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O QUE É UM TREINAMENTO BÍBLICO ORAL? 
 

1. É uma ênfase no uso da Bíblia como ela foi 

escrita: 

a) A Bíblia é compota de 75% de narrativas. 

b) Jesus usou parábolas e perguntas. 

c) É uma reprodução precisa do texto escrito. 

d) É uma ênfase na memorização e meditação nas 

Escrituras.  

 

2. É um estilo de aprendizagem multisensorial:  

a) Você ouve a história. 

b) O que você visualiza a história. 

c) O que você sente quando está envolvido na 

história. 

d) Como você relembra a história mais 

rapidamente.  

e) Permite que você crie músicas, dramatize ou 

desenhe a história.  

 

3. É um ensino interativo e um processo de 

descobertas: 

a) Dirigido por perguntas e respostas. 
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b) O estudante relembra algo em que ele está 

envolvido. 

c) O estudante é guiado para descobrir os 

tesouros da Palavra de Deus.  

d) O Espírito Santo é aquele que revela a verdade.  

 

4. É uma ênfase na aplicação: 

a) As lições da Bíblia são para ser obedecidas. 

b) As histórias bíblicas são relacionadas ao dia-a-

dia.  

c) Aplicações individuais vêm especificamente do 

Espírito Santo.  

 

5. É uma ferramenta poderosa de comunicação: 

a) A Palavra de Deus é mais cortante do que 

espada de dois gumes. 

b) A Bíblia cruza culturas e está além do tempo.  

c) Envolve emoção e experiências pessoais.  

d) A Bíblia está traduzida para muitas línguas e 

pode facilmente ser usada como livro texto.  

e) Fazer perguntas permite aos estudantes 

pensarem. 
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6. Permite o aprendizado por meio diferente ao 

convencional, nos Estados Unidos 85% das 

pessoas são consideradas funcionalmente 

iletradas1: 

a) 4% Iletradas. 

b) 29% Funcionalmente Iletradas.  

c) 44% Preferem aprender oralmente. 

d) 13% são altamente letradas e preferem 

aprender por meio da leitura.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 O Brasil tem atualmente cerca de 16 milhões de analfabetos. Cada 

vez mais, no mundo, adota-se o conceito de analfabeto funcional, 30 
milhões de brasileiros, considerando a população de 15 anos ou mais. 
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COMO DIRIGIR UMA CLASSE DE TREINAMENTO 
BÍBLICO ORAL 

 
 

A baixo estão presentes algumas suguestões que 
ajudarão os professores a dirigirem sua classe de 
Treinamento Bíblico Oral, São aspectos que estimularão a 
discussão do grupo e uma ampliação da visão sobre a 
história bíblica estudada.   
 
 

Explorando o Texto Bíblico 
 
Algum evento importante aconteceu antes da passagem 
Biblica em estudo,  que possa me ajudar a entender 
melhor o conteúdo da história? 
 
Circunstâncias: 
Descreva a situação. Como posso me inserir nessa 
história me sentir o que os personagens sentiram, 
vivenciar a situação? 
 
Observe: 
Observe cada cena do texto Bíblico, observe o que é dito 
ou feito, as informações espirituais sobre as pessoas 
envolvidas na passagem ... ou sobre Deus. 
Observe também seus alunos: O que as respostas em 
cada seção mostram sobre a vida espiritual de seus 
alunos, como confiança, raiva, dúvida, etc. 
 
Escolhas: 
A maioria das passagens mostram escolhas feitas por 
alguém. Você vê nesta passagem escolhas feitas por 
Deus por outras pessoas? 
Examine essas escolhas. Será que as decisões  
manifestam sentimentos como orgulho, perdão, 
humildade, ódio, bondade, medo ou respeito? 
Você pode pensar em outras escolhas (boas ou más) que 
poderiam ter sido tomadas.  
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Resultados: 
Quais são os resultados que você vê em cada escolha 
feita? 
 
Impacto: 
Quem foi influenciado, direta ou indiretamente, por cada 
escolha e como? 
 
Deus: 
Quais são as características de Deus que você vê, tais 
como a paciência, a misericórdia, a raiva, poder, amor ou 
interesse? Será que o Senhor encorajou, advertiu ou 
ensinou algo? Como é que Deus responde às pessoas? 
Como as pessoas podem responder a Deus? 

 
 

Aplicando à Vida dos Alunos 
(Questões para Discussões)   

 
 
Revisão: 
Reveja as observações que você fez durante a exploração 
do texto. Para cada observação feita, pense em como 
poderá aplicá-las ao dias atuais. 
 
Circunstâncias: 
Pergunte a si mesmo, será que eu, ou alguém que eu 
conheça, caso estivesse  em uma situação semelhante, 
agiria da mesma forma? 
O que estou fazendo ou dizendo que é similar (ou 
diferente) a reação das pessoas nesta passagem das 
Escrituras? 
Sou eu um crente ou incrédulo? Estou em paz ou 
confuso? Estou buscando a Deus? O que posso aprender 
com os gestos e as palavras que eu vi nesta passagem? 
 
Escolhas: 
Quais escolhas eu fiz sobre esse aspecto do texto antes 
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de entendê-lo? Quais escolhas estou fazendo agora? 
Existem melhores escolhas que poderiam ser feitas?  
 
Resultado / Impacto: 
Quais foram (ou poderiam ter sido) as conseqüências de 
minhas escolhas? Quem foi (pode ser) afetado por elas? 
 
Deus: 
Eu vejo Deus trabalhando em minha vida? O que eu 
poderia aprender com essa história sobre Deus e Seu 
caráter? O que nesta história pode me ajudar a crescer 
espiritualmente? 
 
 
 
Para acompanhamento pedagógico entre em contato com 
o SETELL. 
 
 
 
 

Pr. Anilton Oliveira da Silva 
Diretor Acadêmico Setell 
vemsemear@gmail.com 

www.vemsemear.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vemsemear.com.br/
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43. Deus o Pai  
Salmos 103 

  

Salmos 103 

1 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR,  

e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. 

 

2 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR,  

e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. 

 

3 Ele é quem perdoa todas as tuas iniqüidades;  

quem sara todas as tuas enfermidades; 

 

4 quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e 

misericórdia; 

 

5 quem farta de bens a tua velhice,  

de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. 

 

6 O SENHOR faz justiça e julga a todos os oprimidos. 

 

7 Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos 

filhos de Israel. 

 

8 O SENHOR é misericordioso e compassivo;  

longânimo e assaz benigno. 

 

9 Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua 

ira. 

 

10 Não nos trata segundo os nossos pecados,  

nem nos retribui consoante as nossas iniqüidades. 

 

11 Pois quanto o céu se alteia acima da terra,  

assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. 

 

12 Quanto dista o Oriente do Ocidente,  

assim afasta de nós as nossas transgressões. 

13 Como um pai se compadece de seus filhos,  
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assim o SENHOR se compadece dos que o temem. 

 

14 Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. 

 

15 Quanto ao homem, os seus dias são como a relva;  

como a flor do campo, assim ele floresce; 

 

16 pois, soprando nela o vento, desaparece;  

e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. 

 

17 Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade a eternidade,  

sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, 

 

18 para com os que guardam a sua aliança e para com os que se 

lembram dos seus preceitos e os cumprem. 

 

19 Nos céus, estabeleceu o SENHOR o seu trono,  

e o seu reino domina sobre tudo. 

 

20 Bendizei ao SENHOR, todos os seus anjos, valorosos em 

poder,  

que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. 

 

21 Bendizei ao SENHOR, todos os seus exércitos, vós,  

ministros seus, que fazeis a sua vontade. 

 

22 Bendizei ao SENHOR, vós, todas as suas obras, em todos os 

lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao SENHOR. 
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Questões para Estudo: Deus o Pai 
Salmos 103 

 

Introdução: 

Por toda a existência, Deus tem sido fiel aos Seus escolhidos. 

Desde o início da criação até a segunda vinda de Jesus, nós 

somos relembrados pelas Escrituras da fidelidade de Deus, 

cuidando daqueles que nele confia.  Ele é nosso Pai compassivo, 

que cuida de cada um de seus filhos. Ele é um juiz paciente, não 

desejando que ninguém pereça, mas que cheguem ao 

conhecimento da verdade. Ele é o Deus Todo Poderoso e nada é 

impossível a Ele! Isto é um mero vislumbre do Deus que nós 

servimos e que desejamos conhecer mais.  

 

Objetivos: 

Conhecer – Entender a natureza de Deus em todas as eras; 

Compreender que Sua natureza é imutável, e não muda 

como a natureza humana.  

 Atitude – Crer e confiar que somente Deus governa e Reina 

soberanamente, transcendendo tudo o que existe, e mesmo 

assim, Ele está intrinsecamente involvido em nossas vidas, 

participando de nossas necessidades diária.  

 Ações – Siga a Deus em qualquer coisa que ele desejar te 

liderar. E compartilhe, com aqueles que nos  rodeiam, a 

grandeza do Deus que servimos.  

 

Versos para Memorizar:  
Salmos 18:1-3 “Eu te amo, ó SENHOR, força minha. O 

SENHOR é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o 

meu Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu escudo, a 

força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o SENHOR, 

digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos.” 

Malaquias 3:6 “Porque eu, o SENHOR, não mudo” 

 

Textos para Estudo:  
João 15:1-10; Hebreus 12:7-11 
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Explorando o Texto: 
1. O que o salmista ordena sua alma, no início do Salmo? 

(Salmos 103:1-2. Adorar ao Senhor.) 

2. Quais são alguns dos benefícios, para o Povo de Deus, 

de se louvar ao Senhor? (Salmos 103:3-5. Ele perdoa 

todas as tuas iniquidades; Sara todas as tuas 

enfermidades, redime tua alma e te coroa de graça e 

misericórida etc.) 

3. Como Deus se fez conhecido e se revelou? (Salmos 

103:7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus 

feitos aos filhos de Israel.) 

4. Que tipo de compaixão o Senhor Deus tem? (Salmos 

103:8, 13. O Senhor é misericordioso e compassivo; 

longânimo e assaz benigno.) 

5. Como Deus no trata? De acordo com nossos pecados? 

(Salmos 103:10. Ele não nos trata de acordo com nossos 

pecados, nem nos retribui conforme nossas iniqüidades.) 

6. O quanto Deus afasta de nós os nossos pecados? 

(Salmos 103:12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, 

assim afasta de nós as nossas transgressões.) 

7. Qual a duração do amor de Deus por Seu povo? (Salmos 

103:17. De eternidade a eternidade.) 

8. Onde está estabelecido o Reino de Deus? (Salmos 

103:19. Nos Céus, sobre tudo.) 

9. Qual o alcançe do Reino de Deus, a partir dos céus? 

(Salmos 103:19. Sobre tudo.) 

10. Qual a autoridade de Deus sobre os anjos e as hostes 

celestes? (Salmos 103:20-21. Eles são Seus servos, e 

lhes obedecem em tudo.)  

 

Questões para Discussão: 

1. De acordo com o Salmista, Como devemos reagir à 

grandeza de Deus e de qual maneira podemos 

demonstrar essa atitude? (Salmos 103:1-2) [Devemos 

louvá-lo e exalter Seu nome. Podemos demonstrar esse 

louvor ao cantar, orar e adorar.] 

2. O que há de importante no fato do Senhor ser o Deus 

que perdoa nossos pecados? (Salmos 103:3) [Ele é o 

Deus que tem poder para perdorar nossos pecados, mas 
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também o Deus que não os aprova, pois ele não pode 

está onde o pecado está. O perdão dos pecados mostra o 

poder de Deus o que fizemos, estamos fazendo e o 

pecado que ainda será cometido.]  

3. De que forma o caráter de Deus se revela na seguinte 

expressão: “que farta de bens a tua velhice”? (Salmos 

103:5) [Que as vezes Deus cumpre nossos desejos, 

atentendendo o que ele sabe que nós mais precisamos, ao 

invés do que nós pensamos que precisamos.] 

4. Por que é importante para nós, como crentes, saber que 

Deus escolheu revelar-se a nós e se fazer conhecido? 

(Salmos 103:7) [Isto mostra que Deus é uma pessoa que 

deseja ter um relacionamento pessoal conosco, e que a 

nós é possível conhecer quem Deus é.] 

5. Que tipo de encorajamento podemos ter ao relembrar 

que Deus é um Deus de compaixão? (Salmos 103:8-13) 

[Que mesmo sendo crentes continuamos a pecar, ficando 

aquém da glória de Deus, todavia Ele continua a nos 

amar e permance fiel a nós. Demonstrando-nos um amor 

que não merecemos.] 

6. Como Deus nos vê ao afirmar que ele afasta de nós as 

nossas transgressões quanto dista o Oriente do Ocidente? 

(Salmos 103:12) [Uma vez que nós vivemos e habitamos 

com Ele, temos seu perdão, assim, ele nos vê sem 

pecado.] 

7. Por que devemos confiar que o amor de Deus será o 

mesmo eternamente? (Salmos 103:17) [Nós podemos 

confiar na imutabilidade do amor de Deus, porque a 

Bíblia diz que seu amor é de eternidade a eternidade.] 
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44. Jesus o Filho  
Mateus 17:1-13 

 

Mateus 17 

1 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos 

Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. 2 E foi 

transfigurado diante deles; o seu rosto resplandecia como o sol, e 

as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3 E eis que lhes 

apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 

 

4 Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se 

queres, farei aqui três tendas; uma será tua, outra para Moisés, 

outra para Elias. 

 

5 Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu; e 

eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho 

amado, em quem me comprazo; a ele ouvi. 

 

6 Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande 

medo. 7 Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: 

Erguei-vos e não temais! 8 Então, eles, levantando os olhos, a 

ninguém viram, senão Jesus. 

 

9 E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém 

conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os 

mortos. 

 

10 Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os 

escribas ser necessário que Elias venha primeiro? 

 

11 Então, Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas 

as coisas. 12 Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o 

reconheceram; antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. 

Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. 

13 Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de 

João Batista. 
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Questões para Estudo: Jesus o Filho 
Mateus 17:1-13 

 

Introdução: 

Os discípulos de Jesus estavam agora caminhando para uma 

grande compreensão sobre quem Jesus realmente era e qual Seu 

ministério. Pedro, um pouco antes, havia confessado que Jesus 

era o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Jesus continuou a revelar 

coisas, ainda mais profunda, a seus discípulos, incluindo a 

predição de sua morte em Jerusalém, por meio do chefe dos 

sacerdotes. Um pouco depois de toda essa revelação, Jesus levou 

seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João ao topo de 

uma alta montanha, a fim de revelar a eles ainda mais de quem 

ele era.  

 

Objetivos: 

Conhecer – Conhecer de forma profunda, quem foi o ser 

humano Jesus e o que ele significa para nós.  Obter uma 

compreensão do relacionamento de Jesus com o Pai. 

Entender o cumprimento em Jesus da promessa messiânica; 

Comprovar que Jesus é ao mesmo tempo: Senhor dos Céus e 

da Terra.  Reconhecer que Jesus deseja revelar-se a nós.  

 Atitude – Crer que Jesus não é apenas o filho do Homem, 

mas, também, o Filho de Deus.  Acreditar completamente 

que Jesus Cristo é o Messias profetizado no Antigo 

Testamento. Ser motivado para proclamar quem Jesus é.  

 Ações – Não viver com medo, mas no poder da convicção de 

quem Jesus é.  Contar a outros sobre a majestade e divindade 

de Cristo.  

 

Versos para Memorizar:  
Colossenses 2:9-10 “Porquanto, nele, habita, corporalmente, toda 

a plenitude da Divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. 

Ele é o cabeça de todo principado e potestade.” 

 

Textos para Estudo:  
Marcos 9:2-13 (História paralela); Lucas 9:28-36 (História 

Paralela: Note quem Jesus levou ao monte para orar); João 5:18; 

8:42; Colossenses 2:9-10; Hebreus 1:1-2, 8; 10:30 
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Explorando o Texto: 

1. Quem Jesus levou com ele ao topo da alta montanha? 

(Mateus 17:1. Pedro, Tiago e João foram com Jesus.) 

2. Como Jesus é descrito ao ser transfigurado? (Mateus 

17:2. Sua face brilhou como o sol, Suas roupas se 

tornaram brancas como a luz.) 

3. Quem veio ao encontro de Jesus neste acontecimento? 

(Mateus 17:3. Moisés and Elias apareceram ao lado de 

Jesus.)  

4. Como eles vieram ter com Jesus? (Mateus 17:3. Eles 

simplemente apareceram.) 

5. Quais foram às palavras de Pedro ao testemunhar este 

evento? (Mateus 17:4. Bom é estarmos aqui.) 

6.  Quais foram às palavras faladas do Céu a Jesus? 

(Mateus 17:5. Este é o meu Filho amado, em quem me 

comprazo.)  

7. Qual foi a ordem dada aos discípulos pela voz vinda das 

nuvens? (Mateus 17:5. Ouçam a Jesus.) 

8. Qual foi o sentimento dos discipulos após ouvirem a 

voz? (Mateus 17:6. Foram tomados de grande medo.) 

9. Qual foi a resposta de Jesus aos seus discipulos? 

(Mateus 17:7. Erguei-vos e não temais.) 

10. Qual foi a instrução dada por Jesus, aos seus discípulos, 

ao descerem da montanha? (Mateus 17:9. A ninguém 

conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite 

dentre os mortos.) 

11. Qual foi a pergunta dos discipulos a Jesus após terem 

visto a Elias no Monte da Transfiguração? (Mateus 17:3, 

10. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que 

Elias venha primeiro?) 

12. Qual foi a resposta de Jesus a pergunta sobre a vinda de 

Elias? (Mateus 17:11-12. Elias já veio, e não o 

reconheceram; antes, fizeram com ele tudo quanto 

quiseram.) 

13. Quem os discípulos entenderam que era o Elias que 

tinha vindo? (Mateus 17:13. Os discipulos entenderam 

que o Elias falado por Jesus era João Batista.) 
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Questões para Discussão: 

1. De que maneira, como crentes, podemos nos entregar a 

Deus em união com um grupo de pessoas próximas, da 

mesma forma que Jesus agiu com Pedro, Tiago e João? 

(Mateus 17:1) [Oração em grupo, Comunhão, Estudo 

Bíblico em grupo.] 

2. De que forma a descrição desse texto afeta minha visão 

de que é Jesus? (Mateus 17:2) [Ele é a plenitude de Deus 

encarnado, e merecedor de toda honra, louvor e 

adoração.] 

3. Qual deveria ser nossa responsabilidade diante da 

majestade de Cristo? (Mateus 17:4) [Nós devemos viver 

em amor diante de sua presença.] 

4. Nos dias atuais, como podemos demonstrar adoração a 

Jesus Cristo? (Mateus 17:4) [Tendo vontade de fazer 

tudo o que ele deseja ou nos ordena.] 

5. Que descrição devemos fazer de Jesus aos outro? 

(Mateus 17:5) [Como o Filho de Deus.] 

6. De qual maneira podemos “ouvir a Jesus” em nosso dia 

a dia? (Mateus 17:5) [Lendo Sua Palavra, ouvindo-o em 

oração.] 

7. Qual deve ser nossa atitude diante da santidade de Deus? 

(Mateus 17:6-7) [Reverência ao invés de medo.] 

8. Como Jesus deseja que vivamos no mundo? (Mateus 

17:7) [Jesus deseja que vivamos sem medo, 

reconhecendo que Ele está em nós.] 

9. Será que a identidade de Jesus como o tão aguardado e 

profetizado Messias abrir nossa percepção do plano de 

Deus e como Ele organiza as coisas? [Deus planeja as 

coisas ao pormenor melhores e mais precisas, como Ele 

leva as coisas a bom termo, como também faz com 

nossas próprias vidas.] 
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45. O Espírito Santo 
Atos 2:1- 8, 11-21 

 

Atos  2 

1 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no 

mesmo lugar; 2 de repente, veio do céu um som, como de um 

vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. 

3 E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e 

pousou uma sobre cada um deles. 4 Todos ficaram cheios do 

Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o 

Espírito lhes concedia que falassem. 

 

5 Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens 

piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. 6 Quando, 

pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu 

de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria 

língua. 7 Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: 

Vede! Não são, porventura, galileus todos esses que aí estão 

falando? 8 E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria 

língua materna? 11 tanto judeus como prosélitos, cretenses e 

arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as 

grandezas de Deus? 12 Todos, atônitos e perplexos, interpelavam 

uns aos outros: Que quer isto dizer? 

 

13 Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados!  

14 Então, se levantou Pedro, com os onze; e, erguendo a voz, 

advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de 

Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas 

palavras. 15 Estes homens não estão embriagados, como vindes 

pensando, sendo esta a terceira hora do dia. 16 Mas o que ocorre 

é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: 

 

17 E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei 

do meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas 

profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos 

velhos; 

18 até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei 

do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. 
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19 Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na 

terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. 

20 O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que 

venha o grande e glorioso Dia do Senhor. 

21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor 

será salvo. 
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Questões para Estudo: O Espírito Santo 
Atos 2:1- 8, 11-21 

 

Introdução: 

Jesus havia acabado de ascender aos Céus, após haver passado 

quarenta dias com Seus discípulos, mostrando  e provando a eles 

que Ele estava vivo. Cristo também lhes falou sobre o Reino de 

Deus. Seus discípulos passaram então a viverem com a 

convicção de que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha 

ressuscitado dos mortos. Com um novo vigor, passaram a 

espalhar a palavra da salvação pelo mundo. Após sua ascensão, 

Cristo prometeu que o Pai enviaria o dom do Espírito Santo, que 

iria os ajudar e guiá-los em toda a verdade, e aqui, nessa 

passagem, os encontramos aguardando tal promessa em 

Jerusalém.  

 

Objetivos: 

Conhecer – Entender o poder do Espírito Santo na vida dos 

crentes.  Compreender a necessidade de estamos unidos 

como irmãos.  Saber que todo o que invocar o nome do 

Senhor será salvo.  

 Atitude – Crer que o Espírito Santo pode usar pessoas 

simples para cumprir Seus propósitos.  Crer que a salvação 

não é baseada no que fazemos, mas no que cremos. 

 Ações – Seguir em frente em nossa fé, firmes em proclamar 

a Palavra do Senhor, sabendo que o Espírito Santo foi 

prometido e já foi dado aos que crêem.  Confiar no Senhor, 

na promessa de que ele já nos deu Seu Espírito, a Salvação, 

poder e encorajamento.   

 

Versos para Memorizar:  
Mateus 10:19-20 “E, quando vos entregarem, não cuideis em 

como ou o que haveis de falar, porque, naquela hora, vos será 

concedido o que haveis de dizer, visto que não sois.” 

João 14:26 “Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai 

enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos 

fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.” 

João 16:13a “Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos 

guiará a toda a verdade.” 
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vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em 

vós. 

Atos 1:8 “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 

Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em 

toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.” 

 

Textos para Estudo:  
Mateus 10:17-19; João 14:15-27; 16:5-15; Atos 1:1-8;                          

1 Coríntios 6:19-20; Gálatas 5:22-23; Efésios 5:18 

 

Explorando o Texto: 

1. Onde estavam os discípulos no dia de Pentecostes? (Atos 

2:1. Os crentes estavam juntos em um só lugar.) 

2. Como surgiu o som de um vento forte, sobre os crentes? 

(Atos 2:2. Ele veio dirrepente.) 

3. De onde veio o vento forte e impetuoso? (Atos 2:2. O 

vento veio do Céu.) 

4. Para onde o vento veio? (Atos 2:2. Pare encher 

completamente a casa onde os crentes estavam.) 

5. O que podemos notar sobre as línguas de fogo que 

apareceram? (Atos 2:3. Elas apareceram e caíram sobre 

cada um deles.) 

6. Como o Espírito Santo veio e habitou em cada um deles? 

(Atos 2:4. O Espírito Santo veio e os encheu.) 

7. Qual o resultado deles terem sido cheios do Espírito 

Santo? (Atos 2:4. Eles começaram a falar em outras 

línguas, conforme o Espírito Santo permitia.) 

8. Quem, também, estava em Jerusalém naquele tempo? 

(Atos 2:5. Judeus de todas as nações sobre a terra.) 

9. O que os Judeus prosélitos, que estavam em Jerusalém 

ouviram os discípulos falarem? (Atos 2:6. Eles ouviram 

os discípulos falando em suas próprias língua e idioma.)  

10. O que os Judeus falaram sobre os crentes? (Atos 2:7. 

Que eles eram meros galileus.) 

11. O que os discípulos declararam em todas as línguas 

faladas por eles naquele dia? (Atos 2:11. As maravilhas 

de Deus.) 
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12. De que maneira os judeus sambaram dos discípulos? 

(Atos 2:13. Eles disseram que os discípulos haviam 

bebido muito vinho.) 

13. Quem se levantou e confrontou os judeus explicando que 

os discípulos não estavam bêbados? (Atos 2:14-15. 

Pedro e os onze.) 

14. Qual foi a profecia de Joel, sobre os últimos dias, 

concernente ao Espírito Santo? (Atos 2:16-17. Que o 

Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas.) 

15. Como resultado do derramamento do Espírito de Deus 

sobre todas as pessoas, qual a promessa para todos que 

invocarem o nome do Senhor? (Atos 2:21. Todos os que 

invocarem o nome do Senhor será Salvo.) 

 

Questões para Discussão: 

1. Como, nós cristãos, podemos estar unidos, formando 

uma só força? (Atos 2:1) [Por meio de uma devoção a 

Palavra de Deus, uma vida de oração (contínua); Por 

meio da comunhão buscando um reavivamento e 

reunidos e no templo.] 

2. Qual o significado da vinda do Espírito Santo a nós 

como crentes? (Atos 2:2-3) [O Espírito Santo vem ao 

crente em um nível tanto individual e coletivo.] 

3. Como o Espírito Santo vem e se revela a nós? (Versos 2-

3) [O Espírito Santo se revela de uma maneira espiritual 

e sobrenatural.]  

4. De qual forma a manifestação do Espírito Santo mostra-

nos sua identidade? (Atos 2:2-4) [Ele mostra a essência 

do Deus invisível, que procede do Pai e do Filho.] 

5. De que forma somos encorajados quando o Espírito 

Santo habita em nós/ enche-nos? (Atos 2:4) [Somos 

encorajados como quando nos damos conta de que não 

somos nós mesmos ou nossa natureza pecadora, mas o 

Espírito Santo por meio de nossas vidas que realize 

grandes coisas.] 

6. O que é possível ao Espírito Santo fazer por meio de 

nossas vidas? (Atos 2:4) [O Espírito Santo pode nos usar 

de qualquer maneira que ele escolher, mesmo de forma 

sobrenatural que resulte em Sua glória.] 
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7. Quem pode ser usado pelo Espírito Santo? (Atos 2:7) [O 

Espírito Santo pode usar a pessoa mais simples e sem 

instrução forma para proclamar Sua mensagem com toda 

verdade, entusiasmo e unção que Sua Palavra merece. 

Isso geralmente dá mais glória a Deus, pois as pessoas 

usadas por Ele, não tidas como incapazes.] 

8. Qual é a simples mensagem que deve ser proclamada 

aqueles que nos cercam? (Atos 2:11) [As maravilhas de 

Deus, a saber, o poder do evangelho, sua paciência e 

amor aqueles que têm o rejeitado.]  

9. Como podemos permanecer firmes naquilo em que 

cremos e não abandonarmos nossas convicções mesmo 

vivendo em meio ao ceticismo? (Atos 2:14-15) [Sendo 

solidificado na Palavra de Deus e ser capaz de corrigir os 

que deturpam a Palavra de Deus.] 

10. Como podemos proclamar a promessa que diz: “todo 

aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”? (Atos 

2:21) [Sendo ativo em compartilhar nossa fé, 

aproveitando todas as oportunidades e falarmos de Jesus 

no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com 

Deus.]  
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46. A Natureza Humana 

Gênesis 19:1-26 

 

Gênesis 19 

1 Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada 

estava Ló assentado; este, quando os viu, levantou-se e, indo ao 

seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. 2 E disse-lhes: Eis 

agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, 

pernoitai nela e lavai os pés; levantar-vos-eis de madrugada e 

seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não; passaremos 

a noite na praça. 

 

3 Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele; deu-lhes 

um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. 4 Mas, 

antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a 

casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, 

sim, todo o povo de todos os lados; 5 e chamaram por Ló e lhe 

disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em 

tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. 

 

6 Saiu-lhes, então, Ló à porta, fechou-a após si 7 e lhes disse: 

Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal; 8 tenho duas filhas, 

virgens, eu vo-las trarei; tratai-as como vos parecer, porém nada 

façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de 

meu teto. 

 

9 Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é 

estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A 

ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o 

homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. 

 

10 Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e 

fecharam a porta; 11 e feriram de cegueira aos que estavam fora, 

desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura 

da porta. 

 

12 Então, disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos 

teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na 

cidade, faze-os sair deste lugar; 13 pois vamos destruir este 
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lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até à 

presença do SENHOR; e o SENHOR nos enviou a destruí-lo. 

14 Então, saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para 

casar com suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, 

porque o SENHOR há de destruir a cidade. Acharam, porém, 

que ele gracejava com eles. 

 

15 Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-

te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, 

para que não pereças no castigo da cidade. 

 

16 Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela 

mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o SENHOR 

misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade.  

17 Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua 

vida; não olhes para trás, nem pares em toda a campina; foge 

para o monte, para que não pereças. 

 

18 Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu! 19 Eis que o teu 

servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua 

misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida; não posso 

escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. 

20 Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é 

pequena. Permite que eu fuja para lá (porventura, não é 

pequena?), e nela viverá a minha alma. 

 

21 Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter 

a cidade de que acabas de falar. 22 Apressa-te, refugia-te nela; 

pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, 

se chamou Zoar o nome da cidade. 

 

23 Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24 Então, 

fez o SENHOR chover enxofre e fogo, da parte do SENHOR, 

sobre Sodoma e Gomorra. 25 E subverteu aquelas cidades, e toda 

a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na 

terra. 26 E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa 

estátua de sal. 
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Questões para Estudo: A Natureza Humana 

Gênesis 19:1-26 

 

Introdução:  
Abraão e seu sobrinho Ló viajaram da terra de Ur para o lugar 

que Deus havia mostrado a Abrão. O patriarca escolheu se 

instalar no deserto, em tendas, enquanto Ló preferiu morar na 

região má e perversa de Sodoma e Gomorra, locais conhecidos 

por uma depravação moral. O pecado de Sodoma e Gomorra 

cresceu tanto que Deus veio a Abraão, anunciando a destruição 

daqueles lugares. Abraão, ao tomar conhecimento de tal 

destruição e conseqüentemente da destruição da família de Ló, 

pede a Deus que as cidades fossem preservadas do juízo, caso 

um determinado número homens justos fossem encontrados 

nelas. Infelizmente, não foram encontrados justos o suficiente 

para evitar a destruição. Assim, Deus destruiu aquelas ímpias 

cidades.  

 

Objetivos:  
Conhecer – Entender que a humanidade está totalmente e 

completamente depravada em pensamentos, palavras e 

ações.  

Atitude – Crer na necessidade da graça de nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo como requisito para nossa salvação. 

Perceber que por nós mesmos estamos caídos e perdidos 

devido a nosso estado pecaminoso.  

Ações – Se achegar continuamente ao Senhor em 

arrependimento e pedir perdão por nossos pecados.  Não 

olhar para trás, para a nossa antiga vida de pecado, mas 

buscar viver em santidade. Se esforçar em viver na graça e 

no poder do Espírito Santo.  

 

Versos para Memorizar:  
Romanos 3:10 “Como está Escrito: Não há justo, Nem um 

Sequer.”  

 

Textos para Estudo:  
Gênesis 6:5; Salmo 40:1-2; 51:1-13; Isaías 64:6-7; Lucas 9:62; 
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Romanos 3:9-24; Efésios 2:1-3; Colossenses 3:5-10; 2 Pedro 

2:4-9 

 

Explorando o Texto:  
1.  Onde estava Ló quando os anjos chegaram a Sodoma? 

(Gênesis 19:1. Ló estava sentado à entrada da cidade).  

2.  Qual foi a reação de Ló quando viu os anjos? (Genesis 

19:1. Levantou-se, foi ao encontro dos anjos e inclinou-

se com o rosto em terra.)  

3.  O que Ló insistiu fortemente para que os dois anjos 

fizessem? (Gênesis 19:2-3. Ló pediu que eles o 

acompanhassem até sua casa.)  

4.  Quem veio e cercou a casa de Ló quando a família de Ló 

estava preste a dormir? (Gênesis 19:4. Os homens: de 

cada ponto da cidade de Sodoma, jovens e idosos).  

5.  Por que eles rodearam a casa de Ló? (Gênesis 19:5. Eles 

estavam querendo cometer imoralidade sexual com os 

dois homens que estavam hospedados na casa de Ló).  

6.  Qual foi a resposta de Ló ao pedido pecaminoso e 

pervertido? (Gênesis 19:6-7. Ele lhes disse: "Não, meus 

amigos. Não façam essa coisa má.")  

7.  Qual foi a proposta de Ló para evitar que os homens da 

cidade molestassem seu hospedes? (Gênesis 19:8. Ló 

propôs que suas duas filhas fossem tomadas pelos 

moradores da cidade em lugar dos  visitantes.)  

8.  Por que Ló tentou proteger os dois homens que lhe 

visitava? (Gênesis 19:8. Eles estavam sob a proteção de 

seu telhado.)  

9.  Qual foi a reação da multidão diante da atitude de Ló? 

(Gênesis 19:9. Continuaram a pressionar a Ló para que 

entregasse seus hospedis, a ponto de avançarem para 

arrobarem a porta.) 

10.  Quais foram às atitudes dos dois homens, "anjos", diante 

da postura da multidão, querendo cometer tamanha 

maldade? (Gênesis 19:10-11. Eles puxaram Ló para 

dentro da casa e feriram todos os homens de cegueira, de 

modo que não pudessem encontrar a porta.)  
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11.  Qual ordem os anjos deram a Ló? (Gênesis 19:12-15. 

Para reunir toda a família e saírem da cidade porque 

Deus  destruiria aquele lugar.)  

12.  Qual foi a resposta de alguns parentes de Ló ao seu 

aviso? (Gênesis 19:14. Eles pensavam que ele estava 

brincando.)  

13.  Qual foi a resposta de Ló ao aviso dos anjos para que ele 

deixasse imediatamente da cidade, a fim de não ser 

destruído com ela? (Gênesis 19:16. Ló hesitou.)  

14.  Qual a atitude dos anjos ao verem a hesitação de Ló? Por 

quê? (Gênesis 19:16. Os anjos agarraram a Ló e sua 

esposa e filhas pelas mãos e os levaram, em segurança, 

para fora da cidade. Porque o Senhor foi misericordioso 

para com eles.)  

15.  Após saírem da cidade, qual foi à ordem dos anjos a Ló? 

(Gênesis 19:17. Fugi pela vossa vida e não olhe para 

trás).  

16.  O que Ló respondeu a ordem do anjo? (Ló disse, 

“Vamos fugir para Zoar”.)  

17.  Quando Ló chegou a Zoar, o que o Senhor fez? (Gênesis 

19:24-25. O Senhor fez chover fogo e enxofre do céu 

sobre Sodoma e Gomorra e destruiu completamente as 

cidades e a vegetação ao redor delas.)  

18.  O que a mulher de Ló fez no caminho para Zoar e qual o 

resultado? (Gênesis 19:26. Ela desobedeceu ao olhar 

para trás e virou uma estátua de sal.)  

 

Questões para Discussão:  
1.  Qual foi a postura moral dos moradores de Sodoma e 

Gomorra para com os dois visitantes? (Gênesis 19:4-7) 

[Era uma cidade corrupta e perversa cheia de 

imoralidade e perversão sexual.]  

2.  Quantas pessoas da cidade eram más? (Gênesis 19:4) 

[Pessoas de todas as partes, tanto jovens como os mais 

velhos.]  

3.  Visto que, vivemos em um mundo mau, perverso e 

pervertido, qual deve ser nossa resposta ao pecado que 

tão de perto nos rodeia? (Gênesis 19:7) [Precisamos 

responder, tomando uma posição sobre o que sabemos 
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ser certo e errado em relação aos atos pecaminosos do 

mal que estão à nossa volta.]  

4.  Qual foi o erro de Ló e que lição podemos aprender 

desse  erro?  Qual deve ser nossa atitude quando somos 

confrontados com o pecado? (Gênesis 19:8) [Visto que 

Ló ofereceu sua filha, ele estava sendo participante do 

pecado daqueles homens. Nós devemos ser firmes e não 

ceder diante do pecado.]  

5.  Quais são algumas das características, sobre a natureza 

humana, na resposta da multidão a Ló, sobre a entrega 

de suas duas filhas? (Gênesis 19:9) [Os homem da 

cidade continuaram a pressionar Ló, desejando de 

qualquer forma alimentar seus desejos carnais.]  

6.  O que podemos aprender com esta história, sobre a 

conseqüência de nossos pecados e comportamentos 

pecaminosos? (Gênesis 19:11, 24-26) [Vemos que 

sempre há uma conseqüência para nossa natureza e 

comportamento pecaminosos. Podemos notar que a 

cegueira atingiu a multidão pervertida. Juízo este 

manifestado por meio da destruição das cidades ímpias 

de Sodoma e Gomorra. Também, tal conseqüência é 

demonstrada na transformação da mulher de Ló em uma 

estátua de sal.]  

7.  De que forma Deus nos mostra Sua graça e misericórdia, 

mesmo em meio a nossa natureza pecaminosa? (Gênesis 

19:12-16) [O Senhor nos adverte do julgamento por vir e 

nos leva para um lugar seguro, mesmo quando por meio 

de nossa própria natureza resistimos à advertência dada a 

nós.]  

8.  Como nossa natureza pecaminosa responde a 

advertência dada por Deus, visando nossa própria 

segurança? (Gênesis 19:16, 18-23) [Continuamos a 

hesitar e tentar criar, em nossas mentes, soluções mais 

confortáveis para nós.] 
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47. O Poder da Palavra  
Atos 8:26-40 

 

Atos 8 

26 Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai 

para o lado do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza; 

este se acha deserto. Ele se levantou e foi. 27 Eis que um etíope, 

eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era 

superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em 

Jerusalém, 28 estava de volta e, assentado no seu carro, vinha 

lendo o profeta Isaías. 29 Então, disse o Espírito a Filipe: 

Aproxima-te desse carro e acompanha-o. 

 

30 Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: 

Compreendes o que vens lendo? 

 

31 Ele respondeu: Como poderei entender, se alguém não me 

explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. 

32 Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: 

Foi levado como ovelha ao matadouro; e, como um cordeiro 

mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. 

33 Na sua humilhação, lhe negaram justiça; quem lhe poderá 

descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. 

34 Então, o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a 

quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? 

35 Então, Filipe explicou; e, começando por esta passagem da 

Escritura, anunciou-lhe a Jesus. 

 

36 Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde 

havia água, disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que seja 

eu batizado? 38 Então, mandou parar o carro, ambos desceram à 

água, e Filipe batizou o eunuco. 39 Quando saíram da água, o 

Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o 

eunuco; e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. 40 

Mas Filipe veio a achar-se em Azoto; e, passando além, 

evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaréia 
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Questões para estudo: O Poder da Palavra 
Atos 8:26-40 

 

Introdução: 
Uma grande perseguição havia sido travada contra a igreja em 

Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram espalhados por 

toda a Judéia e Samaria. Filipe, um dos sete diáconos, escolhidos 

pelos apóstolos (Atos 6:5) foi enviado para anunciar a Cristo ao 

povo de Samaria. Durante o seu ministério, ele foi chamado pelo 

Senhor para um novo local: Gaza. Gaza era uma cidade dos 

filisteus, cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Então, 

de Samaria Filipe foi levado pelo Espírito Santo até aquela 

cidade, Gaza.  
 
Objetivos:  

Conhecer – Compreender que Deus por meio de Sua Palavra 

é capaz de penetrar na alma de cada indivíduo.  Entender que 

a Palavra de Deus é capaz de trazer convicção aos corações 

de quem a ouve.  
Atitude – Crer e viver pelo poder e orientação do Espírito 

Santo, vivendo  plenamente nessa direção celeste. Procurar 

os conselhos dos conhecedores da Bíblia. 

Ações – Confiança na liderança do Espírito de Deus, afim de 

que seja guiado por Ele.  
 
Versos para Memorizar:  

Isaías 55:10-11 “Porque, assim como descem a chuva e a neve 

dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, 

e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e 

pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca: 

não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e 

prosperará naquilo para que a designei.”  

Mateus 4:4 “Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de 

pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca 

de Deus.” 

Hebreus 4:12 “Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais 

cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao 

ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para 

discernir os pensamentos e propósitos do coração.” 
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Textos para Estudo:  
Salmo 19:7-11; 119:9-16; Isaías 55:6-13; Mateus 4:4; Romanos 

1:16; Hebreus 4:12 

 

Explorando o Texto: 

1.  Quem chamou inicialmente a Filipe para enviá-lo a 

evangelizar? (Atos 8:26. Um anjo do Senhor chamou a 

Filipe).  

2.  Para onde Felipe foi enviado pelo anjo? (Atos 8:26. O 

deserto da estrada que desce de Jerusalém para Gaza.)  

3.  Qual foi a resposta (ação) de Filipe a ordem do Anjo? 

(Atos 8:27. Ele obedeceu.)  

4.  A Quem Felipe encontrou no caminho, enquanto estava 

viajando pela estrada? (Atos 8:27. Um eunuco etíope, 

um oficial importante, encarregado de todos os tesouros 

de uma rainha.)  

5.  Por que este eunuco, etíope, estava na estrada, de 

Jerusalém para Gaza? (Atos 8:27. Ele tinha ido a 

Jerusalém para adorar.)  

6.  O que o eunuco estava fazendo quando Filipe o 

encontrou na estrada? (Atos 8:28, 30. Ele estava lendo o 

livro do profeta Isaías.)  

7.   De que forma Filipe foi ao encontro do eunuco? (Atos 

8:30. Felipe: correu até ele.)  

8.  Qual dilema o etíope estava enfrentando enquanto lia o 

livro de Isaías? (Atos 8:30-31. Ele não conseguia 

entendê-lo.)  

9.  Como o eunuco reagiu à presença de Filipe, junto a seu 

carro? (Atos 8:31, 34. Ele convidou Filipe para subir ao 

carro e o convidou a lhe explicar as Escrituras.)  

10.  Qual foi a resposta de Filipe ao questionamento do 

eunuco? (Atos 8:35. Filipe começou pela  passagem da 

Escritura que o eunuco já estava lendo e começou a 

explicar-lhe as boas notícias sobre Jesus Cristo).  

11.  Qual foi a atitude do etíope, às boas notícias sobre Jesus 

Cristo, ao avistar água ao longo da estrada? (Atos 8:38. 

Ele pediu para ser batizado.)  
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12.  Qual foi a reação do eunuco depois de sair da água e 

seguir seu caminho como um homem transformado? 

(Atos 8:39. Ele seguiu o seu caminho com alegria.) 

13.  O que fez  Filipe, após ter sido levado pelo Espírito para 

a região de Azoto? (Atos 8:40. Ele continuou a pregação 

do evangelho nas cidades vizinhas até chegar a 

Cesaréia.)  

 

Questões para Discussão:  

1.   De quem devemos procurar receber a direção para nosso 

ministério? (Atos 8:26) [Deveríamos estar olhando para 

receber a direção do Senhor e de seu Espírito.]  

2.  Como podemos estar a ouvir a direção do Senhor em 

nossa vida diária? (Atos 8:26, 28) [Precisamos estar 

sintonizados com o Espírito do Senhor em oração e 

também na leitura da Palavra de Deus, a fim de receber a 

orientação do Senhor.]  

3.  Qual deve ser a atitude quando Deus nos orienta a ação? 

(Atos 8:27, 29-30) [Precisamos seguir o que Deus está 

nos guiando a fazer, sem demora, indo totalmente para 

realizar o que Deus nos pede.]  

4.  Como devemos agir quando lemos a Palavra de Deus? 

(Atos 8:30-31) [Devemos gastar tempo, não apenas em 

lê-la, mas buscar compreendê-la através de exame e 

interrogatório.]  

5.  Que postura devemos ter quando não entendemos 

alguma parte da Palavra de Deus? (Atos 8:31) [Devemos 

convidar aqueles que nos rodeiam, que tenham uma 

compreensão da Bíblia e possa nos explicá-la.]  

6.  Como podemos atingir aqueles que estão ao nosso redor 

com o evangelho de Jesus Cristo? (Atos 8:35) 

[Precisamos começar do que a pessoal já conhece, a 

partir desse ponto levá-los ao evangelho de Jesus.]  

7.  De que maneira a Palavra de Deus trabalha em nossas 

vidas e nos mostra Seu poder? (Atos 8:35-38) [A Palavra 

de Deus aponta continuamente para Jesus Cristo e nos 

leva a ao arrependimento.]  
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8.  Como a Palavra de Deus transforma a nossa vida, após 

termos um contato com Ela? (Atos 8:39) [A Palavra de 

Deus cria em nós um espírito de alegria e júbilo.]  

9.  Como podemos ver o ministério como algo permanente? 

(Atos 8:40) [Ao fazer o ministério, devemos perceber 

que o ministério é algo que não chega a um final, mas é 

algo que continua conforme a direção do Espírito 

Santo.].  

10.  A Quem o evangelho deve ser apresentado? (Atos 8:40) 

[A todos os povos, de todas as partes do mundo. De cada 

cidade e aldeia, tanto homens como mulheres precisam 

devem chegar à fé salvadora em Jesus Cristo pelo poder 

do evangelho.]  

11. O que aprendemos nesta passagem a respeito de Deus? 

Philip? O Eunuco? A Palavra de Deus? 

12.  O que a Palavra de Deus tem o poder de fazer? 

13.  O que causou o Eunuco de desejo de ser batizado? (Atos 

8:35) 
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48. A Palavra como Lei  
Lucas 18:18-27; Êxodo 20:1-17 

 

Lucas 18 

18 Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom Mestre, que 

farei para herdar a vida eterna? 

 

19 Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é 

bom, senão um, que é Deus. 

 

20 Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não 

furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. 

 

21 Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha 

juventude. 

 

22 Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta: vende 

tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus; 

depois, vem e segue-me. 

 

23 Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era 

riquíssimo. 24 E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão 

dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas!  

25 Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma 

agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 

 

26 E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser 

salvo? 

 

27 Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis 

para Deus. 

 

Êxodo 20 

1 Então, falou Deus todas estas palavras: 

 

2 Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da 

casa da servidão. 

 

3 Não terás outros deuses diante de mim. 
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4 Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança 

alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem 

nas águas debaixo da terra. 5 Não as adorarás, nem lhes darás 

culto; porque eu sou o SENHOR, teu Deus, Deus zeloso, que 

visito a iniqüidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta 

geração daqueles que me aborrecem 6 e faço misericórdia até mil 

gerações daqueles que me amam e guardam os meus 

mandamentos. 

 

7 Não tomarás o nome do SENHOR, teu Deus, em vão, porque o 

SENHOR não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 

8 Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 9 Seis dias 

trabalharás e farás toda a tua obra. 10 Mas o sétimo dia é o 

sábado do SENHOR, teu Deus; não farás nenhum trabalho, nem 

tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua 

serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para 

dentro; 11 porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, 

o mar e tudo o que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, 

o SENHOR abençoou o dia de sábado e o santificou. 

 

12 Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias 

na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá. 

 

13 Não matarás. 

 

14 Não adulterarás. 

 

15 Não furtarás. 

 

16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 

 

17 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher 

do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu 

boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu 

próximo. 
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Perguntas para Estudo: A Palavra como a Lei  
Lucas 18:18-27, Êxodo 20:1-17 

 

Introdução:  
O homem está continuamente buscando formas de atingir certo 

nível de bondade, isso acontece porque a Lei de Deus está escrita 

na consciência. A Lei de Deus, que está entrelaçada com a nossa 

natureza, continuamente coloca em nós um desejo ardente de 

conhecer a justiça, por meio de algum tipo de mérito pessoal. No 

entanto, Deus nos deu a Sua justa lei, não por sermos 

perfeitamente capazes de cumpri-la, como muitos tentam fazer, 

com suas próprias forças; mas sim para servir como um espelho, 

um guia para nos levar de volta a Deus, por meio de uma total 

dependência Dele. Se alguém diz que guarda a lei, mas tropeça 

em um único ponto, tornasse um transgressor e 

conseqüentemente, merecedor de punição. A principal revelação 

da lei de Deus pode ser verificada nos Dez Mandamentos, que 

foram um resumo das leis dadas a Moisés, visando a instrução do 

povo de Deus. A lei é um reflexo do caráter de Deus e sua 

expectativa de perfeição. Quando nos encontramos cara a cara 

com a Palavra de Deus, podemos perceber nossa condenação e o 

poder da lei sobre nossas vidas.  

 

Objetivos:  
Conhecer – Entender que a Palavra de Deus é clara e 

evidente, dando instruções sobre como deve viver um 

seguidor de Deus.  Entender o peso da lei e sua exigência de 

perfeição.  

Atitude – Desejar ser mais semelhante a Deus.  Acreditar 

que a menos que nós estejamos vivendo na força do Senhor, 

seremos impotentes perante a lei.  

Ações – Viver em observância à lei, como um pecador 

condenado e esforçando-se para a perfeição, porém não viver 

sob a lei, mas na força do Senhor.  

 

Versos para memorizar:  
Romanos 7:7-8 “Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo 

nenhum! Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por 

intermédio da lei; pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei 
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não dissera: Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo 

mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência; 

porque, sem lei, está morto o pecado.” 

Tiago 2:10-11 “Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça 

em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele 

que disse: Não adulterarás também ordenou: Não matarás. Ora, 

se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei.” 

 

Textos para  Estudo:  

Deuteronômio 5:6-21; Mateus 5:17-30; Romanos 2:14-15; 7:7-8; 

Hebreus 10:1-10; Tiago 2:10-11 

 

Explorando o Texto:  
1.  Com que título o jovem saúda a Jesus ao chegar diante 

Dele? (Lucas 18:18. Bom Mestre).  

2.  O que o jovem pergunta a Jesus? (Lucas 18:18. "O que 

devo fazer para ser salvo?")  

3.  Qual é a resposta de Jesus ao homem, a respeito do título 

"bom mestre"? (Lucas 18:19. Por que me chamas bom? 

Ninguém é bom senão Deus.)  

4.  Em que o jovem acreditava, equivocadamente, depois 

que Jesus mencionou cinco mandamentos de Deus? 

(Lucas 18:21. Tudo isso tenho guardado)  

5.  O que então Jesus responde para o rico? (Lucas 18:22. 

Uma coisa ainda te falta.)  

6.  Qual foi a instrução de Jesus ao rico? (Lucas 18:22. 

Vende tudo quanto tens e dá aos pobres e siga-me).  

7.  Qual foi a resposta do jovem rico ao ouvir as palavras de 

Jesus para vender seus bens e segui-lo? (Lucas 18:23. 

Ele ficou muito triste.)  

8.  Qual o ensinamento de Jesus diante do questionamento 

da multidão sobre a salvação da humanidade? (Lucas 

18:27. O que é impossível aos homens é possível a 

Deus.) 

9.  Sobre os Dez Mandamentos de Êxodo, quem foi o autor 

dessas ordenanças? (Êxodo 20:1. "E Deus falou todas 

estas palavras".)  
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10.  Ao seguir os mandamentos de Deus, quem é afetado pela 

nossa obediência à Lei? (Êxodo 20:3-17. Deus e 

homem).  

 

Questões para Discussão:  
1.  Como que objetivo, muitas vezes,  utilizamos os títulos 

ou créditos atribuídos aqueles que nos rodeiam? (Lucas 

18:18) [Muitas vezes objetivamos apenas receber maior 

promoções]  

2.  Qual deve ser nosso  conceito de bondade em relação a 

nós e os outros? (Lucas 18:19) [Ninguém é bom senão 

Deus.]  

3.  Como devemos responder à pergunta "o que devo fazer" 

em relação à salvação? (Lucas 18:27) [Ao homem é 

impossível fazer alguma coisa boa e perfeita, mas é 

possível viver o poder de Deus, podemos viver de 

maneira santa e agradável, porque Ele vive em nós.]  

4.  Qual é geralmente nossa atitude quando somos 

confrontados pela lei de Deus? (Lucas 18:20-21) [Nós 

tentamos nos justificar e propôr que cumprirmos a lei 

por nós mesmos.]  

5.  Mesmo quando pensamos que cumprimos toda a lei e 

vivemos uma  vida de acordo com o padrão de Deus, em 

medida a palavra de Jesus: "ainda falta uma coisa" 

confirma ou nega esse pensamento? (Lucas 18:22) [Há 

sempre algo que nós estaremos lutando contra, somos 

falhos por natureza.]  

6.  Qual deve ser a nossa atitude quando confrontado com a 

lei? (Lucas 18:22) [Temos de decidir seguir a Jesus, 

percebendo que não podemos fazê-lo em nossa própria 

força.]  

7.  Qual deve ser a nossa resposta ao chamado de Jesus para 

segui-Lo? (Lucas 18:23) [Não deve ser preenchido com 

tristeza, mas alegria que somos chamados a unir a Jesus 

em uma viagem para onde ele iria nos levar.]  

8.  Se a lei não pode nos salvar, como então poderemos ser 

salvos? (Lucas 18:27) [só é possível com Deus, com o 

derramamento de Sua graça e misericórdia, por nós 

mesmos isso é impossível.]  
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9.  Sendo Deus o autor da lei, como esse conhecimento 

pode mudar a maneira como vivemos e agimos? (Êxodo 

20:1) [Porque a lei é de Deus, assim devemos aumentar 

nossos esforços para obedecer-lhe perfeitamente, porque 

ela não  é palavras de homens, mas é a própria expressão 

do Deus Todo-Poderoso.] 
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49. A Palavra como Evangelho 

João 3:1-21 

 

João 3 

1 Havia, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um 

dos principais dos judeus. 2 Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe 

disse: Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus; 

porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não 

estiver com ele. 3 A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em 

verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver 

o reino de Deus. 4 Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um 

homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre 

materno e nascer segunda vez? 

 

5 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não 

nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.  

6 O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito 

é espírito. 7 Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de 

novo. 8 O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes 

donde vem, nem para onde vai; assim é todo o que é nascido do 

Espírito. 

 

9 Então, lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? 

Acudiu Jesus: 10 Tu és mestre em Israel e não compreendes 

estas coisas? 11 Em verdade, em verdade te digo que nós 

dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto; 

contudo, não aceitais o nosso testemunho. 12 Se, tratando de 

coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das 

celestiais? 13 Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá 

desceu, a saber, o Filho do Homem {que está no céu}. 14 E do 

modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim 

importa que o Filho do Homem seja levantado, 15 para que todo 

o que nele crê tenha a vida eterna. 

 

16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna. 17 Porquanto Deus enviou o seu Filho ao 

mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo 

fosse salvo por ele. 18 Quem nele crê não é julgado; o que não 
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crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito 

Filho de Deus. 19 O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, 

e os homens amaram mais as trevas do que a luz; porque as suas 

obras eram más. 20 Pois todo aquele que pratica o mal aborrece 

a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem argüidas as 

suas obras. 21 Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim 

de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. 
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Perguntas Estudo: A Palavra Como Evangelho 

João 3:1-21 

 

Introdução:  

Os fariseus eram julgam a si próprios como fiéis seguidores da 

Lei de Deus, vivendo em uma forma de construir, finalmente, 

com a esperança de viver em algum nível de perfeição aqui na 

terra. Eles sabiam que a lei o melhor grau e que gastam uma 

grande quantidade de tempo memorizá-la e examiná-lo. No 

entanto, eles estavam tão concentrados na Lei de Deus que 

muitos deles rejeitaram o evangelho, que apresentava  Jesus 

como aquele que veio para cumprir perfeitamente a lei. Um dos 

fariseus, que se encontrou cara a cara com Jesus foi Nicodemos, 

ele foi ter com Jesus à noite.  

 

Objetivos:  
Conhecer – Se esforçam para compreender o grande amor 

que Deus tem por nós e que Ele nos chama para crer nEle 

afim de que tenhamos a vida eterna  

Atitude – Viver a promessa do evangelho de Jesus Cristo e 

não pela lei que é complexa e impossível de ser cumprir em 

nossos próprios méritos.  

Ações – Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus que veio 

até nós para nos unir com Deus, o Pai e para cumprir a lei de 

forma perfeita.  

 

Versos para Memorizar:  
2 Corintios 5:21 “Aquele Que não conheceu Pecado, Ele o fez 

pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos Justiça de Deus.”  

 

Textos para Estudo:  
Números 21:4-9; Isaías 61:1; Romanos 5:8-9; 1 Coríntios 5:9-11; 

15:1-6; 2 Coríntios 5:17-21; Efésios 2:1-10; Hebreus 10 :1-10 

 

Explorando o Texto:  
1.  Quando é que Nicodemos, um dos principais dos judeus, 

foi ter com Jesus? (João 3:2. Nicodemos foi ter com 

Jesus de noite.)  
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2.  O que Nicodemos reconhece sobre a origem de Jesus e a 

fonte de Seu ensino? (João 3:2. Nicodemos reconheceu 

que Jesus e seus ensinamentos vieram de Deus.)  

3.  O que levou  Nicodemos a essa conclusão? (João 3:2. 

Nicodemos reconhece que Jesus não seria capaz de 

realizar os sinais miraculosos que ele estava fazendo a 

menos que Deus estivesse com Ele).  

4.  Qual a afirmação feita por Jesus a Nicodemos sobre o 

reino de Deus? (João 3:3. Ninguém pode ver o Reino de 

Deus se não nascer de novo.)  

5.  Qual foi a resposta de Nicodemos sobre o nascer de 

novo? (João 3:4. Como pode um homem nascer, sendo 

velho? Ele pode entrar no ventre de sua mãe de novo?)  

6.  O que  Jesus disse sobre o processo do novo nascimento, 

em resposta ao ceticismo de Nicodemos? (João 3:5-6. O 

que é nascido do Espírito é espírito, você não deve se 

surpreender com a minha palavra que você deve nascer 

de novo.)  

7.  Qual declaração revela que Jesus é o meio para alcançar 

a vida eterna? (João 3:14-16. Crer no Filho do Homem / 

Filho de Deus que foi enviado por Deus.)  

8.  Quem Deus escolheu para enviar à Terra por nós? (João 

3:16. O Seu único Filho.)  

9.  Porque Deus enviou o seu Filho unigênito? (João 3:16-

17. Deus enviou Seu Filho porque Ele amou o mundo e 

queria salvá-los e não condená-los.)  

10.  Por que razão algumas pessoas, mesmo sendo amadas 

por Deus, são condenadas? (João 3:18-19. Eles não 

acreditaram no Filho de Deus.)  

11.  O que as pessoas, que são condenadas, escolheram  amar 

em  lugar de amarem a Deus e a Seu Filho? (João 3:19. 

Eles amaram mais as trevas da luz).  

12.  O que é observado sobre o homem que vive na verdade e 

por que vêem para a luz? (João 3:21. Ele vem para a luz 

para que ele possa ser visto o que ele fez, foi feito por 

Deus e não por si mesmo.)  
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Questões para Discussão:  
1.  O que deve acontecer em nossas vidas para que vejamos 

o  Reino de Deus? (João 3:3) [Devemos nascer de novo.]  

2.  Por Qual tipo de nascimento  passar? (João 3:5-6) [Nós 

todos precisamos de um renascimento espiritual.]  

3.  Como o novo nascimento pode ser constatado em nossas 

vidas? (João 3:5-6) [A mudança de vida, um nascimento 

do Espírito de Deus dentro de nós.]  

4.  Como, geralmente, nossa natureza carnal responde à 

mensagem do evangelho, a respeito do novo nascimento 

e renovação do Espírito de Deus? (João 3:4) [Nós 

geralmente respondemos  com ceticismo, incerteza e 

descrença. Em nosso nascimento natural aconteceu sob a 

lei, é impossível, exceto pela graça de Deus poderemos 

compreender essa mensagem retratada no Evangelho.]  

5.  Como devemos reagir ao convite de Jesus para 

nascermos de novo? (João 3:6) [Nós não devemos ficar 

surpresos ao que chamam de nascer de novo, porque 

temos uma necessidade tão grande como nós estão 

sobrecarregados e quebrado a lei.]  

6.  Como devemos reagir ao saber e perceber que a única 

maneira de chegar à vida eterna é crer no nome do Filho 

de Deus? (João 3:14-16) [Deveríamos estar indo em 

frente e compartilhar estas boas notícias com aqueles 

que nos rodeiam e também devemos viver na luz e não 

nas trevas.]  

7.  Que tipo de sentimento Deus  demonstrou por nós  ao 

enviar o Seu único Filho para morrer em nosso lugar? 

(João 3:16) [Deus tem um profundo amor por nós e Ele 

fará tudo o for possível para nos ajudar a estarmos com 

ele.]  

8.  Qual é o objetivo de Deus para a humanidade? (João 

3:17) [Não para que condenasse o mundo, mas sim para 

salvá-lo.]  

9.  Como a compreensão do grande amor que Deus tem pela 

humanidade pode nos ajudar, como cristãos, a agirmos 

para com aqueles que estão ainda nas trevas? (João 3:17-

21) [Precisamos trazê-los à luz por causa do grande amor 

que Deus tem para eles.]  
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10.  Como devemos reagir às notáveis realizações e 

conquistas que tem acontecido em nossas vidas? (João 

3:21) [Precisamos perceber que não têm sido feitos pelos 

nossos próprios méritos ou poder, mas que têm 

acontecido através do poder de Deus através de nós.]  
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50. A Salvação 
Atos 16:23-34 

 

Atos 16 

23 E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no 

cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a 

segurança. 24 Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere 

interior e lhes prendeu os pés no tronco. 

 

25 Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam 

louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 

26 De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os 

alicerces da prisão; abriram-se todas as portas, e soltaram-se as 

cadeias de todos. 27 O carcereiro despertou do sono e, vendo 

abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, 

supondo que os presos tivessem fugido. 28 Mas Paulo bradou em 

alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos! 

 

29 Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou 

precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 

30 Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer 

para que seja salvo? 

 

31 Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua 

casa. 32 E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua 

casa. 33 Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-

lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os 

seus. 34 Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a 

mesa; e, com todos os seus, manifestava grande alegria, por 

terem crido em Deus. 
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Perguntas Estudo: A Salvação  
Atos 16:23-34 

 

Introdução:  
Depois de uma de suas viagens missionárias, Paulo teve uma 

divergência acentuada com Barnabé, seu companheiro de 

viagem, que se separaram em virtude de uma contenda. Em sua 

próxima viagem, Paulo procurou um novo parceiro e então 

escolheu a Silas para acompanhá-lo para a Síria e Cilícia. Em sua 

viagem missionária, Paulo e Silas passaram em muitas cidades, 

pregando o evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todos 

os que crêem. Durante uma pregação muitas pessoas ficaram 

irritadas  com curas que Paulo e Silas estavam realizando. Como 

resultado, Paulo e Silas foram severamente espancados e jogados 

na prisão, porém, mesmo assim eles encontraram uma maneira 

de tornar a mensagem de Jesus Cristo conhecida.  

 

Objetivo:  
Conhecer – Compreender e perceber que só há um caminho 

para se chegar à salvação - através da fé no Filho unigênito 

de Deus: Jesus Cristo.  

Atitude – Encontrar a paz completa e a alegria de viver para 

Cristo.  

Ações – Compartilhar sobre Jesus Cristo com todos os que 

entram em contato conosco e em diferentes  situações.  

 

Versos para Memorizar:  
2 Timóteo 1:8-9 “Não te envergonhes , portanto, testemunho de 

nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo 

contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do 

evangelho, segundo o poder de Deus,  que nos salvou e nos 

chamou com santa vocação; não segundo as nossas obras, mas 

conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada 

em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos.”  

 

Textos para Estudo:  
Atos 4:12; Romanos 10:8-13; Efésios 2:1-10; 2 Timóteo 1:8-9 
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Explorando o Texto:  
1.  O que aconteceu com Paulo e Silas, antes de serem 

jogados na prisão? (Atos 16:23. Eles foram severamente 

açoitados.)  

2.  Ao receber cuidadosas instruções, sobre Paulo e Silas 

presos, qual o procedimento do guarda ao prendê-los e  

colocá-los na prisão? (Atos 16:24. Eles foram amarrados 

pelos pés no tronco.)  

3.  O que Paulo e Silas decidiram fazer, por volta da meia-

noite, enquanto estavam na prisão? (Atos 16:25. Paulo e 

Silas oravam e cantavam hinos a Deus.)  

4.  Quem estava a ouvir as orações e canções de Paulo e 

Silas? (Atos 16:25. Os prisioneiros os escutavam.)  

5.  Enquanto Paulo e Silas estavam orando, o que aconteceu 

subtamente? (Atos 16:26. Houve um violento 

terremoto.)  

6.  Qual foi o resultado do violento terremoto na prisão? 

(Atos 16:26. As portas se abriram e todas as cadeias de 

prisioneiros foram soltas.)  

7.  Quais foram os pensamentos do carcereiro ao acordar 

com o terremoto? (Atos 16:27. Ele estava prestes a se 

matar, porque pensava que os presos tivessem fugido.)  

8.  O que fez Paulo para impedir tal atitude do carcereiro? 

(Atos 16:28. Não te faças nenhum mau! Estamos todos 

aqui!)  

9.  O que fez o carcereiro diante da informação dada por 

Paulo de que todos ainda estavam presos? (Atos 16:29-

30. Ele veio antes diante dele, tremendo e pedindo 

orientação sobre como poderia chegar à salvação.)  

10.  O que Paulo e Silas responderam, ao se dirigirem ao 

carcereiro, sobre como o carcereiro poderia chegar a 

salvação? (Atos 16:31. Eles responderam dizendo: "Crê 

no Senhor Jesus e serás salvo").  

11.  O que Paulo e Silas fizeram para o carcereiro e sua 

família? (Atos 16:32-33. Eles falaram a Palavra do 

Senhor para eles e os batizaram).  

12.  O que trouxe  grande alegria ao carcereiro? (Atos 16:34. 

Ele estava cheio de alegria, porque ele e toda sua família 

passaram a acreditar em Deus.)  
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Questões para Discussão:  
1.  Quais são algumas circunstâncias em que podemos ver 

que seguir a Cristo não é fácil, e muitas vezes pode ser 

difícil ou doloroso? (Atos 16:23-24) [Ao seguir a Cristo, 

às vezes sentimos zombaria, perseguição, dor e 

sofrimento.]  

2.  Quais devem ser nossa atitude, como cristãos, quando 

confrontados com a dor, o sofrimentos e as privações? 

(Atos 16:25) [Devemos continuar em oração, sabendo 

que Ele está no controle de tudo e continuar a louvá-lo e 

glorificá-lo, não importa o qual seja a nossa situação, Ele 

está no controle.]  

3.  Como podemos, assim como Paulo e Silas, ser uma 

testemunha de Jesus Cristo onde que estejamos? (Atos 

16:25) [Qualquer que seja nossa circunstância, podemos 

continuar a apontar a Jesus as pessoas que estão ao nosso 

redor por nossas palavras e ações.]  

4.  Qual é o pensamento do homem que não está seguindo a 

Jesus como seu Senhor e Salvador? (Atos 16:27) [Não 

vale a pena continuar a viver.] 

5.  Qual deve ser nossa atitude ao ver as pessoas no mundo, 

perdidas, sem esperança e iludidas em suas maneiras de 

pensar? (Atos 16:28) [Precisamos chamá-las e adverti-

las sobre a descisão que estão tomando.]  

6.  Por que é importante estar preparado e pronto para 

compartilhar a mensagem da salvação àqueles que estão 

perdidos e perecendo? (Atos 16:29-30) [Às vezes, 

aqueles que estão perdidos virão ao cristão com temor e 

tremor, com a necessidade de serem dirigidos para a 

salvação.]  

7.  Para onde o cristão precisa direcionar os descrentes, com 

o objetivo de que sejam salvos? (Atos 16:31) [O cristão 

deve responder aos descrentes pedindo-lhes que creiam 

unicamente no nome do Senhor Jesus para a salvação.]  

8.  Qual postura deve encorajar, um recém convertido, a 

tomar? (Atos 16:32-33) [Instruindo-os para a 

necessidade de batismo.]  

9.  O que aprendemos sobre salvação e destinatário dela? 

(Atos 16:34) [A salvação é para todos os que crêem, 
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uma família ou  indivíduo, ou seja, para toda a 

humanidade.]  

10.  O que a salvação e a fé em Jesus Cristo trazem ao que o 

recebe? (Atos 16:34) [A salvação em Jesus Cristo traz 

uma alegria inexplicável ao que tem sua vida 

transformada por Ele.]  
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51.  O Batismo 

Atos 2:22-41 

 

Atos 2 

22 Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, 

varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios 

e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele 

entre vós, como vós mesmos sabeis; 23 sendo este entregue pelo 

determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, 

crucificando-o por mãos de iníquos; 24 ao qual, porém, Deus 

ressuscitou, rompendo os grilhões da morte; porquanto não era 

possível fosse ele retido por ela. 25 Porque a respeito dele diz 

Davi:  

 

Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, 

para que eu não seja abalado. 

 

26 Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou; 

além disto, também a minha própria carne repousará em 

esperança, 

 

27 porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás 

que o teu Santo veja corrupção. 

 

28 Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de 

alegria na tua presença. 

 

29 Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do 

patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo 

permanece entre nós até hoje. 30 Sendo, pois, profeta e sabendo 

que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se 

assentaria no seu trono. 31 prevendo isto, referiu-se à 

ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu 

corpo experimentou corrupção. 32 A este Jesus Deus ressuscitou, 

do que todos nós somos testemunhas. 33 Exaltado, pois, à destra 

de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, 

derramou isto que vedes e ouvis. 34 Porque Davi não subiu aos 

céus, mas ele mesmo declara:  
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Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, 

35 até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. 

 

36 Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que 

a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 

 

37 Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e 

perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, 

irmãos? 

 

38 Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 

batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos 

pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39 Pois para vós 

outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda 

estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. 

 

40 Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, 

dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. 41 Então, os que lhe 

aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo 

naquele dia de quase três mil pessoas. 
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Perguntas para Estudo: O Batismo  

Atos 2:22-41 
 

Introdução:  
Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, passou 40 dias com os 

discípulos. Então, ele subiu ao céu com a promessa de que 

enviaria o Espírito Santo a eles. Então, o Espírito Santo veio 

sobre os discípulos em forma de línguas de fogo, equipando-os 

com a ousadia para proclamarem as Boas Novas de Jesus. 

Naquela época, havia em Jerusalém muitas pessoas de diferentes 

nacionalidades e falavam vários idiomas, porém, ao ouvirem os 

discípulos, eles os ouviam cada um em sua própria língua. O 

Espírito Santo estava agindo sobre os discípulos de uma maneira 

nova, e não apenas estava neles, mas passou a habitar  dentro de 

cada um dos discípulos. Vemos, agora, Pedro de pé em frente a 

uma grande multidão, e proclamando-lhes  Cristo.  

 

Objetivos:  
Conhecer – Compreender a promessa e a oferta ao batismo, 

aceitando Jesus Cristo em nossas vidas.  

Atitude – Acreditar que somos pecadores e  cortar o pecado e 

suas influências de nosso coração.  Reconhecer que somos 

salvos pelo Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo age 

em nossas vidas.  

Ações – Pregar as boas novas de Jesus Cristo a toda a 

humanidade, ensinando-os e batizando-os.  Reconhecer  a 

necessidade pessoal de Cristo em nossa vida e segui-lo de 

todo o coração, vivendo não pelo nosso próprio poder, mas 

pelo Espírito Santo que trabalha em nós.  

 

Versos para Memorizar:  
Gálatas 3:26-27 “Pois todos vos sois Filhos de Deus mediante a 

fé em Cristo Jesus; Porque todos quantos fostes batizados em 

Cristo de Cristo vos revestistes.”  

1 Pedro 3:21 “A qual, figurando o batismo, agora também vos 

salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a 

indagação de  uma boa consciência para com Deus, por meio da 

ressurreição de Jesus Cristo.”  
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Textos para Estudo:  
Ezequiel 36:24-26 (referência Nota para aspersão); Mateus 18:1-

4; Marcos 16:16; Romanos 6:3-4; Gálatas 3:26-27; Colossenses 

2:11-12; Tito 3:4-7; 1 Pedro 3:21 

 

Explorando o Texto:  
1.  A quem Pedro primeiramente faz referência, visando  

chamar a atenção da multidão? (Atos 2:29. Pedro chama 

a atenção do povo para o grande patriarca israelita, Rei 

Davi, que era altamente respeitado e admirado.)  

2.  O que Pedro diz ter o Rei Davi falado sobre a 

ressurreição de Cristo? (Atos 2:31. Que ele, Jesus, não 

seria deixado na sepultura, nem que seu corpo sofreria 

decomposição).  

3.  Quem, de acordo com Pedro, ressuscitou a Jesus dos 

mortos e o fez Senhor e Cristo? (Atos 2:32, 36. Deus)  

4.  Ainda de acordo com Pedro quem são testemunhas do 

fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos? (Atos 

2:32. Todos os discípulos foram testemunhas do fato)  

5.  Qual foi a resposta e a atitude das pessoas ao ouvirem a 

mensagem de Pedro? (Atos 2:37. Eles foram tocados por 

Deus e perguntaram o que deveriam fazer)  

6.  Diante da convicção de pecado da multidão o que Pedro 

lhes diz para fazer? (Atos 2:38. Arrependei-vos e sereis 

batizados)  

7.  Quem Pedro diz que deveria ser batizado? (Atos 2:38. 

Todos)  

8.  Em nome de quem Pedro instruiu o povo a ser batizado? 

(Atos 2:38. Em nome de Jesus Cristo)  

9.  Qual foi a promessa feita aos que se batizassem? (Atos 

2:38. Receberiam o perdão dos pecados e o dom do 

Espírito Santo)  

10.  Para quem foi feita a promessa do batismo? (Atos 2:39. 

Para eles, seus filhos, e todos os que estão longe, todos 

quanto o Senhor nosso Deus chamar.)  

 

Questões para Discussão: 

 1.  Qual é a nossa responsabilidade com o Evangelho que 

recebemos? (Atos 2:29-36) [Precisamos estar 
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compartilhando com todos aqueles que nos cercam, 

dizendo e proclamando a grande notícia de bom.]  

2.  Ao levar o evangelho, como Pedro, a multidão, porque é 

importante  relacioná-lo com alguém ou algo que o 

público-alvo esteja familiarizado? (Atos 2:29) [É 

importante ligar e relacionar alguém ou algo com o seu 

público-alvo para que eles tenham algum tipo de 

conectividade com o que você está falando. Quer se trate 

de uma ilustração, um cenário da vida real, ou uma fonte 

a partir da Bíblia, é importante ir ao seu público e ser 

capaz de relacioná-las a partilhar.]  

3.  Que credibilidade a mensagem da verdade tem quando a 

pregamos? (Atos 2:32) [Testemunhamos que Jesus 

Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo.]  

4.  Se Deus é capaz de levantar Jesus dentre os mortos e 

torná-Lo Senhor e Cristo, qual poder Ele tem para fazer 

algo em nossas vidas? (Atos 2:32, 36) [Deus é capaz de 

levantar-nos através de Seu Filho Jesus Cristo ser unidos 

a Ele através do batismo e dom a vida eterna sendo 

reivindicada como o seu próprio.]  

5.  Qual é o efeito da apresentação da lei e do evangelho de 

Jesus Cristo? (Atos 2:37) [Convicção de pecado, e uma 

resposta para saber mais.]  

6.  Como devemos, como cristãos, alertar aqueles que estão 

sob condenação e estão à procura de uma solução? (Atos 

2:38) [Precisamos chamá-los ao arrependimento por seus 

pecados e ser unido com Cristo, a começar pelo 

batismo.]  

7.  Quem deve se proibido de se arrepender e de ser unido 

com Cristo? (Atos 2:38) [Ninguém, este dom é para 

todos, jovens e idosos e todos aqueles que o Senhor 

chamar.]  

8.  Como devem ser batizados, os que estão entrando em 

um relacionamento com Jesus Cristo? (Atos 2:38) 

[Precisamos batizá-los em nome de Jesus Cristo, 

unificando-as com ele.]  

9.  Que dom é podemos garantir a aqueles que vêm ao 

Senhor no batismo, conforme foi prometido por Deus? 

(Atos 2:38) [O dom que é concedido no batismo é o dom 
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do Espírito Santo, e o do perdão dos pecados.]  
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52. A Ceia do Senhor 
1 Coríntios 11:20-30 

 

1 Coríntios 11 

20 Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do 

Senhor que comeis. 21 Porque, ao comerdes, cada um toma, 

antecipadamente, a sua própria ceia; e há quem tenha fome, ao 

passo que há também quem se embriague. 22 Não tendes, 

porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja 

de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? 

Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. 

 

23 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que 

o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; 24 e, 

tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é 

dado por vós; fazei isto em memória de mim. 25 Por semelhante 

modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: 

Este cálice é a nova aliança no meu sangue; fazei isto, todas as 

vezes que o beberdes, em memória de mim. 26 Porque, todas as 

vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a 

morte do Senhor, até que ele venha. 

 

27 Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, 

indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor.  

28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do 

pão, e beba do cálice; 29 pois quem come e bebe sem discernir o 

corpo, come e bebe juízo para si. 30 Eis a razão por que há entre 

vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. 
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Perguntas Estudo: Ceia do Senhor  

1 Corintios 11:20-30 

 

Introdução:  

Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus Cristo instituiu o 

sacramento da Ceia do Senhor / Comunhão. Uma vez sendo 

declarada Sua Palavra, este sacramento é de fato a co-

participação da presença real do corpo e sangue de Cristo. Este 

sacramento, instituído aos seus discípulos, para ser feito em 

memória Dele, não só aplica-se a época dos apóstolos, mas 

também a nossa época, visando nosso benefício e nutrição 

espiritual. A Ceia do Senhor, ao trazer o perdão dos pecados,  

diferisse do  sacramento do batismo, no sentido de que somos 

convidados a examinar a nós mesmos antes da participação; para 

que não  recebamos condenação, ao participar indignamente da 

Ceia do Senhor.  

 

Objetivos:  
Conhecer – Entender o sacramento da Ceia do Senhor e seu 

papel na vida do crente.  

Atitude – Acreditar que o próprio Jesus Cristo está presente 

entre nós para nos fortalecer, renovar e nos restaurar, assim 

podemos olhar para o preço que Ele pagou, pelos nossos 

pecados, na cruz.  

Ações – Participar da Ceia do Senhor e se unir, em 

comunhão, a outros crentes em Cristo, relembrando o que 

Ele fez por nós.  

 

Versos para Memorizar:  
1 Corintios 10:16 “Porventura, o cálice de bênção que 

abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que 

partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?”  

1 Corintios 11:23-25 “Porque eu recebi do Senhor o que também 

vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, 

tomou o pão;  e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu 

corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de mim. Por 

semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o 

cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue; 

fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.” 
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Textos para Estudo:  
Contas Evangelho: Mateus 26:26-29; Marcos 14:12-26; Lucas 

22:19-23; João 6:53-58; 1 Coríntios 10:14-17 

 

Explorando o Texto:  

1.  Qual a maior preocupação de Paulo, a respeito dos 

crentes que estavam participando da Ceia do Senhor em 

Corinto? (1 Corintios 11:21. Os crentes não estavam 

esperando um pelos outros, mas cada um comendo sua 

própria ceia e deixando os pobres para trás.)  

2.  Quando o Senhor Jesus instituiu a Ceia do Senhor? (1 

Corintios 11:23. Na noite em que foi traído.)  

3.  Quais são os elementos físicos da Ceia do Senhor, 

utilizados por Jesus? (1 Corintios 11:23, 25. Pão, e 

vinho).  

4.  Quais foram às palavras de Cristo ao partir o pão? (1 

Corintios 11:24. Este é o meu corpo.)  

5.  Quais foram às palavras de Cristo ao tomar o cálice? (1 

Corintios 11:25. Este cálice é a nova aliança no meu 

sangue.)  

6.  Quem Cristo disse ser o destinatário do corpo e do 

sangue? (1 Corintios 11:24-25. "Você", sendo 

diretamente os discípulos que estavam com ele e, 

indiretamente, toda a humanidade que se seguiria após 

ele, pois a ceia é realizada em memória Dele.)  

7.  O que o crente deve proclamar quando come o pão e 

bebe do cálice? (1 Corintios 11:26. Eles devem 

proclamar a morte do Senhor até que Ele venha 

novamente.)  

8.  Qual é o perigo de se pecar quando participamos da Ceia 

do Senhor? (1 Corintios 11:27. Tomá-lo de forma 

indigna.)  

9.  Contra quem se peca ao participar de forma indigna da 

Ceia do Senhor? (1 Corintios 11:27. Peca-se contra o 

corpo e o sangue do Senhor.)  

10.  O que o homem deve fazer antes de comer do pão e 

beber do cálice? (1 Corintios 11:28. Ele deve examinar a 

si mesmo).  
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11.  O que acontece com o homem que come e bebe sem 

discernir o corpo do Senhor? (1 Corintios 11:29. Ele 

come e bebe sua própria condenação.)  

 

Questões para Discussão:  
1.  Como podemos, como cristãos, promover a unidade e a 

comunhão entre irmãos durante a Ceia do Senhor?               

(1 Corintios 11:21) [Podemos tomar a Ceia do Senhor 

juntos,  não permitindo que outros sejam evitados ou 

separados.]  

2.  O que há de importante sobre o momento da instituição 

da Ceia do Senhor por Cristo? (1 Corintios 11:23) [Ele 

instituiu na noite em que foi traído mostrando sua 

importância como aquilo que Ele queria ser exercida 

como visto nas últimas horas do seu tempo com os 

discípulos.]  

3.  Qual o significado que o pão e o vinho têm? (1 Corintios 

11:23-25) [Eles são elementos físicos com significado 

espiritual recebidos pelas palavras de Cristo, torná-las 

significativas, como agora já não é apenas comida e 

bebida, mas sim também o próprio Cristo.]  

4. Por que nós, como seguidores de Cristo, cremos que o 

pão e o vinho são na verdade o corpo e o sangue de 

Jesus? (1 Corintios 11:23-25) [Nós cremos por acreditar 

na declaração: "Isto é meu corpo" e "Isto é meu sangue" 

e, portanto, damos valor a Palavra de Cristo.]  

5.  De que maneira a Ceia do Senhor é em memória de 

Jesus? (1 Corintios 11:23-25) [A Ceia do Senhor não é 

apenas algo que deve ser realizado uma única vez, mas 

sim, algo que deve ser feito continuamente para lembrar 

o que Cristo instituiu.]  

6.  Como os crentes mais velhos devem instruir os crentes 

mais novos quanto ao verdadeiro significado da Ceia do 

Senhor? (1 Corintios 11:27) [É vital para nós  instruir 

cuidadosa os mais jovens, tendo como fiel o 

ensinamento de que participar  da Ceia do Senhor de 

maneira indigna traz tanto pecado quanto julgamento.]  

7.  Qual o objetivo de nos examinarmos a nós mesmos?                

(1 Corintios 11:28) [Percebendo que somos pecadores e 
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que temos uma necessidade de contínua renovação, 

restauração e união com Cristo.]  

8.  Quem deve vir a participar na Ceia do Senhor?              

(1 Coríntios 11:23-29) [O ato da Ceia do Senhor é para o 

crente que tem justamente examinou a si mesmo.] 

9.  O que deve ser servido na Ceia do Senhor? (1 Coríntios 

11:23-25; Veja também Mateus 26:26-29) [Como Cristo 

instituiu a Ceia do Senhor com o pão eo cálice do fruto 

da videira, assim que o crente deve manter-se tais 

elementos na prática da o sacramento.] 
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53. A Ascenção de Jesus e a Segunda Vinda 
Atos 1:3-12; Mateus 24:27-44 

 

Atos 1 

3 A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, 

com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 

quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de 

Deus. 4 E, comendo com eles, determinou-lhes que não se 

ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do 

Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. 5 Porque João, na 

verdade, batizou com {com; ou em} água, mas vós sereis 

batizados com {com; ou em} o Espírito Santo, não muito depois 

destes dias. 

 

6 Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será 

este o tempo em que restaures o reino a Israel? 

 

7 Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas 

que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade; 8 mas 

recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 

minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria e até aos confins da terra. 

 

9 Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, 

e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. 

 

10 E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus 

subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado 

deles 11 e lhes disseram: Varões galileus, por que estais olhando 

para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá 

do modo como o vistes subir. 

 

12 Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, 

que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. 

{jornada de um sábado: cerca de um quilômetro} 

 

Mateus 24 

27 Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra 

até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.  
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28 Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 

 

29 Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, 

a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e 

os poderes dos céus serão abalados. 

30 Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; todos os 

povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo 

sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31 E ele 

enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais 

reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra 

extremidade dos céus. 

 

32 Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus 

ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o 

verão. 33 Assim também vós: quando virdes todas estas coisas, 

sabei que está próximo, às portas. 34 Em verdade vos digo que 

não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. 35 Passará 

o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 

 

36 Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos 

dos céus, nem o Filho, senão o Pai. 37 Pois assim como foi nos 

dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38 

Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e 

bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que 

Noé entrou na arca, 39 e não o perceberam, senão quando veio o 

dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho 

do Homem. 40 Então, dois estarão no campo, um será tomado, e 

deixado o outro; 41 duas estarão trabalhando num moinho, uma 

será tomada, e deixada a outra. 

 

42 Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso 

Senhor. 43 Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a 

que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse 

arrombada a sua casa. 44 Por isso, ficai também vós apercebidos; 

porque, à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. 
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Perguntas Estudo: A Ascensão e Segunda Vinda  
Atos 1:3-12; Mateus 24:27-44 

 

Introdução:  
Ao completar 33 anos, Jesus deixou Seus discípulos com a 

promessa de que iria para o Pai, mas que um dia voltaria. Ele 

havia ressuscitado dos mortos, e durante 40 dias apresentou-se 

ressuscitado a mais de 500 pessoas, antes de sua ascensão ao Pai. 

Ele não disse o tempo exato, ou a data, de seu retorno, mas os 

anjos de Deus prometeram que ele voltaria da mesma forma em 

que foi tomado. Jesus prometeu que ao retornar para o Pai, 

enviaria o ministério do Espírito Santo para nos guiar e nos 

ajudar a seguir a Cristo, assim eles não deveriam estar tristes, 

devido a sua partida. Podemos, portanto, viver na confiança e na 

expectativa, pois sabemos que o nosso Salvador ressuscitado está 

no controle e voltará em breve.  

 

Objetivos: 
Conhecer – Compreender o amor que Cristo tem por nós, 

saber que ele foi preparar um lugar para nós e voltará para 

nos receber para Si, afim de que possamos estar onde Ele 

está.  Perceber que nossos dias aqui na terra são limitados e 

que Cristo vai voltar em breve para nos levar à glória 

celestial.  

Atitude – Viver encorajado, sabendo que nosso Senhor e 

Salvador Jesus Cristo voltará novamente para nós.  Se 

inspirar a viver plenamente no amor de Jesus Cristo, nosso 

Senhor, pois Ele está reinando não só no céu, mas também 

em nossos corações, pelo Espírito Santo.  

Ações – Viver na expectativa do retorno do Senhor para os 

que invocam o Seu nome.  

 

Versos para Memorizar:  
Mateus 24:27 “Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e 

se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do 

Homem.”  

João 14:3 “E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos 

receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós 

também.”  
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Textos para Estudo:  
Lucas 21:12-19; João 6:39-40; 14:1-42; 1 Tessalonicenses 5:1-

11; 2 Timóteo 4:8; Apocalipse 19:11-16 

 

Explorando o Texto:  
1.  Quanto tempo Jesus ficou com seus discípulos e 

seguidores após Sua ressurreição? (Atos 1:3. Ele ficou 

com eles por um período de 40 dias).  

2.  Qual  Dom o Pai prometeu que daria aos seus discípulos 

antes do retorno de Cristo? (Atos 1:4-5. A promessa foi 

o batismo do Espírito Santo).  

3.  Qual  a resposta dada por Jesus aos Seus discípulos 

sobre o tempo de sua volta? (Atos 1:7. “Não é para você 

saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela 

sua própria autoridade.”)  

4.  Qual responsabilidade Jesus confiou aos seus discípulos, 

ao deixando-los e voltar para o Pai? (Atos 1:8. Ser suas 

testemunhas, espalhar a palavra a todos os povos.)  

5.  Como Jesus foi tirado de Seus discípulos? (Atos 1:9-10. 

Ele foi elevado diante de seus olhos até que uma nuvem 

o escondeu de seus olhos.)  

6.  Para onde Jesus ascendeu? (Atos 1:11. Jesus subiu ao 

céu).  

7.  Qual é a promessa dos anjos sobre o retorno de Jesus? 

(Atos 1:11. Jesus voltará do mesmo modo como o vistes 

ir.)  

8.  Quão visível vai ser a volta de Cristo? (Mateus 24:27. 

muito visível, ela será capaz de ser visto apenas na 

medida em que é no Extremo Oriente é visto no 

ocidente).  

9.  De que forma será o retorno de Jesus Cristo? (Mateus 

24:30. Ele vai voltar, vindo sobre as nuvens do céu, com 

poder e grande glória)  

10.  O que vai acontecer durante o aparecimento de Cristo? 

(Mateus 24:31. Ele enviará os seus anjos para reunir o 

Seu povo escolhido desde os confins da terra)  

11.  Quem sabe sobre o dia em que Cristo voltará? (Mateus 

24:36. Ninguém sabe o dia ou hora, (nem mesmo os 

anjos, nem o Filho), mas somente o Pai).  
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12.  Qual será o estado espiritual do mundo quando Cristo 

voltar? (Mateus 24:38-39. Eles estarão vivendo na 

maldade e não sabe nada do que está acontecendo).  

13.  Como devemos ser encontrados quando Cristo voltar? 

(Mateus 24:42-44. Estar prontos, pois  nós não sabemos 

o momento da volta de Cristo.)  

 

Questões para Discussão:  

1.  Qual impacto tem em nossa vida, o retorno de Jesus ao 

céu? (Atos 1:4-5) [Como resultado do retorno de Cristo, 

a promessa do Espírito Santo agora habita conosco e em 

nós, conduzindo e orientando-nos em direção a Jesus.]  

2.  O que precisamos nos lembrar quando pensamos que o 

tempo do retorno de Cristo foi estabelecido por  Deus, e 

não por nós? (Atos 1:7; Mateus 24:36) [tempo de Deus 

não é o nosso. Ele é o Soberano Senhor com tudo sob 

controle é somente ele  sabe os detalhes do que ainda 

está para vir e nós devemos confiar nele.]  

3.  O que devemos  fazer enquanto  esperamos o retorno de 

Cristo? (Atos 1:8) [Testemunhar de Seu sacrifício 

expiatório.]  

4.  Se Cristo subiu ao céu e prometeu voltar e nos levar para 

Ele, o que isso diz sobre a nossa futura habitação? (Atos 

1:11) [Como seguidores de Cristo, nossa morada futura 

será para sempre com Ele no céu.]  

5.  Qual incentivo temos ao pensar que Cristo voltará  

novamente? (Mateus 24:31) [Ele está voltando para nós.]  

6.  Precisamos nos preocupar em qual  será a data da volta 

de Cristo? (Mateus 24:27) [Não precisa se preocupar em 

saber quando Cristo voltará, até esse momento será tão 

visível como o relâmpago, a leste é visto no Ocidente.]  

7.  Como saberemos se Cristo vai reunir-nos com ele? 

(Mateus 24:31) [Ele estará enviando os Seus anjos para 

reunir aqueles que são eleitos ou escolhidos por Deus, a 

si próprio. Assim, se estamos andando na verdade e na 

nossa eleição é certa, então nós podemos estar confiantes 

de estar com Cristo, quando Ele reúne os Seus.]  

8.  De que maneira podemos viver na expectativa da vinda 

do Senhor Jesus Cristo e aguardar Sua volta? (Mateus 
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24:42-44) [Permanecendo em sintonia com a Palavra de 

Deus e buscando Sua face em oração, podemos 

fielmente dar a mensagem de Cristo àqueles que estão 

perecendo.]  

9.  Como podemos nós estar pronto para a vinda do Senhor 

Jesus Cristo e guardavam para o Seu retorno? (Mateus 

24:42-44; Veja também 1 Tessalonicenses 5:1-11) [O 

retorno do Senhor será como um ladrão na noite, à hora 

em que não é esperado. Portanto, o crente é chamado a 

estar pronto, para vigiar e estar alerta para a vinda do 

Senhor.] 

10.  Qual será o fim do mundo trazer? [(1) Distress no 

mundo - Mateus 24:6-8, (2) A perseguição dos cristãos - 

Mateus 24:9-14, Lucas 21:12-19, (3) Falsos Profetas - 

Mateus 24:23-26 (4), O retorno de Cristo - Mateus 

24:27, 29-31, Lucas 17:26-30, 1 Tessalonicenses 4:16-

18, 5:1-11]. 
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54. O Julgamento 
Lucas 16:19-31 

 

Lucas 16 

19 Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de 

linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava 

esplendidamente. 20 Havia também certo mendigo, chamado 

Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele; 21 e 

desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico; e 

até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. 

 

22 Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o 

seio de Abraão; morreu também o rico e foi sepultado. 23 No 

inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe 

a Abraão e Lázaro no seu seio. 24 Então, clamando, disse: Pai 

Abraão, tem misericórdia de mim! E manda a Lázaro que molhe 

em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou 

atormentado nesta chama. 

 

25 Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os 

teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males; agora, 

porém, aqui, ele está consolado; tu, em tormentos. 26 E, além de 

tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que 

os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os 

de lá passar para nós. 

 

27 Então, replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa 

paterna, 28 porque tenho cinco irmãos; para que lhes dê 

testemunho, a fim de não virem também para este lugar de 

tormento. 

 

29 Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os Profetas; ouçam-

nos. 

 

30 Mas ele insistiu: Não, pai Abraão; se alguém dentre os mortos 

for ter com eles, arrepender-se-ão. 
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31 Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos 

Profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite 

alguém dentre os mortos. 
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Perguntas Estudo: O Julgamento 

Lucas 16:19-31 

 

Introdução:  
Jesus contou muitas parábolas ao povo de Israel, a fim de ensiná-

los e instruí-los sobre as coisas espirituais. Uma das coisas sobre 

as quais ele muito falou foram: o céu, o inferno e o juízo 

vindouro. Porque, assim como todos vamos morrer fisicamente, 

cada um de nós vai viver espiritualmente para sempre. E o que 

nós escolhermos na vida física afetará a vida espiritual, por toda 

a eternidade.  

 

Objetivos:  
Conhecer – Reconhecer a eternidade da alma, a realidade do 

julgamento e a vida eterna.  

Atitude – Acreditar que existe um céu e um inferno. 

Reconhecer a seriedade do nosso destino eterno.  

Ações – Despertar para a realidade que poderemos passar a 

eternidade em algum lugar após o julgamento, e alertar  

aqueles que nos rodeiam sobre essa realidade.  

 

Versos para Memorizar:  
Apocalipse 3:20 “Eis que estou à porta e bato; se alguém se 

ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei 

com ele, e ele, comigo.” 

 

Textos para Estudo:  
Mateus 13:24-30, 36-43; 22:2-14; 2 Corintios 5:10; Hebreus 

9:27; Apocalipse 20:12-15; 21:1-8 

 

Explorando o Texto:  
1.  Qual a posição social do homem rico e de Lázaro, no 

início da parábola? (Lucas 16:19-21. Encontramos o 

homem rico em uma posição privilegiada: bem 

alimentado e vestido em roupas finas. Lázaro, por outro 

lado estava na rua, doente e sem comida.)  

2.  O que acontecu com o homem rico e com Lázaro? 

(Lucas 16:22. Os dois morrem.)  
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3.  O que é observado sobre a condição do homem rico, 

enquanto ele está no inferno? (Lucas 16:23. Ele estava 

em tormento.)  

4.  O que o homem rico viu, do inferno, ao olhou para 

cima? (Lucas 16:23. Ele viu de longe Abraão e  Lázaro 

ao seu lado.)  

5.  O que podemos perceber sobre Lázaro e sua condição? 

(Lucas 16:23. Lázaro está em um lugar tranqüilo, ao lado 

de Abraão, e longe de tormento.)  

6.  Qual o pedido do homem rico a Abraão, a fim de aliviar 

seu tormento? (Lucas 16:24. Ele pediu piedade a Abraão 

e que Lázaro trouxesse apenas uma gota de água.)  

7.  Por que o homem rico faz tal pedido a Abraão? (Lucas 

16:24. O homem rico pediu isso a Abraão, porque ele 

estava em agonia, no inferno.)  

8.  O que Abraão falou sobre a posibilidade do homem rico 

sair de onde ele estava? (Lucas 16:26. Abraão menciona 

que há um grande abismo que não pode ser cruzado a 

partir de qualquer lugar, mesmo se desejado.)  

9.  O que mais o homem rico pede a Abraão? (Lucas 16:27-

28. Ele pede a Abraão para enviar Lázaro à casa de seu 

pai para avisar seus parentes para que eles não sejam 

enviados e condenados a um lugar de tormento.)  

10.  O que Abraão responde ao Rico, diante do pedido de 

enviar Lázaro de volta à Terra, com o objetivo de levar 

os parentes do Rico ao arrependimento? (Lucas 16:29, 

31. Abraão responde dizendo que se o povo não pode 

ouvir aqueles que estão pregando a Palavra de Deus, eles 

não serão  convencido, ainda que ressuscite alguém 

dentre os mortos.)  

 

Questões para Discussão:  
1. No mundo em que vivemos, ter dinheiro é uma garantia 

de que também seremos ricos na eternidade? (Lucas 

16:19-23) [Não, você pode ser o mais rico homem ou 

mulher viva e ser morto espiritualmente.]  

2.  O que vemos é um precursor da sentença e da vida 

futura? (Lucas 16:22) [A morte física é um precursor 

para a morada espiritual eterna.]  
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3.  Por que o inferno não seria o local em que você gostaria 

de passar toda a eternidade? (Lucas 16:23-24) [O 

tormento e a agonia do fogo eterno mostram o horror e a 

inquietação do lugar.]  

4.  Que outro fator, de tomento, o inferno nos ensina, ao 

analisarmos a atitude do  homem rico de olhar para cima 

e vê Abraão? (Lucas 16:23) [Outro fator de tormento 

seria a capacidade de ver outros que não estão no mesmo 

tipo de sofrimento dor de areia e não poder fazer nada 

para ajudá-lo.]  

5.  O que podemos aprender sobre o céu e suas 

características? (Lucas 16:23) [No céu, você está ao lado 

de outros crentes e estão em um lugar livre da dor e do 

tormento que os outros estão sempre experimentando no 

inferno.]  

6.  O que podemos aprender sobre o céu e o inferno, e os 

termos postos entre eles? (Lucas 16:26) [Mesmo se 

quisermos passar de um para o outro é impossível por 

causa de uma brecha grande que bloqueia qualquer tipo 

de transição.] 

7.  Qual é o prazo para tomar uma decisão sobre se vamos 

ou não  passar a eternidade no céu ou no inferno? (Lucas 

16:27-31) [Só podemos tomar uma decisão para onde 

iremos passar a eternidade, enquanto estamos na Terra.] 

8.  Para os que estão na terra, a quem precisam ouvir sobre 

o aviso de que há vida após a morte? (Lucas 16:29, 31) 

[Moisés e os profetas, aqueles que estão proclamando a 

Palavra de Deus.] 

9.  Que tipo de responsabilidade nós temos, como crentes, 

com a pregação da mensagem do evangelho para os 

incrédulos? (Lucas 16:29, 31) [Precisamos compartilhar 

a mensagem que recebemos, antes que as pessoas se 

vejam diante da realidade  eterna.] 
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55. Anjos e Demônios 
Atos 12:1-19 

 

Atos 12 

1 Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da 

igreja para os maltratar, 2 fazendo passar a fio de espada a Tiago, 

irmão de João. 3 Vendo ser isto agradável aos judeus, 

prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães 

asmos. 4 Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, 

entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, 

para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da 

Páscoa. 

 

5 Pedro, pois, estava guardado no cárcere; mas havia oração 

incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. 

 

6 Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma 

noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas 

cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. 7 Eis, porém, 

que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão; 

e, tocando ele o lado de  Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te 

depressa! Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. 

 

8 Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o 

fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. 9 Então, saindo, o 

seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo; 

parecia-lhe, antes, uma visão. 10 Depois de terem passado a 

primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que 

dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente; e, 

saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se 

apartou dele. 

 

11 Então, Pedro, caindo em si, disse: Agora, sei, 

verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da 

mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. 

 

12 Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, 

mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas 

estavam congregadas e oravam. 13 Quando ele bateu ao postigo 
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do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era; 14 

reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez 

entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto 

do portão. 

 

15 Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em 

afirmar que assim era. Então, disseram: É o seu anjo. 

 

16 Entretanto, Pedro continuava batendo; então, eles abriram, 

viram-no e ficaram atônitos. 17 Ele, porém, fazendo-lhes sinal 

com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o 

tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos 

irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. 

 

18 Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados 

sobre o que teria acontecido a Pedro. 19 Herodes, tendo-o 

procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a 

inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia 

para Cesaréia, Herodes passou ali algum tempo. 
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Perguntas Estudo: Anjos e Demônios 

Atos 12:1-19  

 

Introdução: 
Assim como os seres humanos foram formados e criados por 

Deus, os anjos também foram. Os anjos são seres espirituais e 

mensageiros de Deus, criados com o propósito de louvar ao 

Senhor Deus Todo-Poderoso e fazer Sua vontade. Como seres 

perfeitos, os anjos são eternos e foram criados com livre arbítrio. 

Infelizmente, um terço dos anjos decidiu se rebelar contra Deus e 

seguir a Satanás (o diabo). Eles, então, perderam o seu lugar no 

céu e foram lançados à terra. Estes anjos caídos são agora 

conhecidos como demônios. Em vez de  louvarem ao Senhor 

Deus Todo-Poderoso, gastam suas energia em tentar a 

humanidade caída, cumprindo assim os propósitos de Satanás (o 

diabo). Desde essa rebelião, eles estão sobre promessa de 

destruição, assim, eles continuam a ser ainda sujeitos à 

autoridade soberana do Senhor Deus, aguardando, na terra, o 

julgamento final. 

 

Objetivos: 
Conhecer – Entender a criação divina dos seres angelicais, 

mensageiros espirituais.  E o lugar deles, como espíritos 

ministradores, em nossas vidas.  Reconhecer a realidade do 

mundo espiritual e as forças demoníacas que  guerreiam 

contra nossa alma. 

Atitude – Acreditar que precisamos nos manter firmes no 

poder de Deus e Sua Palavra contra as forças espirituais e 

principados que continuamente lutam contra nós.  Pois 

sabemos que a força dos anjos de Deus está nos protegendo. 

Ações – Viver com ousadia e coragem, como filhos de Deus, 

servindo ao Senhor, soberano e governante de todos, não 

precisamos viver com medo do que não podemos ver, mas 

sim ser reforçados por Aquele que está no controle de todas 

as coisas. 

 

Versos para Memorizar: 

Efésios 6:10-13 “Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e 

na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, 
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para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo; porque a 

nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os 

principados e potestades, contra os dominadores deste mundo 

tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões 

celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que 

possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, 

permanecer inabaláveis.” 

 

Textos para Estudo:  

Isaías 14:11-15; Ezequiel 28:11-19; Marcos 5:1-15; Efésios 

6:10-18; Hebreus 1:5-14; Apocalipse 12:7-9; 22:8-9 

 

Explorando o Texto: 
1.  Durante o tempo da perseguição, praticada por Herodes, 

o que aconteceu com o apóstolo Pedro? (Atos 12:4. Ele 

foi preso e levado por Herodes e colocar na prisão.) 

2.  Por quantos soldados Pedro foi guardado na prisão? 

(Atos 12:4, 6. Ele era guardado por um total de 16 

soldados, quatro grupos de quatro soldados cada). 

3.  Por que o rei Herodes mandou prender a Pedro? (Atos 

12:4, 6. Herodes pretendia submeter Pedro a uma 

audiência pública, após a Páscoa). 

4.  Qual foi a atitude da Igreja  enquanto Pedro estava na 

prisão? (Atos 12:5, 12. Eles estavam orando 

fervorosamente a Deus em favor de Pedro.)  

5.  Na noite, antes, de seu julgamento, como  Pedro estava 

sendo guardado? (Atos 12:5. Foi preso entre dois 

guardas para dormir, com dois guardas de sentinela do 

lado de fora da cela.) 

6.  Como o anjo do Senhor aparece na cela da prisão? (Atos 

12:7. "De repente, com um resplendor de luz na célula). 

7.  Que milagre o anjo executa na prisão? (Atos 12:7-10. As 

correntes caem das mãos de Pedro e o apóstolo o segue.) 

8. O Que  Pedro pensa que estava acontecendo com ele 

enquanto seguia o anjo? (Atos 12:9. Ele não tinha idéia 

se o que o anjo estava fazendo era real, ele achou que era 

uma visão.) 

9.  O que aconteceu depois de Pedro e o anjo terem chegado 

à rua? (Atos 12:10. O anjo o deixou.) 
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10.  Quem Pedro, deu conta, ter enviado o anjo para salvá-lo? 

(Atos 12:11. Ele reconheceu ter sido o Senhor.) 

11.  Qual foi a reação dos guardas na manhã seguinte? (Atos 

12:18-19. Eles não  tinham noção sobre o que aconteceu 

a Pedro, ninguém poderia responder ao que tinha 

acontecido.) 

 

Questões para Discussão: 

1.  Qual o resultado de uma igreja que está seriamente 

comprometida com a  oração a Deus? (Atos 12:5, 12) [O 

resultado são cristãos dedicados à oração, e Deus age de 

acordo com sua vontade para a proteção daquele que os 

ama.]  

2.  Que tipo de barreiras físicas está no caminho do Senhor 

e de Seus mensageiros angelicais? (Atos 12:6-7) [O 

Senhor e Seus mensageiros angelicais são espírito e não 

operam por fronteiras físicas, mas sim superam 

obstáculos físicos.] 

3.  A rapidez com que Deus é capaz de enviar ajuda 

angelical é suficiente para atender nossas necessidades? 

(Atos 12:7) [Anjos são capazes de aparecer de repente e 

inesperadamente e, portanto, vêem em auxílio dos fiéis a 

tempo de socorrê-los.] 

4.  Que poder têm os anjos sobre o mundo físico, embora 

tenham uma natureza espiritual? (Atos 12:7-10) [Eles 

não podem ser percebidos pelos sentidos físicos, 

manobrando tais vantagens à sua vontade.] 

5.  Como reagimos quando Deus escolhe fazer um milagre 

em nossas vidas, por meio de seres angelicais? (Atos 

12:9) [Concluímos muitas vezes que a ação só pode ter 

sido realizado e feita por Deus e não por nossa própria 

ação ou vontade.] 

6.  Com qual objetivo o Senhor envia anjos até nós? (Atos 

12:11) [para nos salvar ou para nos trazer a Sua 

mensagem.] 

7.  Qual é a reação do mundo diante da ação dos anjos? 

(Atos 12:18-19) [Eles são incapazes de explicar ou 

esclarecer as ações do Senhor e Suas hostes angelicais.] 
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56. Satanás 
Jó 1:1-22 

 

Jó 1 

1 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; homem 

íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.  

2 Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. 3 Possuía sete mil 

ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas 

jumentas; era também mui numeroso o pessoal ao seu serviço, de 

maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. 

 

4 Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, 

cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a 

comerem e beberem com eles. 5 Decorrido o turno de dias de 

seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava; 

levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o 

número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus 

filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia 

Jó continuamente. 

 

6 Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se 

perante o SENHOR, veio também Satanás entre eles. 7 Então, 

perguntou o SENHOR a Satanás: Donde vens? Satanás 

respondeu ao SENHOR e disse: De rodear a terra e passear por 

ela. 

 

8 Perguntou ainda o SENHOR a Satanás: Observaste o meu 

servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem 

íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 

 

9 Então, respondeu Satanás ao SENHOR: Porventura, Jó debalde 

teme a Deus? 10 Acaso, não o cercaste com sebe, a ele, a sua 

casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os 

seus bens se multiplicaram na terra. 11 Estende, porém, a mão, e 

toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na 

tua face. 
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12 Disse o SENHOR a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está 

em teu poder; somente contra ele não estendas a mão. E Satanás 

saiu da presença do SENHOR. 

 

13 Sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e 

bebiam vinho na casa do irmão primogênito, 14 que veio um 

mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, e as jumentas 

pasciam junto a eles; 

 

15 de repente, deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e 

mataram aos servos a fio de espada; só eu escapei, para trazer-te 

a nova. 

 

16 Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus 

caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu; só 

eu escapei, para trazer-te a nova. 

 

17 Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os 

caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e 

mataram aos servos a fio de espada; só eu escapei, para trazer-te 

a nova. 

 

18 Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando 

teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do 

irmão primogênito, 19 eis que se levantou grande vento do lado 

do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre 

eles, e morreram; só eu escapei, para trazer-te a nova. 

 

20 Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e 

lançou-se em terra e adorou; 21 e disse:  

Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei; o SENHOR o deu e 

o SENHOR o tomou; bendito seja o nome do SENHOR! 

 

22 Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 
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Perguntas Estudo: Satanás 

Jó 1:1-22 

 

Introdução: 
Satanás não teria maior prazer do que devorar aqueles que estão 

firmes, buscando ao Senhor em oração. Ele é o grande enganador 

e pai da mentira e está determinado a enganar e desviar aqueles 

que estão seguindo ao Senhor. Um homem que Satanás tentou 

desencorajar e destruir foi Jó. Ele era um homem justo que viveu 

em conformidade com as leis de Deus e Seus estatutos. Satanás, 

tentando difamar a Deus, pede permissão para tentar Jó a 

abandonar a Deus. Para isso ele tira tudo o que Jó tinha. Um 

homem de extrema riqueza, rapidamente, vai à pobreza extrema 

e desolação; Tudo isso, em um único dia, por causa do trabalho 

de Satanás. 

 

Objetivos: 

Conhecer – Reconhecer que o diabo utiliza artimanhas contra 

nós. Compreender os objetivos de Satanás. 

Atitude – Crer que Satanás é um ser espiritual, real e tenta a 

cada crente.  

Ações – Resistir ao diabo em todas as suas obras, em todos 

os seus caminhos e olhar cada vez mais para a vitória a ser 

conquistada em Jesus Cristo. 

 

Versos para Memorizar: 
1 Pedro 5:8-9 “Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso 

adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando 

alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, certos de que 

sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa 

irmandade espalhada pelo mundo.” 

 

Explorando o Texto: 

1.  Que descrição é feita sobre o caráter de Jó? (Jó 1:1. Ele 

era íntegro e reto, temia a Deus e evitava o mal.) 

2.  O que é observado sobre a riqueza de Jó? (Jó 1:2-3. Não 

só ele tem uma família grande e muito gado, mas ele 

também foi destacado como o maior homem entre todos 

os povos do Oriente.) 
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3.  O que Jó fazia regularmente  depois que seus filhos 

faziam festas? (Jó 1:4-5. Ele oferecia sacrifícios em seu 

nome, no caso de seus filhos terem pecado contra Deus.) 

4.  De onde  Satanás veio  para estar diante do Senhor? (Jó 

1:7. "De rodear a terra e passear por ela".) 

5.  Sobre quem o  Senhor falou  com Satanás? (Jó 1:8. Você 

viu o meu servo Jó?) 

6.  O  que Satanás insinuo a Deus, a respeito de Jó? (Jó 1:9-

10. Que ele só temia ao Senhor, porque o Senhor o 

protegia.) 

7.  Que desafio  Satanás fez a Deus referente a Jó? (Jó 1:11. 

Satanás diz que se Deus simplesmente tacar em tudo o 

que Jó tem, ele certamente a maldiçoaria a Deus.) 

8.  Qual foi a resposta de Deus ao desafio de Satanás? (Jó 

1:12. "O Senhor colocou tudo que pertencia nas mãos de 

Satanás, com a exigência de não colocação nenhum dedo 

nele.) 

9. O que Satanás tirou Jó? (Jó 1:13-19. Ele tirou os bois, 

jumentos, ovelhas, servos, camelos e filhos). 

10.  Qual foi a reação de Jó à perda maciça de tudo o que ele 

tinha? (Jó 1:20. Jó se levantou e rasgou o seu manto, 

raspou a cabeça. Ele então caiu no chão em adoração.) 

11.  Qual foi a declaração de Jó ao Senhor? (Jó 1:21. "Nu saí 

do ventre de minha mãe e nu irei. O Senhor o deu e o 

Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor.") 

12.  Qual o efeito da declaração de Jó? (Jó 1:22. Jó não 

pecou por acusar Deus de injustiça.) 

 

Perguntas para Discussão: 

1.  Se alguém estivesse a olhar para sua vida, como ela te 

definiria? (Jó 1:1) sem culpa? Honesto? Temer a Deus? 

Evitando o mal?] 

2.  Como cristão, qual deve ser nossa atitude quando somos 

tentados? (Jó 1:4-5) [Mesmo ao sermos tentados, 

devemos nos examinar.] 

3. O que aprendemos sobre Satanás diante do fato de que 

Ele é capaz de aparecer perante Deus e de Sua presença? 

(Jó 1:6, 12) [Ele é um ser espiritual, capaz de 
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transcender para o céu e trabalha em esferas que não 

somos capazes de ver nem visualização.] 

4.  O que aprendemos sobre a presença e localização de 

Satanás? (Jó 1:7) [Ele está vagando pela terra passeando 

pela mesma.] 

5.  O que aprendemos sobre Satanás e seu conhecimento 

sobre Jó, ao se apresentar diante de Deus? (Jó 1:9-10) 

[Satanás conhece o nosso estado, tanto fisico como 

espiritual e o tipo de relacionamento que temos com 

Deus.] 

6.  Qual é a nossa segurança e proteção contra Satanás? (Jó 

1:9-10) [Deus nos protege com uma cobertura de 

proteção e abençoa os frutos de nossas mãos.] 

7.  Qual é o desejo de Satanás para o crente? (Jó 1:11) [Que 

abandonemos a Deus e o amaldiçoemos.] 

8.  Que tipo de poder  tem Satanás? (Jó 1:12) [Satanás tem 

apenas o poder que Deus lhe permite]. 

9.  Qual deve ser a nossa reação aos ataques de Satanás? (Jó 

1:21) [Precisamos se voltar para Deus, que é a fonte de 

todas as coisas. Se o Senhor dá ou tira, precisamos 

louvar o nome do Senhor.] 

10.  Qual é a coisa mais importante que um crente pode se 

lembrar a respeito de Deus e de sua permissão a 

acontecimentos ruins? (Jó 1:22) [Deus não é o que faz 

com que o delito, mas apenas um o que permite que por 

causa de sua maior vontade e propósito.] 

 

 

   


