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AS ESCRITURAS SAGRADAS

P

1

   raticamente todas as pessoas acreditam ou 

defendem uma ideia com base no seu 

conhecimento ou experiência. Até que ponto 

os pensamentos e ideias do próprio homem 

podem ser confiáveis?

3

O que é mais coerente? Acreditar em você mesmo, em histórias que te contam ou 

acreditar naquilo que foi dito por Deus e registrado em Sua palavra? Com certeza é mais 

confiável acreditar naquilo que foi orientado por Deus. Para tanto, precisamos entender 

o valor, a importância e a credibilidade do guia de instrução do criador para orientar o 

comportamento do ser humano, a Bíblia claro. E por que acreditamos que ela é a palavra 

de Deus?

P

Pense, responda, discuta: 

Leia, reita, decida: 

Leia, reita, decida: 

Pense, responda, discuta: 

Razão Para crer:



Depois de todas as informações mencionadas acima, você acha que é mais inteligente da 

nossa parte confiar no próprio ser humano ou em Deus, através de Sua palavra?

4

O próprio Deus, como nosso criador, se revela a nós de maneira geral através da natureza - 

“Os Céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das Suas mãos” 

(Salmo 19:1). Tendo em vista auxiliar os indivíduos na compreensão das coisas divinas, Deus 

apresentou uma “revelação especial” de si próprio. Ele decidiu se apresentar diante da 

humanidade por um meio específico, o qual não deixaria dúvidas no tocante a Seu caráter ou 

Seu amor pela humanidade. Sendo assim, Ele criou as Escrituras Sagradas, composta por 

Antigo e Novo Testamentos. No princípio, sua revelação veio por meio dos profetas; depois, 

ela foi transmitida por intermédio de sua revelação última, a pessoa de Jesus Cristo 

(Hebreus 1:1,2). Essas revelações permitem que Deus quebre as limitações mentais, morais 

e espirituais dos seres humanos e comunique Seu desejo de salvá-los.

Precisamos entender que a Bíblia:

Expõe a condição humana e revela a solução divina;

Apresenta Jesus Cristo como foco principal;

É autoridade como regra de fé e prática por conta da sua origem;

Confirma o Espírito Santo como sendo a fonte de suas revelações;

“É inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na 

justiça”;

“Foi escrita por homens santos que falaram da parte de Deus”.

Razão Para crer:

Marcando na Bíblia e na mente:

Agora que já descobrimos que a Palavra de Deus é autoridade e que é necessária na 

nossa vida, vamos marcar nossa Bíblia através de um estudo em cadeia. Escolha uma cor 

de caneta, leia e marque na sua Bíblia os seguintes versos na ordem que aparece:
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B1 - 2 Timóteo 3:16 e 17

 – 2 Pedro 1:21B2

 – Ezequiel 1:3B3

 - 2 Samuel 23:2B4

 – Mateus 1:22 e 23B5

 - Romanos 15:4B5

 – Mateus 4:4B6

 – I Co 2:11-14B7

Verdade ou mentira?

Pense, pesquise e responda:

 

1.     A Bíblia é apenas um livro histórico que conta a história do ser (   ) Verdade (   ) Mentira

humano.

2.      As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a (   ) Verdade (   ) Mentira

Palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina.

3.      Jesus colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas.(   ) Verdade (   ) Mentira

4.      Espírito Santo comunicou o conhecimento divino aos escritores (   ) Verdade (   ) Mentira

da Bíblia somente por intermédio de visões e sonhos.

5.      A Bíblia não ensina que existe inspiração parcial ou graus de (   ) Verdade (   ) Mentira

inspiração.

6.      Assim como Jesus “Se fez carne e habitou entre nós” (   ) Verdade (   ) Mentira

(Jo 1:14), foi a Bíblia oferecida em linguagem humana para que pudéssemos compreender 

suas verdades.

7.      Os autores bíblicos testificam que suas mensagens  se originam (   ) Verdade (   ) Mentira

com eles próprios, e que em algumas situações vinham diretamente de Deus.

8.      Ao longo de todo o Seu ministério, Jesus salientou a (   ) Verdade (   ) Mentira

autoridade das Escrituras.

9.      Deus, por intermédio do Espírito Santo, é tanto o autor quanto (   ) Verdade (   ) Mentira

o revelador da Bíblia

10.      Toda a sabedoria humana é superior à autoridade da Escritura.(   ) Verdade (   ) Mentira

Teste rápido de conhecimento sobre o assunto. 
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Aprendendo e compartilhando

Escolha um amigo (a) e juntos (as)leiam as passagens e marquem a bíblia dele(a) também. 

Desao de campeões

Tire uma foto da bíblia marcada e post em sua rede social ou mostre sua bíblia marcada 

para um amigo.

1. Mentira

2. Verdade

3. Verdade

4. Verdade 

5. Verdade

6. verdade

7. mentira

8. verdade

9. verdade

10.mentira

Gabarito



A TRINDADE

A

2

      nalise a seguinte afirmação: “Há um só 

Deus: Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade 

de três Pessoas coeternas.” Alguma vez alguém 

já questionou você sobre esse assunto?

7

Alguns assuntos são realmente difíceis para a mente humana compreender. Talvez, falar 

da Trindade seja um tema de muita curiosidade para muitos. “Depender tão somente da 

sabedoria humana para aprender acerca de Deus, é como utilizar uma lupa com o intuito 

de estudar as constelações. Portanto, para muitos, a sabedoria de Deus é uma sabedoria 

“em mistério” (1 Coríntios 2:7). Para estes, Deus continua sendo um mistério. A respeito 

dessa sabedoria humana, Paulo disse que “nenhum dos poderosos deste século conheceu; 

porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória” 

(1 Coríntios 2:8).

A

Pense, responda, discuta: 

Leia, reita, decida: 



Depois de todas as informações mencionadas acima, você acha que é mais inteligente da 

nossa parte ignorar o que a Bíblia fala sobre o assunto ou crer naquilo que foi revelado?

8

Mesmo que o Antigo Testamento não ensine explicitamente sobre Trindade, ele menciona 

Deus no plural. Veja as expressões: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança” (Gênesis 1:26); “Eis que o homem se tornou como um de nós” (Gênesis 3:22); 

“Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem” (Gênesis 11:7). Por vezes, o Anjo do 

Senhor é identificado com Deus. Tendo aparecido a Moisés, o Anjo do Senhor disse: “Eu sou 

o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de lsaque e o Deus de Jacó” (Êxodo 3:6). 

É imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente;

É infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua 

autorrevelação;

É amor, para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação;

Se deixa conhecer a partir da Bíblia e isso é diferente de todos os outros métodos 

pelos quais se adquire conhecimento;

Apresenta uma distribuição de funções dentro da Divindade. O Pai parece atuar como 

fonte, o Filho como mediador e o Espírito Santo como atualizador ou aplicador.

Precisamos entender que a Bíblia:

Razão Para crer:

Marcando na Bíblia e na mente:

Agora chegou a hora de estarmos preparados para explicar às pessoas sobre a Divindade 

de Deus e suas atribuições, ou seja, sobre a Trindade. Marque na sua Bíblia a sequência 

de textos a seguir:

B1 - Deuteronômio 4:35

B2 – João 17:3

 – Gênesis 1:26B3

 - Gênesis 11:7B4
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B5 - Gênesis 1:2

 – Mateus 1:18-23B6

 – João 15:26B7

Verdade ou mentira?

Pense, pesquise e responda:

 

1.     A bênção apostólica inclui as três Pessoas da Divindade. “A graça (   ) Verdade (   ) Mentira

do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos 

vós” (2 Coríntios 13:13).

2.      A igreja apostólica não batizava as pessoas em nome do Pai, do (   ) Verdade (   ) Mentira

Filho e do Espírito Santo (Mateus 28:19).

3.      Nos dias atuais, Pai e Filho chegam até nós por intermédio do (   ) Verdade (   ) Mentira

Espírito Santo. Jesus disse: “Quando, porém, vier o Consolador, que Eu vos enviarei da parte 

do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, Esse dará testemunho de mim” (João 15:26).

4.      Todos os membros da Divindade se achavam presentes no (   ) Verdade (   ) Mentira

batismo de Cristo.

5.      Dentro da Divindade não existe uma distribuição de funções.(   ) Verdade (   ) Mentira

6.       Embora a Divindade não seja apenas uma Pessoa, Deus é um em (   ) Verdade (   ) Mentira

propósito, mente e caráter.

7.      Os autores bíblicos se ocupam mais tempo em descrever o que (   ) Verdade (   ) Mentira

Deus faz do que em dizer o que Ele é. Deus é apresentado como criador, sustentador do 

mundo, legislador, salvador, etc.

8.       A única  fonte de evidência para a existência de Deus é a Bíblia. (   ) Verdade (   ) Mentira

(Salmo 19:1).

9.      Jesus falou: “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o (   ) Verdade (   ) Mentira

único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (João 17:3).

10.      Em sua distribuição interna de funções, diferentes membros (   ) Verdade (   ) Mentira

da Divindade executam tarefas distintas para a perdição do homem.

Teste rápido de conhecimento sobre o assunto. 
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Aprendendo e compartilhando

Escreva como Deus tem ajudado você durante esta semana e compartilhe com sua família. 

Desao de campeões

Continue ajudando a marcar a bíblia do seu amigo(a) e juntos (as) façam uma lista de como 

das bênçãos que Deus tem dado a vocês.

1. Verdade

2. Mentira

3. Verdade

4. Verdade 

5. Mentira

6. Verdade

7. Verdade 

8. Mentira

9. Verdade 

10.Mentira

Gabarito



O PAI

D

3

    eus Pai é frequentemente mal 

compreendido. Muitos parecem conhecer 

muito bem a missão de Cristo na Terra, em 

favor da humanidade, bem como o papel do 

Espírito Santo no interior do indivíduo; mas 

o que tem o Pai a ver conosco? Como você 

descreve as características de Deus o Pai?

11

Algumas pessoas olham para o Pai como o “Deus do Antigo Testamento”, um Deus vingativo, 

caracterizado pelo preceito: “olho por olho, dente por dente”. Um Deus inflexível que 

requer obras perfeitas – ou estará pronto a punir! Comparam com um Deus que aparece em 

notável contraste com o quadro pintado pelo Novo Testamento, ou seja, um Deus amorável 

que oferece a outra face e recomenda que se ande a segunda milha. É mais prudente 

acreditar nas ideias das pessoas ou naquilo que a Bíblia realmente fala sobre o caráter 

de Deus?

D

Pense, responda, discuta: 

Leia, reita, decida: 



Depois de todas as informações mencionadas acima, você acha que é mais inteligente da 

nossa parte ignorar o que a Bíblia fala sobre o assunto ou crer naquilo que foi revelado?

12

A unidade do Antigo e do Novo Testamentos e o plano para salvar o ser humano que ambos 

apresentam em comum são revelados pelo fato de que é o mesmo Deus que fala e age em 

ambos os Testamentos em favor da salvação de seu povo. “Havendo Deus, outrora, falado, 

muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou 

pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo” 

(Hebreus 1:1, 2). Deus demonstrava seu caráter pelos seus atos graciosos e pelo quadro de 

palavras que Ele proclamou a Moisés: “SENHOR, SENHOR Deus compassivo, clemente e 

longânimo e grande em misericórdia e fidelidade; que guarda a misericórdia em mil gerações, 

que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita 

a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até à terceira e quarta geração” 

(Êxodo 34:6, 7; cf. Hebreus 10:26, 27).

Demonstrou seu caráter através do amor e misericórdia pelo pecador;

No Sinai, expressou seu desejo de ser amigo de Israel, de estar com o povo. Disse 

Ele a Moisés: “E me farão um santuário, e habitarei no meio deles” (Êxodo 25:8);

Conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato 

redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um 

exemplo de seu ardente desejo em ser nosso redentor. 

Precisamos entender que Deus:

Razão Para crer:

Marcando na Bíblia e na mente:

Agora chegou a hora de estarmos preparados para explicar às pessoas sobre o caráter 

de Deus - o Pai - e seu amor pelo ser humano. Marque na sua Bíblia os seguintes textos:

D1 - 1 Coríntios 8:6

 – Hebreus 12: 9-10 D2

 – Efésios 3:14-16D3

 - Deuteronômio 32:6D4
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D5 - Isaias 44:21, 22

 – Salmos 51:1, 11D6

 – Salmos 55:22D7

Verdade ou mentira?

Pense, pesquise e responda:

Teste rápido de conhecimento sobre o assunto. 

 

1.      Nenhum ser humano pecador conseguiu jamais ver a Deus (   ) Verdade (   ) Mentira

(Êxodo 33:20). Tampouco temos alguma fotografia de sua pessoa.

2.      Deus não manifesta seu amor por todos os perdidos.(   ) Verdade (   ) Mentira

3.      O Deus do Antigo Testamento não difere daquele que encontramos (   ) Verdade (   ) Mentira

no Novo Testamento. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, o pai de todos os 

verdadeiros crentes e, em sentido único, o pai de Jesus Cristo.

4.      Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades (   ) Verdade (   ) Mentira

decorrentes de sua infidelidade – na tentativa de corrigir os maus caminhos de Israel –, Ele 

ainda os manteve circundados de sua misericórdia.

5.      “Quem me vê a mim vê o Pai”. Esta foi uma declaração feita por (   ) Verdade (   ) Mentira

Jesus.

6.        Conhecer Jesus é conhecer o Pai.(   ) Verdade (   ) Mentira

7.      “Nos tempos do Novo Testamento, o relacionamento espiritual (   ) Verdade (   ) Mentira

de pai-filho existe não apenas entre Deus e a nação israelita, mas também entre Deus e o 

crente individual”.

8.       Na criação, o Pai e o Filho agiram não conjuntamente.(   ) Verdade (   ) Mentira

9.      Somente o amor insondável e abnegado pode explicar porque, (   ) Verdade (   ) Mentira

embora ainda fôssemos seus “inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu 

Filho”.

10.      Quando contemplamos Jesus no ato de alimentar a multidão (   ) Verdade (   ) Mentira

faminta, curando o surdo, concedendo fala ao mudo, vemos o Pai labutando entre os homens, 

trazendo-lhes vida, libertando-os, concedendo-lhes esperança e apontando-lhes a terra 

restaurada do futuro.
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Aprendendo e compartilhando

Poste, em pelo menos uma rede social, um texto dizendo que Deus é seu Pai celestial e 

cuida de você. Você pode escrever esta frase com suas palavras, use a criatividade. 

Desao de campeões

Continue ajudando a marcar a bíblia do seu amigo(a) e juntos (as) façam uma lista de como 

das bênçãos que Deus tem dado a vocês.

1. Verdade

2. Mentira

3. Verdade

4. Verdade

5. Verdade

6. Verdade

7. Verdade

8. Mentira

9. Verdade

10.Verdade 

Gabarito



O FILHO
4

15

Muitas pessoas não acreditam em Jesus Cristo como o Filho de Deus que tira o pecado do 

mundo. Alguns olham para Ele apenas como um importante personagem bíblico da história 

dos judeus e nada mais. E para você? O que Jesus representa para tua vida?

EE

Pense, responda, discuta: 

Leia, reita, decida: 

    xiste um grande mistério sobre a 

pessoa de Jesus. Ele teve duas naturezas: era 

Deus e homem ao mesmo tempo! Como é 

possível explicar isto?

Razão Para crer:

O plano de Deus para resgatar aqueles que se haviam desviado do seu propósito principal
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foi enviar Jesus (João 3:16; 1João 4:9). De acordo com esse plano, Seu Filho foi determinado, 

“antes da fundação do mundo”, como o sacrifício pelo pecado e a esperança da caída raça 

humana (1Pedro 1:19, 20). Ele recebeu a incumbência de nos trazer de volta a Deus e de 

providenciar libertação do pecado pela destruição das obras do mal (1Pedro 3:18; Mateus 1:21; 

1João 3:8). 

Assumiu a natureza humana para viver as mesmas coisas que eu e você vivemos;

Se colocou entre o casal pecador e a justiça divina, estabelecendo uma ponte sobre o 

abismo e restringindo a morte;

Morreu “para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 

3:16);

É o “Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” (João 1:29); 

Seria chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: Deus conosco)” (Mateus 1:23).

Precisamos entender que Jesus:

Marcando na Bíblia e na mente:

Que tal estar mais preparado para falar de Jesus para aquelas pessoas que são mais 

próximas a você? Marque na sua Bíblia os seguintes textos:

F1 – João 3:16

F2 – 1João 4:9

F3 – 1Pedro 3:18

F4 – Mateus 1:21

F5 – 1João 3:8

F6 - João 1:29

F7 – João 11:25, 26
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Verdade ou mentira?

Pense, pesquise e responda:

Teste rápido de conhecimento sobre o assunto. 

 

1.      “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós”- esse verso está (   ) Verdade (   ) Mentira

escrito em João 3:16.

2.      Cristo possui atributos divinos. Ele é onipotente. Ele afirmou que o (   ) Verdade (   ) Mentira

Pai lhe concedera “toda a autoridade [...] no céu e na terra” (Mt 28:18; Jo 17:2).

3.      Jesus testificou de sua onipresença com a afirmação: “Eis que (   ) Verdade (   ) Mentira

estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos” (Mt 28:20).

4.      João retratou a Jesus como o divino Verbo que “Se fez carne”.(   ) Verdade (   ) Mentira

5.      Jesus nunca afirmou ser igual a Deus.(   ) Verdade (   ) Mentira

6.        Cristo reconciliou a humanidade com Deus.(   ) Verdade (   ) Mentira

7.      Jesus Cristo não é “um em natureza, caráter, propósito” com Deus (   ) Verdade (   ) Mentira

Pai. 

8.       A Bíblia testifica que, em adição a sua natureza divina, Cristo (   ) Verdade (   ) Mentira

possui a natureza humana.

9.      “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1:14). No texto, (   ) Verdade (   ) Mentira

“carne” significa “natureza humana”, ou seja, uma natureza inferior à natureza celestial que Ele 

possuía.

10.      A genealogia de Cristo se refere a Ele como “filho de Davi” e “(   ) Verdade (   ) Mentira

filho de Abraão”.

Aprendendo e compartilhando

Crie uma pesquisa com 03 perguntas sobre Jesus e faça uma entrevista com, pelo 

menos, 3 pessoas durante a semana para descobrir o conhecimento delas sobre o 

assunto.
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Desao de campeões

Ajude seu amigo(a) a marcar também a bíblia dele(a) e depois juntos façam um vídeo 

dizendo o que Jesus significa pra vocês e compartilhe com seus amigos.

1. Mentira

2. Verdade

3. Verdade

4. Verdade

5. Mentira

6. Verdade

7. Mentira

8. Verdade

9. Verdade

10. Verdade 

Gabarito



O ESPÍRITO SANTO
5

19

Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, 

encarnação e redenção. Ele é uma pessoa tanto quanto o Pai e o Filho. Atualmente Ele atua 

de forma específica. De que forma você acha que a ação do Espírito Santo se relaciona 

com você?

EE

Pense, responda, discuta: 

Leia, reita, decida: 

       xiste muito questionamento a respeito 

do Espírito Santo. Uns afirmam que Ele é 

apenas uma força, outros dizem que Ele não é 

Deus. O que você já ouviu falar sobre o 

assunto?



Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder, influência ou atributo 

de Deus. Somente uma pessoa pode empreendê-las.

20

A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa, e não uma força ou poder impessoal. 

Afirmações como esta: “Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós” (Atos 15:28) revelam que os 

cristãos apostólicos o vislumbravam como uma pessoa. Cristo igualmente falou dele como uma 

pessoa distinta. “Ele me glorificará”, disse Jesus, “porque há de receber do que é meu e vo-lo 

há de anunciar” (João 16:14). As Escrituras, referindo-se ao Deus triúno, descrevem o 

Espírito como uma pessoa (Mateus 28:19; 2Coríntios 13:13).

Possui personalidade. Ele contende (Gênesis 6:3); 

Ensina (Lucas 12:12);

Convence (João 16:8);

Dirige os assuntos da igreja (Atos 13:2);

Auxilia e intercede (Romanos 8:26);

Inspira (2Pedro 1:21);

Santifica (1Pedro 1:2).

Precisamos entender que o Espírito Santo:

Razão Para crer:

Marcando na Bíblia e na mente:

Que tal estar mais preparado para falar sobre o Espírito Santo e a atuação Dele no 

mundo, nas pessoas? Marque na sua Bíblia os seguintes textos:

Es1 - Mateus 28:19

ES2 - Atos 5:3, 4

ES3 - Atos 2:38

ES4 - Jó 33:4
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Es5 - 1 Coríntios 12:4-6

ES6 - Atos 16:7

ES7 - Atos 5:32

ES8 - 1 João 2:1 

Verdade ou mentira?

Pense, pesquise e responda:

Teste rápido de conhecimento sobre o assunto. 

 

1.      “Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que (   ) Verdade (   ) Mentira

esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade”, disse Jesus!

2.      A função do Espírito Santo inclui o ato de trazer à nossa lembrança (   ) Verdade (   ) Mentira

“todas as coisas que foram ditas por Jesus e guiar-nos em toda a verdade”.

3.      O Espírito Santo não é onipotente. Distribui os dons espirituais (   ) Verdade (   ) Mentira

“como lhe apraz, a cada um, individualmente”.

4.      Cristo afirmou a respeito do Espírito Santo: “Não falará por si (   ) Verdade (   ) Mentira

mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará,

porque há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar” (Jo 16:13, 14).

5.      O Espírito Santo concede dons espirituais somente aqueles que (   ) Verdade (   ) Mentira

foram batizados  há mais de 20 anos atrás.

6.        A Bíblia revela que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim uma (   ) Verdade (   ) Mentira

força ou poder impessoal.

7.       O Espírito Santo não convence ninguém. Essa atividade não pode (   ) Verdade (   ) Mentira

ser executada por um mero poder, influência ou atributo de Deus.

8.       As obras de Deus são também associadas ao Espírito Santo. Tanto (   ) Verdade (   ) Mentira

a criação quanto a ressurreição O envolveram.

9.      Jesus salientou a necessidade de sermos nascidos da água e do (   ) Verdade (   ) Mentira

Espírito.

10.      Da mesma forma como, por meio do Espírito, tanto o Pai quanto o (   ) Verdade (   ) Mentira

Filho estabelecem morada no coração do crente (Jo 14:23), assim, a única forma pela qual os 

crentes podem permanecer em Cristo é pelo Espírito.
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Aprendendo e compartilhando

Pesquise sobre dons espirituais. Verifique com qual deles você se identifica. 

Desao de campeões

Ajude seu amigo(a) a marcar também a bíblia dele(a) e depois juntos façam uma ação 

prática que envolva o seu dom espiritual. 

1. Verdade

2. Verdade

3. Mentira

4. Verdade

5. Mentira

6. Mentira

7. Mentira 

8. Verdade

9. Verdade

10. Verdade

Gabarito



A CRIAÇÃO
6
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Deus estabeleceu o sábado como memorial perpétuo da obra que Ele realizou e terminou 

em seis dias literais que, junto com o sábado, constituem a mesma unidade temporal que 

hoje chamamos de semana. De que maneira podemos reconhecer a Deus como criador do 

universo?

DD

Pense, responda, discuta: 

Leia, reita, decida: 

      eus comunica por meio das Escrituras 

o relato autêntico e histórico de sua atividade 

criadora. Ele criou o universo e, em seis dias, o 

Senhor fez "os céus e a terra, o mar e tudo o 

que neles há” e descansou no sétimo dia (Êxodo 

20:11). Qual a outra teoria do surgimento do 

mundo e em que está fundamentada?
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O relato bíblico é simples. Sob o comando criador de Deus, os “céus e a terra, o mar e tudo o 

que neles há” (Êxodo 20:11) apareceram instantaneamente. O pequeno período de seis dias 

contemplou a mudança da Terra que era “sem forma e vazia” (Gênesis 1:2), vindo a se tornar 

um luxuriante planeta, fervilhante de criaturas plenamente maduras e as mais variadas 

formas de plantas. Nosso planeta foi adornado com cores claras, puras e brilhantes, variadas 

formas e fragrâncias, colocadas ao lado de extraordinários sabores e perfeição de detalhes 

e funções.

Passou a existir por ordem de Deus (Salmos 33:9);

É o resultado da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir 

das coisas que não aparecem” (Hebreus 11:3); 

É literal. Os dias mencionados no relato bíblico da criação representam períodos 

literais de 24 horas. Típica da forma como o povo de Deus do Antigo Testamento 

media o tempo, a expressão “tarde e manhã” (Gênesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31); 

Inicia com Deus e termina com os seres humanos. Isso implica que ao criar os céus 

e a terra, Deus estava preparando o ambiente ideal e perfeito para a raça humana. 

A humanidade – macho e fêmea – seria a gloriosa obra-prima de sua criação.

Precisamos entender que a Criação:

Razão Para crer:

Marcando na Bíblia e na mente:

Que tal estar mais preparado para falar da criação do mundo e de seu Criador? 

Marque na sua Bíblia os seguintes textos:

C1 - Gênesis 1:1

C2 – Êxodo 20:8-11

C3 – Salmos 19:1-4

C4 – Salmos 95:6
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C5 – Apocalipse 14:7

C6 – Gênesis 2:7

C7 – 2Coríntios 5:17 

Verdade ou mentira?

Pense, pesquise e responda:

Teste rápido de conhecimento sobre o assunto. 

 

1.      O poder criativo de Deus não se encontra envolvido apenas na (   ) Verdade (   ) Mentira

criação, mas na redenção e restauração.

2.      O mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra (   ) Verdade (   ) Mentira

do Criador, tenha sido, na verdade, a última.

3.      Os Dez Mandamentos oferecem outra evidência de que o relato da (   ) Verdade (   ) Mentira

criação, no Gênesis, envolve dias literais.

4.      No quarto dia, Deus criou as formas superiores de vida animal. (   ) Verdade (   ) Mentira

Disse Ele: “Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie: animais domésticos, répteis e 

animais selváticos, segundo a sua espécie” (Gênesis 1:24).

5.      Devemos adorar somente o Deus que nos criou, e não os deuses (   ) Verdade (   ) Mentira

feitos pelas nossas próprias mãos.

6.        Os dias mencionados no relato bíblico da criação não representam (   ) Verdade (   ) Mentira

períodos literais de 24 horas.

7.       Deus estabeleceu o sábado do sétimo dia para que pudéssemos (   ) Verdade (   ) Mentira

relembrar semanalmente que somos criaturas feitas por Ele.

8.       No segundo dia, Deus dividiu as águas, separando a atmosfera das (   ) Verdade (   ) Mentira

águas que se espalhavam sobre a terra, criando assim condições para que outras formas de vida 

se desenvolvessem.

9.      Todos os membros da Divindade se envolveram na obra da criação (   ) Verdade (   ) Mentira

(Gênesis 1:2, 26).

10.      Não era intenção do Criador que a Terra fosse um planeta solitário (   ) Verdade (   ) Mentira

e vazio; ela deveria ser habitada.
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Aprendendo e compartilhando

Crie uma história em quadrinhos da sequência da criação. 

Desao de campeões

Ajude seu amigo(a) a marcar também a bíblia dele(a) e depois juntos coloquem em ordem 

os dias da criação em uma folha para memorizar durante a semana.

1. Verdade

2. Verdade

3. Verdade

4. Mentira

5. Verdade

6. Mentira

7. Verdade

8. Verdade

9. Verdade

10. Verdade

Gabarito



A NATUREZA DA HUMANIDADE
7
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Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo e, por meio de seu Espírito, restaura nos 

mortais a imagem de seu Criador. Criados para a glória de Deus, são chamados para amá-Lo 

e uns aos outros, e para cuidar de seu ambiente. Como é possível permitir que Deus 

restaure sua vida?

QQ

Pense, responda, discuta: 

Leia, reita, decida: 

     uando nossos primeiros pais 

desobedeceram a Deus, negaram sua 

dependência dele e caíram de sua elevada 

posição. A imagem de Deus neles foi 

desfigurada, e tornaram-se sujeitos à 

morte. Seus descendentes partilham 

dessa natureza caída e de suas 

consequências. Nascem com fraquezas 

e tendências para o mal. Você já sentiu 

esse efeito em sua vida? Já lutou 

contra sua própria natureza?
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Embora a maioria creia, nos dias atuais, que o homem se originou das formas inferiores de 

vida animal e é o resultado de processos naturais que se estenderam ao longo de bilhões de 

anos, semelhante ideia não pode, de forma alguma, ser harmonizada com o relato bíblico. 

A origem da raça humana é encontrada em um concílio divino. “Façamos o homem à nossa 

imagem” (Gênesis 1:26). O verbo e o pronome aparecem no plural, indicando o trinitarismo da 

Divindade – Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo (ver o estudo 2 deste livro). Sendo 

um em propósito, portanto, Deus começou a criação do primeiro ser humano (Gênesis 1:27).

Deus formou o homem “do pó da terra” (Gênesis 2:7);

O ser humano foi criado segundo a imagem divina, e não de acordo com algum tipo do 

reino animal. Disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança” (Gênesis 1:26);

Embora a Bíblia veja a natureza do homem como uma unidade, ela não define 

precisamente o relacionamento entre corpo, alma e espírito (Lucas 1:46, 47);

Davi, referindo-se ao domínio do homem, declara: “Deste-lhe domínio sobre as obras 

da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste” (Salmos 8:6-8).

Precisamos entender que:

Razão Para crer:

Marcando na Bíblia e na mente:

Que tal estar mais preparado para falar sobre a natureza do homem para um amigo? 

Marque na sua Bíblia os seguintes textos:

Nh1 – Gênesis 1:26

NH2 - Gênesis 2:7,8, 9, 16,17

NH3 – Romanos 12:1, 2

NH4 - Hebreus 2:7



29

Nh5 - Gênesis 3:8-10

NH6 - Romanos 1:18-22

NH7 - Tiago 4:17

NH8 - Mateus 11:28

Verdade ou mentira?

Pense, pesquise e responda:

Teste rápido de conhecimento sobre o assunto. 

 

1.       Logo após o ser humano pecar Deus criou um plano para resgatá-lo (   ) Verdade (   ) Mentira

do pecado.

2.      O antídoto para a culpa é o perdão (Mateus 6:12), o qual resulta em (   ) Verdade (   ) Mentira

consciência limpa e paz mental.

3.      Cristo revela que são os pensamentos da pessoa que contaminam, (   ) Verdade (   ) Mentira

“porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos 

testemunhos, blasfêmias” (Mateus 15:19).

4.      O Novo Testamento é igualmente claro ao declarar que “todos (   ) Verdade (   ) Mentira

pecaram e carecem da glória de Deus” (Romanos 3:23).

5.      A corrupção do coração humano não afeta a pessoa em sua (   ) Verdade (   ) Mentira

totalidade Salmos 51:5

6.        A primeira consequência do pecado foi a alteração da natureza (   ) Verdade (   ) Mentira

humana, a qual afetou os relacionamentos interpessoais, bem como o relacionamento de Adão e 

Eva com Deus.

7.       A história revela que os descendentes de Adão não compartilharam (   ) Verdade (   ) Mentira

da pecaminosidade de sua natureza.

8.       Na criação, os nossos primeiros pais receberam a imortalidade, (   ) Verdade (   ) Mentira

embora sua conservação estivesse condicionada à obediência. Como eles não obedeceram perderam 

a imortalidade.

9.      Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo (   ) Verdade (   ) Mentira

pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram”.

10.      Até mesmo o apóstolo Paulo fracassou na tentativa de desenvolver (   ) Verdade (   ) Mentira

vida justa por seus esforços.
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Aprendendo e compartilhando

Talvez você conheça algum amigo que está distante dos caminhos de Deus. Durante a 

semana mande uma mensagem de encorajamento espiritual e se possível ore com ele.

Desao de campeões

Ajude seu amigo(a) a marcar também a bíblia dele(a) e depois juntos (cada um pense no 

seu pecado) e depois orem para que o Espirito Santo trabalhe no seu coração e te ajude 

a mudar.

1. Mentira

2. Verdade

3. Verdade

4. Verdade

5. Mentira

6. Verdade

7. Mentira

8. Verdade

9. Verdade

10. Verdade

Gabarito



Corte

RAZÃO
PARA

CRER
Estudo Bíblico Especial com assuntos 

que você não deve deixar de saber!


