salva por crer em 
Jesus aprecia as coisas de Deus, e isso inclui a igreja. Você não vai a igreja para 
ser salvo, mas a igreja é o lugar ideal para se relacionar com outros que buscam 
a Salvação, assim como você.

!
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https://www.youtube.com/watch?v=hncoxj4OtBI&list=PLwoYyLOb4
cKMpohFm-EBHtjWgeWvyhiWZ&index=1

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



1

PAI, ME DÁ 10 REAIS?

e

Qual era uma das preocupações de Paulo quanto ao dinheiro? 

“Duas coisas peço que me dês antes que eu morra: Mantém longe de mim a falsidade e a mentira; 
Não me dês nem _________ nem __________; dá-me apenas o alimento necessário. Se não, 
tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: ‘Quem é o Senhor? ’ Se eu ficasse pobre, 
poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus.”

2 Qual é o conselho Bíblico quanto ao que a gente recebe pelo trabalho? 

“Honra o Senhor com _____  os teus recursos e com os __________ frutos de todas as tuas 
plantações.”

Veja em Provérbios 30:7 a 9.

    u acho que você já pediu dinheiro para o seu pai ou sua mãe pelo menos uma vez, estou certo? Eu 
sabia! Quando um filho chega para o seu pai e diz: “Pai, me dá 10 reais?” é porque ele tem algum plano 
em mente. Talvez ele queira comprar um picolé, um álbum de figurinhas, uma revista com adesivos  
autocolantes, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar.  autocolantes, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. 

Leia Provérbios 3:9.

É interessante que a Bíblia fala sobre dinheiro em  passagens 2.500  !
Isso mostra o quanto Deus se preocupa em nos ensinar sobre esse 
assunto. Ele sabe que essa é uma questão que pode trazer muitos 
problemas quando erramos na administração dos nossos recursos 
financeiros.

$
$

$
$
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Você já percebeu que quase tudo na vida envolve dinheiro? Para comprar coisas, para pagar 
contas, para estudar, para se locomover, enfim, para muita coisa. E você sabia que a maneira 
como você lida com o dinheiro vai definir como será sua qualidade de vida.

!
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O que Jesus ensinou sobre a prática de dizimar?3 Veja a resposta em Mateus 23:23.

Eu quero honrar a Deus com minhas finanças, utilizando-as conforme Sua orientações.

“Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o ________ da hortelã, do endro e 
do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia 
e a fidelidade. Vocês devem _________ estas coisas, sem omitir aquelas.” 

O que Jesus ensinou sobre priorizar os interesses relacionados ao Céu?4

“Não acumulem para vocês __________ na terra, onde a 
traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e 
furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no ______, 
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não 
arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí 
também estará o seu __________.” 

Leia Mateus 6:19 a 21 e complete:

Deus nos lembra que devemos 
ter cuidado para não sermos 
egoístas. Por isso é importante 
que além de usar para nós 
mesmos,  nosso dinheiro 
deve ser usado para atender:

Deus quer que a gente tenha 
cuidado com a forma como 
usamos o nosso dinheiro!

A Obra de
Deus

Nossa
Família

Pessoas
Necessitadas
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Meu compromisso com Deus: 

https://drive.google.com/file/d/1zgru9zMJThs06DJss
0uyZNmVyCP8t5aX/view?usp=sharing

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:



1

SKATE, BICICLETA E NATAÇÃO

e

Alimentação

“Disse Deus: "Eis que lhes dou todas as 
_______ que nascem em toda a terra e 
produzem sementes, e todas as árvores que 
dão ______ com sementes. Elas servirão de 
alimento para vocês. E dou todos os vegetais 
como alimento a tudo o que tem em si 
fôlego de vida...”

Veja Gênesis 1:29 e 30

     então? Você gosta de se movimentar praticando alguma atividade física? Ah, eu tenho certeza que   
sim! Quem, na sua idade, não gosta de andar de bicicleta, de skate, jogar bola, correr ou fazer natação? 

 É bom de mais fazer alguma atividade física pois além de ser divertido é ótimo para a saúde.

Além de atividade física, existem outros princípios de saúde que são muito importantes. Afinal, não 
adiante muito cuidar de uma coisa e esquecer do resto, não é?

É por isso que vamos conversar sobre esses princípios e você vai ver que, embora 
exija algum esforço, eles valem muito a pena! 

Podemos chamar esses princípios de  também.remédios naturais

22

É bom de mais fazer alguma atividade física pois além de ser divertido é ótimo para a saúde.

CONVERSA
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2 Exercício físico

“O Senhor Deus colocou o homem no jardim do 
Éden para ______ dele e  __________.”

Leia Gênesis 2:15

3 Água

“No Éden nascia um ____ que irrigava o 
jardim, e depois se dividia em quatro.”

Leia Gênesis 2:10

4 Luz solar

“Deus fez os dois grandes ________: o 
maior para governar o dia e o menor para 
governar a noite; fez também as estrelas.”

Leia Gênesis 1:16

5 Temperança

“E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma 
livremente de qualquer árvore do jardim,
mas ___ _____ da árvore do conhecimento 
do bem e do mal, porque no dia em que dela 
comer, certamente você morrerá”

Leia Gênesis 2:16 2 17
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6 Ar puro

“Então o Senhor Deus formou o homem do 
pó da terra e soprou em suas narinas o 
________ de vida, e o homem se tornou um 
ser vivente..”

Leia Gênesis 2:7

Me comprometo a cuidar do meu corpo como morada do Espírito Santo.

Escolha duas atitudes que você 
vai tomar de maneira urgente:

> Fazer exercícios físicos

> Usar menos o celular

> Dormir o tempo necessário

> Assumir tarefas em casa

7 Repouso

“Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, 
porque nele __________ de toda a obra 
que realizara na criação.”

Leia Gênesis 2:3

8 Confiança em Deus

“mas _____ _____: Não comam do fruto da 
árvore que está no meio do jardim, nem 
toquem nele; do contrário vocês morrerão.”

Leia Gênesis 3:3 e 4
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https://youtube.com/c/VegTube

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



1

RECEBI UM ÁUDIO NO WHATSAPP

s

O que Deus faz antes de realizar Suas obras.

“Certamente o SENHOR Soberano não faz coisa alguma sem _________ o seu plano aos seus 
servos, os profetas.”

Veja Amós 3:7 e descubra...

     abe quando chega um áudio no Whatsapp bem na hora em que a gente não pode ouvir? Como você 
se sente? Já sei, você fica “doido” pra ouvir, não é mesmo? Eu sei que sim. O que será que o amigo está 
dizendo naquele áudio? O que será que a amiga respondeu? Ah, a curiosidade é muito grande. 

E por falar nisso, bem antigamente, quando um profeta de Deus recebia uma 
mensagem dEle, o povo ficava curioso para saber o que o Senhor havia dito. 
Lembra daquela vez em que Moisés subiu o monte e, lá de baixo, o povo viu 
os relâmpago e trovões e tudo o mais? Eles sabiam que havia chegado 
mensagem. Foi como uma notificação do smartfone, só que, digamos, bem 
mais chamativa.

2 E como Deus se revela aos profetas?

“e ele disse: "Ouçam as minhas palavras: Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele 
me revelo em _________, em sonhos falo com ele.”

Veja Números 12:6

!?!
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O que deve ser feito se alguém disser que é profeta?3 Veja a resposta em 1 João 4:1

Eu acredito que a Igreja de Deus teria o Dom Profético restaurado e entendo que Ellen G. White
foi uma verdadeira mensageira do Senhor.

“Amados, não _________ em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles 
procedem de Deus, porque muitos _______ profetas têm saído pelo mundo.” 

> Suas previsões se cumprem

> Vive de acordo com a Lei de Deus

> Durante a visão, permanece de olhos 
abertos e fica sem respirar

> No início da visão, perde as forças, 
mas em seguida é fortalecido

A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece  como profetiza, afinal, ela passou porEllen G. White
todas as provas que atestam sua veracidade:

Veja algumas

> Ela sempre exaltou Jesus;

> Escreveu mais de 100.000 páginas todas em harmonia com a Bíblia;

> Teve uma vida cristã exemplar, testificada pela igreja e pela sociedade da época;

> Os sinais físicos de quem recebe uma visão foram observados nela;

> Sua profecias se cumpriram.

Para ver se um profeta é mesmo de Deus, existem provas que devem ser aplicadas.
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https://www.youtube.com/watch?v=52VDDfpWDeQ&list=PLwoYyLOb
4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X&index=9

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



1

MANDA A LOCALIZAÇÃO QUE EU ESTOU CHEGANDO

V

Por que Jesus irá voltar?

“E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes _________ os seus eleitos dos 
quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.”

Leia Mateus 24:31 e complete:

    ocê já deve ter usado a função de localização do Whatsapp com alguém. Ou você mandou ou 
recebeu. E essa função é muito interessante pois facilita muito para um encontrar o outro. É como se 
não precisasse nem se preocupar, afinal, dá pra dispensar aquelas dicas, tipo: “Fica ao lado do 
mercadinho”, ou “é duas ruas depois do petshop”. Não, não precisa nada disso com a função de 
localização. É só um enviar e o outro receber. Aí é só se encontrar e pronto!

A Bíblia fala do maior dos encontros: Jesus voltando para nos buscar. E essa
certeza é tão segura que é nossa maior esperança. Sobre isso a Bíblia fala 
muitas e muitas vezes! 

2 Quando Jesus vai voltar?

“Quanto ao dia e à hora ________ sabe, 
nem os anjos dos céus, nem o Filho, 
senão somente o Pai.”

Veja em Mateus 24:36
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O que irá acontecer quando Jesus voltar?3

Eu decido fazer parte do grupo dos salvos quando Jesus voltar

“Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor 
descerá do céu, e os mortos em Cristo ____________ primeiro. Depois disso, os que estivermos 
vivos seremos ___________ juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos 
ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre.” 

A Bíblia ensina que quando Jesus voltar Ele nos levará 
para o Céu para viver lá durante mil anos.

Não existe revelação do dia exato da volta de Jesus, porém, Ele deixou alguns sinais

Depois desse tempo, Jesus nos trará para viver 
eternamente na Terra renovada. 

Leia 1 Tessalonicenses 4:16

Depois desse período de mil anos, Satanás, o causador de todo o Mal 
que existe, será aniquilado juntamente com seus anjos maus!
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https://www.youtube.com/watch?v=3_5KLQBADUI&
list=PLwoYyLOb4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X&index=20

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 

Escurecimento do Sol

Leia Mateus 24:29

Queda das estrelas

19 de maio de 1780.
As pessoas relataram que o dia

ficou tão escuro que parecia noite!

13 de novembro de 1833.
Naquela noite o céu ficou tão

iluminado que um jornal podia ser 
lido na rua!



1

COMPROMISSO DE AMIGO

q

Qual é o convite de Jesus e o que Ele quer fazer com os nossos pecados?

“E agora, o que está esperando? Levante-se, seja ________ e lave os seus _________, 
invocando o nome dele.”

Leia Atos 22:16 e complete:

      uantos amigos você tem no Facebook e quantos seguidores no Instagram? Ah, tem muitos, não é? 
Mas quantos amigos de verdade você tem? Quantos deles você pode confiar? Quantos deles demonstram 
que realmente se importam com você? Aí, é um pouco menos, não é? Talvez agora você diga assim: 
“Amigos de verdade são bem poucos”. Mas não se preocupe, isso é totalmente normal. E, digo mais: 
preste bem atenção quando os seus pais falam para você “abrir o olho” com alguém. Seus pais, por terem 
vivido mais, logicamente têm melhores condições de observar alguns comportamentos estranhos de 
seus amigos e amigas. Então, fique ligado nisso!

2 Qual deve ser a atitude de uma pessoa antes de ser batizada?

“Pedro respondeu: "_______________, e cada um de vocês seja 
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, 
e receberão o dom do Espírito Santo.”

Veja em Atos 2:38
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CONVERSA
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Outra coisa muito importante que você deve saber é que existe uma amizade 
que você deve desenvolver e preservar. Sabe qual é? Sua amizade com Deus. 
E amigos de verdade precisam ter compromisso um com o outro. 



Eu aceito Jesus como meu Amigo Salvador e desejo ser batizado demonstrando meu 
compromisso com Ele

Quando devo decidir pelo batismo?3

“Por isso é que se diz: "Se _______ vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na 
rebelião.” 

Leia Hebreus 3:15

A palavra batismo vem do grego ”baptismo”, que significa mergulhar,
imergir ou afundar. O ensino bíblico sobre o batismo diz que a pessoa
deve ser mergulhada totalmente na água, como símbolo da morte da
velha vida e renascimento para uma nova vida em Jesus. 

Então quer dizer que se o batismo
for feito apenas derramando um
pouco de água na cabeça não é
um batismo bíblico?

Exatamente!
O batismo bíblico é feito
por imersão, ou seja, a 
pessoa é mergulhada 
totalmente na água.
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https://www.youtube.com/watch?v=_9ViEd8gV4g&list=PLwo
YyLOb4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X&index=33

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



1

VIVA A AMIZADE!

n

Através do que podemos desenvolver a santificação?

“Santifica-os na verdade; a tua ______________ é a verdade.”

Leia João 17:17 e complete:

     a conversa anterior falamos sobre a amizade que devemos ter com Deus. E essa é a maior das 
amizades que qualquer um de nós pode ter. A amizade com Jesus precisa ser desenvolvida e preservada. 
Talvez você acredite que orar a Deus deve ser uma coisa formal, e que pelo motivo de Deus ser Santo, 
devemos ter um tipo de reverência exageradamente séria. Mas não é assim. A Bíblia deixa bem claro que 
nossa relação com Deus deve ser de filhos para com um Pai. E de fato é assim. Deus é nosso Pai, e sendo 
assim, devemos ter respeito e reverência, é claro! Porém, podemos nos achegar a Ele com confiança 
porque de maneira nenhuma seremos rejeitados.

Esse relacionamento que Deus nos convida 
a ter com ele podemos chamar de

SANTIFICAÇÃO

Você sabe o que é um ? Talvez não saiba que GPS
se chama assim, mas sabe que podemos chegar a 
um destino sem errar o caminho apenas com o 
mapa online que temos no celular. A Bíblia é como 
o GPS, ela nos mostra onde devemos andar para 
não errarmos o nosso destino. 
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Aceito ter meus momentos diários com Deus, através da leitura da Bíblia, estudo da Lição da
Escola Sabatina e de outros materiais que me levem para mais perto do Senhor.

Que conselho importante encontramos em 2

“Não deixemos de __________ como 
igreja, segundo o costume de alguns, 
mas encorajemo-nos uns aos outros, 
ainda mais quando vocês vêem que se 
aproxima o Dia.” 

Hebreus 10:25?

A Igreja Adventista do 7º Dia incentiva cada um de seus membros a separarem um tempo diário 
para a devoção pessoal. Neste tempo especial, é interessante ler a Bíblia, estudar a Lição da 
Escola Sabatina e, claro, orar 

Adventistas de todo o mundo participam do projeto “Reavivados
por Sua Palavra“, na qual se lê um capítulo a cada dia. 

Procure na Internet conteúdos sobre este projeto! 
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https://www.youtube.com/watch?v=mdPucEefKGo&list=PLwoYyLOb4cKMpohFm-EBHtjWgeWvyhiWZ&index=13

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

!

Meu compromisso com Deus: 



Agora imagine o quanto Deus, que é o nosso Pai Celeste, se alegra em nos dar aquilo 
que precisamos! Sim, Deus nos dá muito, mas muito mais que uma nota de 10 reais. 
Ele nos dá a vida, que é algo preciosíssimo e mesmo que a gente viva com limites 
quanto a poder comprar o que desejamos, mesmo assim, temos condições de ter o 
necessário.

10% DE TUDO

V       ocê sabe muito bem que se seu pai lhe dá algum dinheiro isso é apenas uma pequena parte do que 
ele faz por você. Eu não preciso nem explicar que ele gasta muito mais que isso para atender às suas 
necessidades, não é? Mas tenha certeza que mesmo assim ele fica feliz em lhe dar uma nota de 10 
reais para você comprar alguma coisa que deseja. 

A Bíblia nos ajuda a entender o quanto é importante nossa gratidão a Deus por tudo o que Ele nos dá. 

> Estude a Bíblia todos os dias

> Use materiais que ajudem nesse
  propósito

1 Qual o conselho bíblico sobre gratidão?

“Dando graças _______________ a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo.”

Leia Efésios 5:20 e complete:

Uma vida de gratidão a Deus é feita de comunhão com Ele

> Tenha uma vida de oração

> Nas sua orações ore também 
  por outras pessoas

10%
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Reconheço minha necessidade de buscar a Deus todos os dias e ser fiel em tudo.

Que maravilhosa promessa Deus oferece a quem é fiel? 3

“Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me 
à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar 
sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las.” 

Descubra em Malaquias 3:10

2 Além de orar o que a Bíblia fala sobre o que podemos fazer ao ir à Igreja? 

“Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu Nome, vocês 
levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos e sacrifícios, _________ e ________ dádivas 
especiais e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor.”

Veja em Deuteronômio 12:11

Sugestão de orçamento para a família

Renda

Dízimo

Oferta

Poupança

Ajuda aos necessitados

Vida familiar

100%

10%

5-10%

5% a10%

2%

68% a 78%

Nunca gastar mais do que ganha

Definido por Deus. Nem mais, nem menos

A gente define quanto, mas deve ser sempre

É bom ter um dinheiro guardado se precisar

Deus fica feliz quando ajudamos quem precisa

Gastos com comida, educação, moradia e mais
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A Bíblia diz que a Casa de Deus, a igreja, é “Casa de Oração“. É lá onde temos um tempo 
muito especial de relacionamento com as pessoas que acreditam nas mesmas coisas 

que nós e onde fortalecemos nossa fé. Por isso é importante ir a igreja sempre  .... !

Meu compromisso com Deus: 

$

$

$

$

$

$ $

$

https://youtu.be/2ntCGHTeNtE
Veja mais sobre esse 
assunto neste link:



CRESCER SEMPRE

V       ocê já percebeu que tem tantas coisas que se não forem cuidadas trazem grandes problemas? 
O relacionamento de um casal, o capricho no trabalho, a aplicação aos estudos, o cultivo das boas 
amizades, enfim, várias coisas que precisam da nossa atenção para não se acabarem. 

1 Qual é o desejo de Jesus para cada um de nós?

“Portanto, sejam ___________ como perfeito é o Pai celestial de vocês.”

Leia Mateus 5:45 a 48 e complete:

Assim é nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que devemos ser 
perfeitos como nosso Pai que está nos Céus. “Mas como vou ser perfeito 
igual a Deus? Isso é impossível!” você deve estar pensando. É claro que 
não temos condições de sermos perfeitos como Deus é, mas a Bíblia nos 
ensina que essa perfeição significa sermos semelhantes a Deus em amor 
e bondade. 

Jesus motivou Seus discípulos
a buscarem a perfeição não através de 
esforços para alcançar um estado de 

vida sem pecado (isto é perfeccionismo) 
mas sim como um ideal de semelhança 
com o Pai Celeste em amor e bondade.   
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Quando fazemos algum bem para uma pessoa Deus é honrado e
glorificado com isso. Um ato de bondade pode abrir o coração de

uma pessoa para a Palavra de Deus.

Peço o poder de Deus para viver em constante crescimento espiritual, sendo uma bênção para 
as pessoas.  

Segundo a Bíblia, fazer o bem é apenas uma opção? 3

“Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer 
o _______ e não o faz, comete ___________.” 

Descubra em Tiago 4:17

2 Quem é capaz de nos fazer crescer em verdadeiro amor?

“Que o _______ faça _________ e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e 
para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês.”

Veja em 1 Tessalonicenses 3:12

Qual é o desafio de Jesus para nós?4

“Assim _________ a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.” 

Leia Mateus 5:16
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https://www.youtube.com/watch?v=M-WHYDAN8C4&list=
PLwoYyLOb4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X&index=26

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



APROVEITANDO O TEMPO

J       á falamos de relacionamentos e vimos que é a base de qualquer amizade. A nossa amizade com 
Jesus depende muito do tempo que passamos com Ele. E em meio a tantas coisas que temos a fazer 
todos os dias nós temos um tempo especial para ser dedicado exclusivamente às coisas de Deus. Este 
tempo tem 24 horas e se chama Sábado, o sétimo dia da semana.

1 Qual é a condição para ver o Senhor voltar?

“Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem _____________ ninguém 
verá o Senhor.”

Leia Hebreus 12:14 e complete:

Nós vamos conversar agora sobre como o dia de sábado está
relacionado com o nosso preparo para viver eternamente 
com Jesus  

O Dia de Sábado, o sétimo dia da
semana foi estabelecido por Deus para

ser um bênção para nós!

Use o Sábado para deixar de lado todas
aquelas coisas que ocupam sua mente

durante a semana e use seu tempo
para se aproximar de Deus
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Vou me preparar, junto com minha família, para receber e guardar o sábado

O sábado é um dia de adoração e descanso, mas se houver alguma emergência, na qual alguém 
precise de mim, posso ajudar? 

3

“Quanto mais vale um homem do que uma ovelha! Portanto, é permitido fazer o ______ no sábado.” 

Descubra em Malaquias 3:10

2 Que lugar Jesus frequentava todos os sábados?

“Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no 
dia de sábado entrou na ___________, como 
era seu costume. E levantou-se para ler.”

Veja em Lucas 4:16

Almoçar com o 
pessoal da igreja

Cuidar de alguémFazer doação de alimentos, 
roupas e outras coisas

Visitar algum doente

Ensinar a Bíblia a um amigo

Almoçar em família

Ir à igreja

Sugestão de atividades para o sábado

Ler um livro cristão

Assistir um filme bíblico
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Meu compromisso com Deus: 

Sinagoga = Igreja dos judeus 

https://youtu.be/Nk9GgABcssk

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:



O que significa ser um embaixador de Cristo?

Significa ser um representante dEle. Fazer o que Ele fez, falar 
sobre Ele, defendê-Lo, e principalmente, ser alguém que diga 
que Ele é o nosso Salvador! 

MISSÃO IMPOSSÍVEL

v       ocê já percebeu que todos os filmes e séries que você assiste sempre tem um objetivo principal no 
enredo? Uma história tem seus personagens e cada personagem tem alguma missão a cumprir, seja 
grande ou pequena. E se falamos do protagonista aí temos a missão principal do filme. O protagonista 
de uma história está, ou buscando algo ou fugindo de algo. Toda história é assim, pode observar. 

1 A Bíblia diz que, de Jesus, somos o quê?

“Portanto, somos ________________ de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por 
nosso intermédio.”

Leia 2 Coríntios 5:20 e complete:

Nossa história aqui na Terra, como amigos de Deus, também tem uma missão. E essa 
missão envolve o cumprimento da uma ordem de Jesus de fazer mais discípulos dEle. 
Sim, Jesus disse que, ao buscarmos nossa própria Salvação, nós também levaríamos a 
Salvação de Cristo a quem não sabe disso. 

???
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Eu desejo me entregar a Deus todos os dias e usar meus dons em favor da salvação das 
pessoas

Agora que você conhece um pouco melhor o seus dons, descubra o que a Bíblia fala sobre o
desenvolvimento dos nossos talentos para Deus.

3

“Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando _____________ a graça 
de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. 
Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja 
____________ mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre.” 

1 Pedro 4:10 e 11

2 Quantos recebem dons de Deus para atuarem
por Ele?

“A _____ ___, porém, é dada a manifestação 
do Espírito, visando ao bem comum.”

Veja em 2 Coríntios 12:7
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Meu compromisso com Deus: 

https://youtu.be/fOkAWxQPwig

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

TESTE SIMPLIFICADO DOS DONS

Na Igreja Adventista existem vários ministérios onde os membros podem atuar. Você também 
tem a oportunidade de escolher em que área deseja colaborar com a obra de Deus.

Respondendo estas duas perguntas você já pode ter uma boa ideia do ministério na qual você
vai fazer um bom trabalho para Deus:

O que mais gosto na igreja?
(Deus pode estar despertando

seu interesse em música,
pregação, recepção ou qualquer
outra coisa na qual eu me sinta

bem fazendo aquilo)

O que poderia ser melhor na igreja?
(Percebo que algumas coisas 

poderiam ser feitas de maneira
 mais interessante. Porém, entendo 

que não é para criticar, mas para 
estar disponível para ajudar 

com humildade)

Quer fazer um teste completo? Este material possui um teste para você aproveitar 
e saber, com mais clareza, quais são seus dons      (No anexo final, página 47)!

Leia !



JUNTOS NA MISSÃO

E     u acredito que você já percebeu o valor que tem um grupo de amigos que tem a mesma fé. Bom, 
essa comunidade de pessoas que amam a Deus se chama Igreja. A comunidade da Igreja é formada por 
pessoas que, embora tenham limitações e defeitos, são focadas em buscar a comunhão com Deus, 
cumprir a Missão e manter o grupo unido nos mesmos propósitos. 

1 A quem pertence a Igreja?

“Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja 
do ______ ______, coluna e fundamento da verdade.”

Leia 2 Coríntios 5:20 e complete:

Sabe de uma coisa? Ter a igreja para frequentar e colaborar com ela é um 
grande privilégio!  

A Bíblia diz que depois que 
Jesus subiu ao Céu Ele deixou 

aos discípulos, a missão de pregar 
as pessoas sobre Sua Salvação. 

E eles fizeram seu trabalho, 
afinal, no Novo Testamento 

vemos como a Igreja de 
Jesus cresceu!
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Aceito a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia como bíblica e desejo ser um fiel 
discípulo

Qual é a missão da Igreja? 3

“Portanto, vão e façam __________ 
de todas as nações, ___________ 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ____________ a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei 
sempre com vocês, até o fim dos 
tempos.” 

Veja em Mateus 28:19 e 20

Ao buscar salvar alguém, temos que antes ser amigos. Primeiro vem a amizade, depois o convite
para estudar a Bíblia ou ir à igreja. Você pode enviar uma mensagem dizendo que está orando 
pela pessoa, pode enviar um texto, áudio, vídeo ou link de algo espiritual. Existem várias maneiras
de fazer esse contato missionário. Anote abaixo, o nome de 3 pessoas pelas quais você irá fazer
alguma coisa para alcançá-la:

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________

O que farei: ____________________________
O que farei: ____________________________
O que farei: ____________________________

No tempos dos apóstolos de Cristo a Igreja era organizada, como uma instituição?2

SIM

NÃO
Leia Atos 15:2 e 22 e assinale a opção correta:
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Meu compromisso com Deus: 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
DA IGREJA ADVENTISTA

https://youtu.be/OO-eQCAzJ2I

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Associação Geral
e

Divisões

União

Associação 
ou 

Missão

Igreja local



BROTHER DE FÉ

d       eixe-me propor uma coisa pra você: escolha um amigo, ou amiga, que seja bem especial para você. 
Aquele que você curte estar junto e seja da igreja também. Então vocês dois conversem e assumam 
o compromisso de planejar momentos de oração, de estudo e leitura da Bíblia e de envolvimento com 
um terceiro amigo que não esteja na igreja. Talvez você se pergunte: “E para que eu faria isso?” Bom, 
porque sua vida fará mais sentido, sua vida com Deus será bem mais interessante e você estará 
envolvido na Missão que Deus lhe confiou. Sem falar no crescimento espiritual de você e de seu amigo 
de fé. 

1 Conheça alguns exemplos bíblicos de amigos que foram enviados de dois em dois:

Moisés e ____________________

Josué 24:5

Elias e ____________________

2 Reis 2:4

Pedro e ____________________

2 Reis 2:4Atos 3:1

Áquila e ____________________

1 Coríntios 16:19
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O Novo Testamento fala de 70 pessoas que fizeram um trabalho especial. Como eles foram enviados
para este trabalho? 

3

“Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou ____ a ____, adiante dele, a 
todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir.” 

Veja em Mateus 28:19 e 20

Quem pode ser minha dupla       (Amigo de Fé)

Aceito o modelo bíblico de duplas missionárias e desejo ser um Amigo de Fé

Dos três amigos por quem você está orando escolha um deles e ofereça um estudo bíblico. Seu 
Amigo de Fé (Instrutor) pode lhe dar ideias de como fazer isso. Se este primeiro não aceitar, 
tente o segundo. Se este segundo não aceitar, tente o terceiro. Pela Graça de Deus pelo menos 
um deles irá aceitar. Escreva abaixo a ordem que você irá seguir ao convidar seus amigos:

Amigo 1: ______________________________________________________________
Amigo 2: ______________________________________________________________
Amigo 3: ______________________________________________________________

Como Jesus organizou e enviou os doze apóstolos?2 Leia Marcos 6:7 e complete:

“Chamando os Doze para junto de si, enviou-os de ____ em ____ e deu-lhes autoridade sobre os 
espíritos imundos.” 

Amigos

Irmãos

Pais e filhos

Um experiente
com um

inexperiente
Geração 148

Amigos de lenço
(Desbravadores)

Introvertido e
extrovertido

Alguém que 
seja participativo 

na igreja com 
um pouco 

participativo

?
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https://www.youtube.com/watch?v=p86CbR7BJZs&list=P
LwoYyLOb4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X&index=17

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



Aceito o chamado de Deus e farei discípulos através da Comunhão, Relacionamento e Missão

2 Qual é o último passo que Jesus nos confiou para preparar pessoas para o Seu Reino?

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, ____________ a ___________ a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei 
sempre com vocês, até o fim dos tempos.”

Veja em Mateus 28:19 e 20

É comum você ouvir que quem alcança uma pessoa para Jesus é um “ganhador de almas” . 
Como a Bíblia chama essa pessoa?

4

“O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que ganha almas é ________.” 

Leia Provérbios 11:30 e descubra

!

Discípulo do meu 
discípulo

Seu discípuloVocêSeu Discipulador

3ª Geração2ª Geração1ª Geração 4ª Geração

3 Qual foi a ordem que Jesus deu a respeito de Seus ensinamentos e ações?

“Eu lhes dei o exemplo, para que vocês ________ como lhes fiz.”
Leia João 13:15

MINHA CORRENTE DO DISCIPULADO

Seguindo o exemplo de Jesus e Paulo, preencha a tabela abaixo:
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https://www.youtube.com/watch?v=cmrkfqslz3Q&list=P
LwoYyLOb4cKNg1uSV5J72j590wxVdkq5X&index=32

Veja mais sobre esse 
assunto neste link:

Meu compromisso com Deus: 



    AMIGOS PARA JESUS

a       migos gostam de mais amigos. Quando falamos de pessoas que Jesus quer salvar é muito importante 
que você e seu Amigo de Fé estejam envolvidos em favor de um terceiro amigo e que, quando vocês o 
a l c a n ç a r e m ,  e l e  t a m b é m  s e  e n v o l v a  n a  M i s s ã o . 

1 O que Paulo nos ensina sobre discipulado?

+

alcançarem, ele também se envolva na Missão. 

Para se envolver na Missão esse amigo é preparado para estar motivado e capacitado. A este 
treinamento também chamamos de: 

DISCIPULADO

“E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que 
sejam também capazes de __________ a outros.” 

Leia 2 Timóteo 2:2 e complete:

Nessa passagem,  instruiu a ensinar o que tinha aprendido a  Paulo Timóteo outras pessoas
que, por sua vez, ensinariam a .outras mais

1ª Geração

2ª Geração

3ª G
era

çã
o

4ª Geração
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TESTE DOS DONS

Exemplo de como responder:

GRUPO 1

Se for responder SIM, preencha todo o quadrado (2 pontos)

Se for responder NÃO, deixe em branco (0 ponto)

Se for responder MAIS OU MENOS, preencha apenas a metade (1 ponto)

Descobrindo onde posso ajudar na igreja

a

b

c

Total de pontos _____

a.  Meus amigos e colegas me procuram para contar seus problemas?

b.  Consigo decorar com facilidade os textos da Bíblia e usá-los para ajudar as pessoas?

c.  Se me derem material para estudar, consigo pregar na igreja? 

d.  As pessoas me procuram para pedir explicações sobre partes da Bíblia?

a

b

c

d

GRUPO 2 Total de pontos _____

a.  Tenho facilidade de ensinar em uma classe de estudos Bíblicos?

b.  As pessoas gostam de me ouvir ensinando a Bíblia?

c.  Quando estou falando de Deus para alguém, tenho consciência da importância desse trabalho?

d.  Quando estou ensinando a Bíblia, consigo usar histórias para ajudar as pessoas a aprenderem o 

que ensino?

a

b

c

d

Adaptação:  Pr José Santos Filho 
                    Pr Felipe Amorin 
             

GRUPO 3 Total de pontos _____

a.   Consigo convencer com facilidade um colega a aceitar a Jesus?

b.   Já levei algumas pessoas para entregarem a vida a Jesus?

c.   Consigo ajudar um amigo que não está muito firme na igreja a melhorar sua relação com Deus?

d.   Entendo como uma pessoa pode ser salva? 

a

b

c

d
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GRUP0 4 Total de pontos _____

a.   Tenho facilidade em ser simpático com as pessoas ao chegarem às programações da igreja?

b.   Quando tenho uma visita em minha casa, minha maior preocupação é que ela se sinta muito bem?

c.   Estou disposto a me esforçar para ajudar um vizinho que não tem onde dormir?

d.   É comum na minha casa sempre ter visitas para almoçar no sábado depois do culto?

a

b

c

d

GRUPO 5 Total de pontos _____

a.  Gosto de orar para que Jesus ajude meus amigos a resolverem seus problemas?

b.  Lembro dos problemas dos meus amigos enquanto estou orando?

c.  Muitas pessoas me pedem para orar pelos problemas delas?

d.  Tenho histórias de orações que fiz por alguém e Deus respondeu?

a

b

c

d

GRUPO 6 Total de pontos _____

a.   Gosto de guardar um pouco do meu dinheiro para ajudar os projetos da igreja? 

b.   Uma das coisas que eu mais gosto é ajudar os necessitados?

c.   Mesmo quando não tenho muito, tento ajudar quem está mais necessitado que eu?

d.   Gosto de dar presentes para as pessoas mesmo quando não é o aniversário delas?

a

b

c

d

GRUPO 7 Total de pontos _____

a.   Eu gosto de liderar os meus amigos nas nossas brincadeiras e atividades escolares?

b.   Fico feliz quando alguém me pede para fazer algo importante?

c.   Quando na igreja precisam de alguém para liderar uma reunião, sinto muita vontade de me oferecer ?

d.   Quando estou liderando um grupo na escola ou na igreja, me esforço para que todos se sintam bem?

a

b

c

d
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GRUP0 8 Total de pontos _____

a.   Sinto muita vontade de falar de Deus em lugares que ainda não o conhecem?

b.   Se fosse preciso ficar longe dos meus pais e amigos e ir para outra cidade falar sobre Deus, eu iria?

c.   Se eu fosse desafiado para ir pregar o evangelho em um lugar bem difícil, eu ficaria feliz?

d.   Eu ficaria feliz vivendo em um lugar com costumes bem diferentes dos costumes da minha família?

a

b

c

d

GRUPO 9 Total de pontos _____

a.   Quando dou conselhos a pessoas com problemas, elas ficam mais felizes?

b.   Alguma vez já ouvi uma frase semelhante a esta: “Deus usou você para me ajudar”?

c.   Quando aprendo uma coisa nova, fico ansioso(a) para ensinar a alguém?

d.   Tenho coragem de falar tudo o que Deus pede para eu falar, mesmo que vá deixar a outra pessoa triste?

a

b

c

d

Como somar o resultado: (Cada triângulo preenchido vale um ponto)                                                            

Dois triângulos preenchidos = 2 pontos

Não preenchido                     = 0 pontos 

Um triângulo preenchido      = 1 ponto      

Depois que você somar os pontos (de acordo com as orientações acima) veja em qual área você 
marcou mais pontos. Esta área é onde você será mais eficaz no trabalho para Deus. Esse será o seu 
dom principal.

01. CONHECIMENTO: Capacidade de estudar e compreender a Bíblia e os planos de Deus.
      - Participar do plano de Marcação da Bíblia;
      - Participar do projeto Bom de Bíblia ou Lição Premiada;
      - Ajudar na Classe Bíblia de sua igreja;
      - Ajudar na Classe pós-batismal do ciclo do discipulado “Conectados”.

02. ENSINO: Capacidade de ensinar sobre a Bíblia aos membros da igreja, de modo que a mesma 
      seja compreendida e possa ser seguida, promovendo crescimento espiritual.
      - Contar histórias bíblicas com aplicação para vida;
      - Apresentar os temas do ciclo do discipulado “Conectados” na classe pós–batismal;
      - Apresentar temas na Feira de Saúde infantil;
      - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o dom do ensino.
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03. EVANGELISMO: Capacidade de falar sobre Jesus a quem não O conhece e ajuda-los a aceitarem
      Jesus como Seu Salvador.
      - Participar de uma Dupla Missionária;
      - Participar de um Pequeno Grupo;
      - Participar do projeto Calebe;
      - Participar da Escola Cristã de Férias;
      - Participar da Feira de Saúde infantil;
      - Convidar ou levar amigos para programas evangelísticos infantis como: Semana Santa, Dia da 
      Criança, Semana de oração, Escola Cristã de férias ou Classe Bíblica.

04. HOSPITALIDADE: Capacidade de acolher o abandonado e necessitado, fazendo com que cada 
      pessoa sinta-se querida e confortável.
      -  Oferecer sua casa para realizar um Pequeno Grupo;
      - Participar da equipe de recepção de sua igreja ou de um Pequeno Grupo;
      - Participar de arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos para pessoas carentes;
      - Ajudar na entrega de cesta básica a famílias e amigos necessitados;
      - Participar das atividades do Sábado do Serviço.

05. INTERCESSÃO/ORAÇÃO: Capacidade de dedicar grande parte do tempo em oração pelas 
      necessidades dos outros. 
      - Participar de um grupo de Oração Intercessora de sua igreja;
      - Formar uma Dupla de oração;
      - Participar do projeto Amigo Secreto de Oração;
      - Enviar cartões ou mensagens de oração a pessoas interessadas;
      - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o dom da oração.

06. LIBERALIDADE : Capacidade de ofertar com alegria e com regularidade, para suprir as 
      necessidades da igreja em projetos sociais e evangelísticos.

07. LIDERANÇA: Capacidade de liderar pessoas em projetos ou programa na igreja e comunidade. 
      - Liderar um Pequeno Grupo infantil ou juvenil;
      - Ajudar na organização da Escola Cristã de Férias, Semana Santa, Semana de Oração, Dia da Criança 
      entre outros programas infantis;;
      - Dirigir uma classe pós-batismal do ciclo do discipulado “Conectados;
      - Ajudar como líder mirim em algum departamento de sua igreja como: Desbravadores, Aventureiros, 
      Escola sabatina, Diaconato, Sonoplastia, Ministério de louvor, entre outros;
      - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o dom da liderança.

08. MISSIONÁRIO: Capacidade de levar a mensagem de salvação a diferentes pessoas lugares e 
      circunstâncias.
      - Participar de uma Dupla Missionária infantil;
      - Distribuir folhetos e livros missionários ;
      - Visitar amigos afastados e interessados;
      - Estudar a Bíblia com um amigo ou interessado; 
      - Participar do projeto Calebe e Escola Cristã de Férias;
      - Falar de Jesus a quem não o conhece através do livro sem palavras.
      - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o espirito missionário.

09. PREGAÇÃO:  Capacidade de transmitir a mensagem da Bíblia de forma clara que promova decisões.
      - Participar como pregador mirim em programas especiais infantis de sua igreja;
      - Contar a história do Informativo das Missões em sua classe da Escola Sabatina;
      - Participar do projeto Grande como Davi para desenvolver o dom da pregação.
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