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MMeeuu  ccoommpprroommiissssoo 
 
 

Esta é a minha revista de FUNDAMENTOS DA FÉ EM JESUS. Nela vou encontrar 
verdades básicas para que eu cresça no conhecimento de Deus e possa viver 
com Ele e para Ele todos os dias da minha vida. 
 
 

Vou aprender coisas importantes como o que significa dizer que Jesus é o 
Senhor, o que são arrependimento e fé, o que são os batismos nas águas e no 
Espírito Santo e, finalmente, saber para que Deus me fez, isto é, qual o seu 
propósito eterno para mim e para todas as pessoas. 
 
 

Meus professores vão me ajudar, mas vou precisar muito mesmo é dos meus pais 
para me ensinarem a viver as coisas que vou aprender. Eles precisarão, 
inclusive, escrever uma cartinha para mim no final de cada capítulo me 
animando a praticar o assunto tratado. 
 
 

Sem Bíblia já sei que não dá. Tem que ser a revista com a Bíblia do lado, para 
conferir todas as referências bíblicas (vou perguntar em casa o que é referência 
bíblica). 
 
 

Assumo o compromisso comigo mesmo, com os professores, com os meus pais e 
com Deus de zelar por essa revista e me empenhar para praticar toda a vontade 
de Deus ensinada nela. 
 
 

Tenho certeza que o Senhor Jesus mesmo vai me ajudar nessa tarefa. 
 
 
 
 
 

Ass.: ________________________________________________________________________________ 

 
 

Data: __________/__________/__________ 
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II  
 
 
 

O Senhor Jesus Cristo 
 
 
 

“Emanuel: Deus Conosco” 
 
 
 

“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado 
EMANUEL, que traduzido é: Deus conosco”. 

Mateus 1:23 
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O Senhor Jesus Cristo “Emanuel: Deus conosco” 

 
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado EMANUEL, que 

traduzido é: Deus conosco.” 
Mateus 1:23 

 
Antes de sermos formados na barriga das nossas mães nenhum de nós existia. Mas com 

Jesus foi diferente. Ele já existia antes de vir nascer aqui na terra. Por que? Porque ele é o 
Filho de Deus. Ele sempre esteve com Deus antes da existência de todas as coisas. E mais, Ele 
mesmo é Deus. João, apóstolo de Jesus, diz que Jesus era a Palavra (O Verbo) que veio 
nascer como gente no nosso meio (João 1:1,2,3,14): 

 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no 
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que 
foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós.” 

 
Viu só? Jesus foi gerado no útero de Maria pelo Espírito Santo para poder nascer como 

um homem na terra, mas ele também estava no inicio de tudo criando o mundo com Deus Pai 
e Deus Espírito Santo. Os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa e um só 
Deus. Isso é um milagre muito grande: o milagre da Unidade. Jesus mesmo diz isso (João 
10:30): 

 
“Eu e o Pai somo um.” 

 
Portanto, você já sabe que quando Jesus nasceu de Maria lá em Belém foi o mesmo que 

Deus ter vindo viver entre os homens. E Ele nasceu como um pessoa igualzinha a você e eu. 
Para isso Jesus se ESVAZIOU da sua divindade. É como se o rei de um país tirasse sua roupa de 
rei, vestisse roupas velhas e fosse morar no meio dos pobres sem ninguém saber que ele era o 
rei. Jesus foi humilde e não se apegou a sua posição de Deus, mas veio ser homem e ser servo 
no nosso meio. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Filipos contando como isso 
aconteceu (Filipenses 2:5-7): 

 
“Tende em vós aquele sentimento (humildade) que houve também em Cristo Jesus, o qual, 
subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, 
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos 
homens.” 

 
E sabe porque Jesus veio ao mundo? Somente por causa de uma coisa: AMOR. Ele não 

veio fazer turismo aqui na terra, nem somente dar exemplo de um menino bonzinho. Ele veio 
para nos salvar do pecado que destrói todos os homens e para colocar seu Reino entre os 
homens. Ele veio por amor a você e a mim. Ele veio com o firme propósito de fazer a única 
coisa que poderia nos salvar dos nossos pecados: morrer na cruz levando a nossa culpa. E ele 
fez isso. Lembre-se do que João diz no seu Evangelho (João 3:16): 

 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu (para morrer na cruz no nosso lugar) seu 
Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 
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O Senhor Jesus Cristo “Emanuel: Deus conosco” 

 
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado EMANUEL, que 

traduzido é: Deus conosco.” 
Mateus 1:23 

11 Marque () quando as afirmações abaixo forem verdadeiras e () quando forem falsas: 
 

() () Jesus foi um homem como qualquer outro; Ele apenas foi muito bom com as 

pessoas, nada mais do que isso. 
 

() () Jesus nasceu como uma pessoa igual a todos nós, mas na verdade ele era o Filho de 

Deus que sempre existiu. 
 

() () Jesus estava no princípio de todas as coisas criando o mundo junto com o Pai e o 

Espírito Santo. 
 

() () Jesus se esvaziou da sua divindade para vir à terra. 
 

() () Jesus nasceu para viver como um milionário que todo mundo tinha que tratar bem, 

para ser servido por todos e para não servir a ninguém. 
 

() () Jesus veio ao mundo porque queria derrubar o Império Romano e se tornar 

imperador do mundo todo. 
 

() () Jesus veio ao mundo porque nos ama e precisava morrer na cruz para levar aos 

nossos pecados. 
 

() () Jesus não se importava com a situação do homem e permaneceu no céu vestido da 

sua divindade. 
 

() () Jesus não precisava ter vindo ao mundo morrer por nós, pois temos outras maneiras 

para ser salvos. 
 

() () Cada um de nós é pecador e precisa do perdão de Deus através de Jesus. 

 

22 Aprendemos que Jesus se esvaziou da sua divindade para vir até nós como homem. Ele não 

precisava se esvaziar de nada ruim, pois era Deus e não há nada de ruim em Deus. Mas Ele 
fez isso por amor ao mundo. Mas nós temos muitas coisas ruins para deixar. Marque um (x) 
nas situações em que demonstramos quando nós também esvaziamos de nós mesmos: 
 
[    ]  Quando perdoamos um colega que nos fez algum mal. 
 

[    ]  Quando dividimos algo que temos com outra pessoa. 
 

[    ]  Quando somos egoístas e queremos tudo para nós mesmos. 
 

[    ]  Quando queremos que os outros sempre nos tratem bem e nunca tratamos os outros 
bem. 
 

[    ]  Quando deixamos os outros serem “os primeiros”. 
 

[    ]  Quando queremos sempre falar mais alto e mandar nos outros. 
 

[    ]  Quando fico alegre quando outra pessoa está feliz e triste quando está triste. 
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O Senhor Jesus Cristo “Emanuel: Deus conosco” 

 
“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado EMANUEL, que 

traduzido é: Deus conosco.” 
Mateus 1:23 

 

33 CAÇA-PALAVRA – Encontre as palavras em destaque de Filipenses 2:5-7: 

 
“Tende em vós aquele SENTIMENTO que houve também em Cristo JESUS, o qual, subsistindo em 
forma de DEUS, não considerou o ser IGUAL a Deus COISA a que se devia aferrar, mas ESVAZIOU-
SE a si mesmo, tomando a forma de SERVO, tornando-se semelhante aos HOMENS”. 

 

S R C O I W S O E A - M 

C S D H E S E R V O E M 

O H O T V I N R K C I X 

I G U A L X T J E S E S 

S G T U J C I L L Z M N 

A A J G L E M E B B O W 

Y B T I J D E U S Y H V 

R G J R I U N Q C I O R 

C T E N S C T T T U M C 

C C S V B Y O E Q O E - 

R T U C B I G K L U N S 

F E S V A Z I O U - S E 
 
 

44 Leia com seus pais Filipenses 2:1-18 e peça para eles falarem sobre o texto para você. 

Depois peça que um deles escreva abaixo uma pequena carta sobre o assunto para você: 
 

Querido ____________: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Um beijo de seus pais: _______________________________________ 
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IIII  
 

 
 

O SENHOR JESUS CRISTO 
 
 
 

“Deus era com Ele” 
 
 
 

“...Jesus de Nazaré andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos 
os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele.” 

Atos 10:38 
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O Senhor Jesus Cristo “Deus era com Ele” 

 
“...Jesus de Nazaré andou pro toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do 

diabo, porque Deus era com Ele.” 
Atos 10:38 

 
Jesus foi bebê, foi criança, adolescente, jovem e adulto. Ele viveu como qualquer um de 

nós e passou pelas mesmas coisas que passamos. Quando Ele tinha doze anos, Lucas 
escrevendo o seu Evangelho disse assim (Lucas 2:52): 
 

“E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens.” 

 
JESUS OBEDECIA a Deus e aos seus pais. Lembra-se que ele veio para fazer uma coisa: 

morrer na cruz para perdoar os nossos pecados? Pois a Bíblia diz que ele obedeceu à vontade 
de Deus a ponto de morrer por nós. Ele em tudo foi obediente a Deus, o seu Pai. Mas ele 
aprendeu a obedecer a Deus obedecendo àqueles que lhe criaram aqui na terra (Lucas 2:51): 
 

“Então, (Jesus) indo com eles (com José e Maria, sua mãe) foi para Nazaré, e era-lhes sujeito 
(obediente).” 

 
JESUS NÃO PECOU, ainda que foi tentado da mesma forma como nós somos. Ser 

tentando é ter vontade de desobedecer a Deus mentindo, odiando, brigando, sendo egoísta, 
etc. Mas como já vimos, Jesus não desobedeceu, isto é, não pecou. Quem não quer pecar, é 
só não fazer a própria vontade, mas a de Deus. O apóstolo Pedro também diz isso de Jesus (I 
Pedro 2:22): 
 

“Ele (Jesus) não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.” 

 
JESUS SERVIA a Deus e às outras pessoas, fazendo o bem, curando os doentes, lavando 

os pés dos discípulos. Ele disse que veio salvar os perdidos e servir as pessoas e não para ser 
servido. Ele ensinou que no Reino de Deus a melhor pessoa não é aquela que manda nos 
outros, mas aquela que serve e ajuda os outros (Mateus 20:27 e 28): 
 

“Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo; assim como o Filho do homem 
(Jesus) não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos.” 

 
JESUS TINHA A PRESENÇA DE DEUS COM ELE. Tudo que Jesus fez foi porque ele tinha a 

benção do seu Pai. Ele falava o que tinha ouvido Deus falar com ele. Ele fazia o que Deus lhe 
mandava fazer. Ele tinha poder porque o Espírito Santo estava nele. Ele foi santo porque 
andava com o Pai. Jesus sempre se retirava das pessoas para orar. Um dia ele disse (Lucas 
4:17,18): 
 

“O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar o evangelho, curar os cegos e 
pôr em liberdade os oprimidos.” 
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O Senhor Jesus Cristo “Deus era com Ele” 

 
“...Jesus de Nazaré andou pro toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do 

diabo, porque Deus era com Ele.” 
Atos 10:38 

11 Coloque as palavras em destaque em cada lugar, como o exemplo: 

 
Jesus OBEDECIA a Deus e a seus PAIS. 
JESUS nunca pecou; sempre fez a VONTADE de Deus. 
Jesus SERVIA a Deus e às PESSOAS. 
Jesus tinha a PRESENÇA de DEUS com Ele. 

 
 

       P   
       A   
       I   
       S   
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 

22 Jesus disse que veio para servir e não para ser servido. Escreva três maneira como você 

poder servir às pessoas: 
 
 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 

 ___________________________________________________________________________ 
 
 

 ___________________________________________________________________________ 
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O Senhor Jesus Cristo “Deus era com Ele” 

 
“...Jesus de Nazaré andou pro toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do 

diabo, porque Deus era com Ele.” 
Atos 10:38 

 

33 Jesus viveu em obediência. Escreva três maneiras como você maneiras como você 

demonstrar obediência: 
 
 

 _____________________________________________________________________________ 
 
 

 _____________________________________________________________________________ 
 
 

 _____________________________________________________________________________ 
 
 

44 Chame seus pais e peça para eles lerem com você Lucas 4:11-21. Depois ouça o que eles 

têm para dizer a você sobre o assunto. No final, peça para eles escreverem nas linhas abaixo 
uma pequena carta para você falando sobre o assunto do texto: 
 
 

Querido ____________: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Um beijo de seus pais: _______________________________________ 
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IIIIII  
 
 
 

O SENHOR JESUS CRISTO 
 
 
 

“Ele é o Senhor” 
 
 
 

“Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, a quem 
vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.” 

Atos 2:36 
 

 



www.umsocorpo.com.br 13 

 
O Senhor Jesus Cristo “Ele é o Senhor” 

 
“Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, a quem vós 

crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.” 
Atos 2:36 

 
Quando estava com os discípulos Jesus sempre falava de si mesmo (Lucas 9:22): 

 
“É necessário que o Filho do homem padeça, que seja rejeitado, que seja morto, e que ao 
terceiro dia ressuscite.” 

 
E assim aconteceu. Jesus foi traído, crucificado e sepultado. Na cruz ele levou os nosso 
pecados e a maldição que havia sobre os homens. Morreu na sexta-feira, mas no domingo 
ressuscitou. Bem de manha algumas mulheres foram ao sepulcro onde estava o corpo de 
Jesus. Foram para ungi-lo com perfumes, mas o que encontraram lá foi um túmulo vazio e os 
anjos que disseram a elas (Mateus 28:5 e 6): 
 

“Não temais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque 
ressurgiu, COMO ELE DISSE. Vinde, vede o lugar onde jazia.” 

 
Depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos discípulos várias vezes durante quarenta dias e, 
entre outras coisas disse aos discípulos (Mateus 28:18): 
 

“Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.” 

 
Isso quer dizer que a partir da sua ressurreição Jesus era o Senhor. Ser o Senhor significa ter 
autoridade, ser o dono de todas as coisas. Dizer que Jesus é o Senhor é diferente de 
chamarmos alguém de “senhor fulano”. Quando você faz isso está apenas tratando essa 
pessoa com respeito. Mas quando dizemos “Senhor Jesus Cristo” estamos afirmando que ele é 
o dono da nossa vida, tem autoridade sobre nós e é Rei sobre toda a terra. Você já parou 
para pensar no que isso significa? Você pode dizer que Jesus é o seu Senhor? Veja mais isso 
que o apostolo Paulo escreveu sobre o Senhor Jesus (Filipenses 2:8-11): 
 

“Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a 
morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é 
sobre todo o nome; para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, e toda língua confesse 
que Jesus Cristo é o SENHOR, para gloria de Deus Pai.” 

 
Depois daqueles quarenta dias Jesus foi elevado ao céu e assentando à direita do Pai em sua 
posição de senhorio e autoridade. Mas ele quer colocar esse domínio no coração de cada 
pessoa, pois ele disse antes de ir ao Pai (Mateus 28:20b): 
 

“... eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos.” 
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O Senhor Jesus Cristo “Ele é o Senhor” 

 
“Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, a quem vós 

crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.” 
Atos 2:36 

11 Marque a reposta certa em cada questão: 

 
a) Jesus sempre avisava aos discípulos que: 

 
 [    ] Destruiria o Império Romano e criaria o Império Judeu; 

  [    ] Seria traído, morto e ressuscitaria no terceiro dia; 
 [    ] Faria uma viagem muito longa, mas um dia voltaria; 
 [    ] Morreria, mas alguém iria substitui-lo na liderança dos discípulos; 
 [    ] Nunca avisou nada a ninguém 

 
b) Jesus morreu na ________________ e ressuscitou no ________________. 

 
 [    ] quinta-feira / domingo 
 [    ] sexta-feira / sábado 
 [    ] sexta-feira / domingo 
 [    ] sexta-feira / dia seguinte 
 [    ] quinta-feira / sábado 

 
c) As primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado foram: 

 
 [    ] mulheres 
 [    ] homens 
 [    ] crianças 
 [    ] velhos 
 [    ] ninguém viu Jesus ressuscitado 

 
d) Jesus foi fiel até a morte de cruz. Por isso, o Pai o ressuscitou e o fez: 

 
 [    ] viver mais uns anos e morrer novamente 
 [    ] governador da Judéia 
 [    ] anjo 
 [    ] um espírito superior 
 [    ] Senhor de vivos e mortos 

 

22 Escreva com suas palavras o que significa dizer que Jesus é o Senhor: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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O Senhor Jesus Cristo “Ele é o Senhor” 

 
“Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, a quem vós 

crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.” 
Atos 2:36 

33 Descubra o que será escrito substituindo os símbolos pelas letras: 

 
 

                

                
                

                

                
 
 

Código: 

R -  

S -  

E -  

T -  

 J -  

N -  

 I -  

U -  

H -  

C -  

O -  

 
 
 

44 Leia com seus pais o texto de Filipenses 2:8-11 e peça para eles conversarem com você 

sobre o assunto. Fale para eles também o que você tem aprendido sobre o assunto. Depois 
peça para eles escreverem nas linhas abaixo uma pequena carta para você sobre o texto lido. 
 
 

Querido ____________: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Um beijo de seus pais: _______________________________________ 
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OS PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
 
 
 

“Arrependimento” 
 
 
 

“Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos céus.” 
Mateus 3:2 
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Os Passos para a Salvação “Arrependimento” 

 
“Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus.” 

    Mateus 3:2 

 
A Bíblia conta de um homem chamado Zaqueu. Ele queria ver Jesus, que estava passando na 
sua cidade. Como era baixinho, subiu em uma árvore para que pudesse ver Jesus por cima da 
cabeça dos outros. Jesus o viu, chamou-o e foi até a casa dele. 
 
Mas havia uma problema. Ele queria seguir Jesus, mas era desonesto nos negócios que fazia. 
Ele era um cobrador de impostos que roubava as pessoas cobrando mais do que devia. Mas 
veja o que ele disse para Jesus na sua casa (Lucas 19:8): 
 

“Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens; e se em alguma coisa tenho 
defraudado alguém, eu lho restituo quadruplicado.” 

 
Veja só o que Jesus respondeu (Lucas 19:9): 

 
“Hoje veio salvação a esta casa.” 

 
Você percebeu como Zaqueu mudou? Pois isso se chama arrependimento. É mudar de atitude, 
mudar a maneira errada como se vivia para uma maneira certa como Deus quer que vivamos. 
 
Você se lembra que dissemos que Jesus é o Senhor? Pois é, quando eu digo que faço o que 
quero e que ninguém manda em mim então Jesus não está sendo o Senhor da minha vida. Mas 
quando não faço a minha própria vontade, mas busco obedecer a Deus, então é sinal de que 
me arrependi do pecado e coloquei Jesus como Senhor da minha vida. 
 
Arrepender-se é como mudar a raiz de um arvore. Como assim? Um pé de limão nunca dará 
laranjas doces, não é mesmo? Você pode até mesmo pendurar laranjas no limoeiro, mas não 
adiantará, ele continuará sendo limoeiro e depois dará limões bem azedos. Assim também é a 
pessoa que não se arrependeu de viver desobedecendo a Deus e fazendo a própria vontade. 
Pode até ir para a Igreja, mas só dará “limões azedos” (mentir, raiva, brigas, invejas, etc.). 
 
Mas quando nos arrependemos, fazemos como Zaqueu, passamos a dar “laranjas doces” 
(amor, perdão, paz, obediência, dividir as coisas com os outros, etc.). Antes Zaqueu produzia 
roubo e mentira. Depois do arrependimento diante do Senhor Jesus ele começou a produzir 
verdade e amor. 
 
João Batista também falou sobre isso. Veja só (Mateus 3:8,10): 
 

“Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E já está posto o machado à raiz das arvores; 
toda arvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.” 

 
Como é que esta a raiz do seu coração? Vamos produzir “laranjas doces”? 
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Os Passos para a Salvação “Arrependimento” 

 
“Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus.” 

    Mateus 3:2 

 

11 Ligue os frutos aos galhos de cada arvore, conforme suas raízes, seguindo os exemplos: 

 

 

Amor 
Paz 
Ódio 

Mentira 
Perdão 

Desobediência 
Carinho 
Verdade 

 

Raiz de Rebelião  Raiz de Arrependimento 
 
 

22 Escreva algumas coisas das quais você sabe que precisa se arrepender: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

33 Escreva algumas coisas das quais você já se arrependeu e sua atitude mudou: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Os Passos para a Salvação “Arrependimento” 

 
“Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus.” 

    Mateus 3:2 

 

44 Marque um  na afirmativa certa: 

 
 
a) A pessoa arrependida: 
 
[     ] Vive de qualquer jeito e não está nem aí para 
nada e ninguém. 
[     ] Não é rebelde, mas vive buscando saber qual é a 
vontade de Deus para cada situação. 
 
 
b) A pessoa arrependida: 
 
[     ] Fica com remorso por causa de algumas coisas erradas que fez. 
[     ] Arrepende-se de ter vivido rebelado contra Deus e passa a ser guiado por Ele. 
 
 
c) A pessoa arrependida: 
 
[     ] Em todo lugar e em todo momento sabe que Deus anda com ele. 
[     ] Pensa que Deus só o vê na hora do culto na reunião da Igreja. 
 

55 Leia com seus pais o texto de Lucas 19:1-10 e peça para eles conversarem com você sobre 

o assunto. Fale para eles também o que você tem aprendido sobre arrependimento. Depois 
peça para eles escreverem nas linhas abaixo uma pequena carta para você sobre o texto lido. 
 
 

Querido ____________: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Um beijo de seus pais: _______________________________________ 
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VV  
 
 
 

OS PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
 
 
 

“Fé no Senhor Jesus Cristo” 
 
 
 

“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa.” 
Atos 18:31 
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O Passos para a Salvação “Fé no Senhor Jesus Cristo” 

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

    Atos 19:31 

 
Sabia que ninguém pode comprar a salvação? Nem com dinheiro, nem com nada que façamos. 
Você não precisa agradar a Deus para que ele ame você. Ele já lhe ama, sabia? Ele ama tanto 
a mim e a você que ele deu por nos o que ele tinha de mais precioso: o seu Filho Unigênito. 
Nós vivemos para agradar a Deus porque Ele nos ama e já nos deu a salvação. Jesus pagou por 
nós com a sua própria vida! 
 
Certa vez uma mulher que tinha uma doença que médico nenhum tinha conseguido curar 
disse: “Se eu conseguir tocar na roupa de Jesus ficarei curada. Não preciso nem falar com 
ele, basta tocar na sua roupa”. Pois ela fez isso e ficou mesmo curada. Então veja só o que 
Jesus disse para ela (Marcos 5:34): 
 

“Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz e fica livre desse teu mal.” 

 
Assim também é conosco: pela fé no Senhor Jesus somos salvos. Veja o que diz o apóstolo 
Paulo (Efésios 2:8 e 9): 
 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem 
das obras, para que ninguém se glorie”. 

 
Aqueles que crêem em Jesus são filhos de Deus (João 1:12): 
 

“Mas, a todos quantos o receberam (a Jesus), aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de 
se tornarem filhos de Deus.” 

 
Somente um lembrete. Não adiante só falar que crê. É preciso viver de acordo com a fé. Nós 
cremos em Jesus como Senhor, isto é, cremos que ele nos salva e dirige a nossa vida. Já 
pensou alguém que diz que crê em Jesus e vive mentindo e brigando? Veja a pergunta de 
Tiago na Bíblia: 
 

“Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras?” 

 
A gente demonstra que crê em Jesus quando ouve e obedece ao que Ele diz. Por isso não 
importa o tamanho da sua fé, mas o fato de que você está crendo naquele que pode salvar e 
para quem nada é impossível. Veja o que o Senhor Jesus diz sobre isso (Mateus 17:20): 
 

“Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: 
passa daqui para acolá, e ele he de passar; e nada vos será impossível.” 

 
Como é gostoso crer em Jesus e obedecê-lo, pois estamos crendo em alguém que nunca 
mente. Tudo que ele fala é verdade e para ele e para os que nele crêem tudo é possível. 
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O Passos para a Salvação “Fé no Senhor Jesus Cristo” 

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

    Atos 19:31 

 

11 Marque () para as frases que correspondem ao texto estudado e () para as incorretas: 

 

() () Deus não nos ama; precisamos agrada-lo para que Ele nos salve. 
 

() () Deus sempre nos amou e Jesus provou isso morrendo na cruz por nós. 
 

() () Vivemos para agradar a Deus porque Ele nos salvou e nos trouxe para o seu Reino. 
 

() () Somos salvos pelas boas obras e pelo sofrimento. 
 

() () Somos salvos pela fé em Jesus. 
 

() () Se eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu o obedeço em todas as coisas. 
 

() () Quem crê em Jesus é filho de Deus. 

 

22 Um dia alguém perguntou ao apostolo Paulo o que deveria fazer para ser salvo. Essa 

historia está em Atos 16:16-34. Tende colocar em ordem as palavras abaixo e você 
encontrará a reposta do apostolo que está nesse texto bíblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Senhores, que me é necessário fazer para me salvar?” 
 
 
Responderam eles: 
 
 

“_______ ______ __________ ___________ __________    e  -_________ __________, 

_____ ______    a    _______ ____________.” 

 
 

tua 

e 
Senhor Jesus tu 

Crist

o 

no 

cas

a 

crê 

salvo ser

ás 

e a 
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O Passos para a Salvação “Fé no Senhor Jesus Cristo” 

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

    Atos 19:31 

 

33 Agora recorte letras ou palavras em revistas e jornais e cole-as no espaço abaixo de 

maneira a formar o versículo do exercício anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

44 Na classe os professores vão juntar os alunos em equipes para que cada um conte para os 

outros uma experiência de fé que teve com Deus na sua vida e na sua família. Escreva logo 
abaixo qual a sua experiência para que você se lembre na hora de contar. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

55 Leia com seus pais o texto de Lucas 21:18-22 e peça para eles conversarem com você 

sobre o assunto. Fale para eles também o que você tem aprendido sobre fé. Depois peça para 
eles escreverem nas linhas abaixo uma pequena carta para você sobre o texto lido. 
 
 

Querido ____________: 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Um beijo de seus pais: _______________________________________ 
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VVII  
 
 
 

OS PASSOS PARA A SALVAÇÃO 
 
 
 

“O Batismo nas Águas” 
 
 
 

“Quem crer e for batizado será salvo.” 
Marcos 16:16 
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Os Passos para a Salvação “O Batismo nas Águas” 

 
“Quem crê e for batizado será salvo.” 

    Marcos 16:16 

 
Filipe estava numa cidade chamada Samaria anunciando o Reino de Deus, levando Jesus para 
as pessoas. Então apareceu um anjo a ele falando que fosse até um lugar deserto. Ele foi e 
encontrou um homem que estava lendo a Bíblia. Esse homem era um eunuco que trabalhava 
para a rainha da Etiópia. O eunuco fez algumas perguntas sobre o que estava lendo e Filipe 
lhe respondeu falando de Jesus. Mais adiante chegaram a um lugar que tinha água, e o 
homem falou: 
 

“Eis aqui água, que impede que eu seja batizado?” 

 
Então Filipe lhe disse: 
 

“Nada, se crês de todo coração.” 

 
Então desceram até o lugar onde tinha água e Filipe batizou o homem. Esta historia está em 
Atos 8:26-40. 
 
Você viu a condição para Filipe batizar o eunuco? A fé. Filipe disse que se o homem cresse de 
todo coração podia ser batizado. Portanto, o batismo é para todas as pessoas que crêem no 
Senhor Jesus Cristo. 
 
Mas qual é o sentido do batismo? Quando somos batizados estamos confirmando que 
morremos para o mundo e para a nossa própria vontade. Quando Cristo morreu, nós 
morremos com ele. Assim também quando ele ressuscitou nos ressuscitamos com ele para 
uma nova vida. Pois é, quando a pessoa é mergulhada na água estamos enterrando o morto (a 
velha maneira de viver), e quando ela é levantada da água está ressuscitando com uma nova 
vida em Deus (uma nova maneira de viver). Esse é o sentido do batismo. Na Bíblia está 
escrito isso (Romanos 6:4): 

 
“Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi 
ressuscitado dentre ao mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de 
vida”. 

 
Já pensou se aquele eunuco voltasse para a Etiópia e continuasse a viver como sempre viveu? 
Continuasse a odiar, a mentir, roubar, etc.? Então na verdade o batismo não teria sido 
verdadeiro, porque a sua vida não tinha mudado. Mas ainda bem que não foi assim que 
aconteceu. O sentido do batismo acompanhou aquele homem por toda a sua vida. 
 
A gente só precisa ser batizado uma vez na vida, mas o sentido do batismo, isto é, o fato de 
que morremos para o mundo e para o pecado e vivemos para Deus nos acompanha todos os 
dias da nossa vida e em todos os lugares onde                   estamos (Gálatas 2:20): 
 

“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.” 
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O Passos para a Salvação “O Batismo nas Águas” 

 
“Quem crê e for batizado será salvo.” 

    Marcos 16:16 

11 Escreva com suas palavras (sem copiar do texto) o que você entendeu que é o sentindo do 

batismo. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

22 Escreva no bloco algumas características da velha maneira de viver (a pessoa antes do 

arrependimento e da fé) e no diploma algumas características de nova maneira de viver (a 
“novidade de vida” de Romanos 6:4, para quem já se arrependeu e creu em Jesus): 
 

Velha maneira Nova Maneira 
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O Passos para a Salvação “O Batismo nas Águas” 

 
“Quem crê e for batizado será salvo.” 

    Marcos 16:16 

33 PALAVRAS-CRUZADAS: 

 

a) Livro que é a Palavra de Deus revelada aos homens. 
 

b) “... como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos 
nós também em _______________ de vida.” Romanos 6:4b 

 

c) País da áfrica que é citado em Atos capítulo 8. 
 

d) Pessoa que falou de Jesus para um homem etíope em um caminho deserto e, depois de 
batiza-lo, foi arrebatado pelo Espírito Santo para outro lugar. 

 

e) “Já estou crucificado com _________________; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive                 
em mim.” Gálatas 2:20 

 

f) Cidade onde Filipe estava antes de ser enviado ao caminho deserto para falar com o 
Etíope. 

 

g) “Quem crer e for batizado será ____________.” Marcos 16:16 
 
 

     a) B      
b)      A      
    c)  T      
  d)    I      
  e)    S      
   f)   M      
 g)     O      

 

44 Leia com seus pais o texto de Romanos 6:1-11 e peça para eles conversarem com você 

sobre o assunto. Fale para eles também o que você tem aprendido sobre “O Batismo nas 
Águas”. Depois peça para eles escreverem nas linhas abaixo uma pequena carta para você 
sobre o texto lido. 
 

Querido ____________: 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Um beijo de seus pais: _______________________________________ 
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VVII  
 
 
 

O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO 
 
 
 

“... Ele vos batizará no Espírito Santo.” 
Mateus 3:11 
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O Batismo no Espírito Santo  

 
“... Ele vos batizará no Espírito Santo.” 

    Mateus 3:11 
 
 

No início da Igreja, quando Jesus já tinha subido ao céu, os discípulos estavam todos 
reunidos em um lugar orando, durante uma festa chamada Pentecostes. Os Senhor Jesus 
antes de ir ao céu tinha avisado que eles ficassem na cidade de Jerusalém até receberem o 
poder de Deus. Eles já sabiam que esse poder era a vinda do Espírito Santo sobre eles. E 
ficaram esperando juntos e orando até que, de repente algo aconteceu: veio um som de 
vento muito forte no lugar onde eles estavam e desceu sobre cada um deles algo como 
línguas de fogo. E veja mais o que a Bíblia diz que aconteceu (Atos 2:4): 
 

“E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras 
línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.” 

 

Sabe o que aconteceu depois? O apostolo Pedro se levantou e começou a pregar sobre o 
Reino de Deus e a falar que Jesus tinha ressuscitado e era Senhor. Só naquele dia três mil 
pessoas se converteram ao Senhor Jesus e foram batizadas. Depois cada um deles também 
saiu falando de Jesus, curando pessoas, expulsando demônios e o Evangelho de Deus começou 
a ser espalhado por toda a terra. Jesus mesmo tinha avisado que isso ia acontecer (Atos 1:8): 
 

“Mas receberei poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serme-eis 
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e 
até os confins da terra.” 

 

O Espírito Santo é Deus. Você se lembra que Deus existe em três pessoas: Deu Pai, Deus 
Filho (Jesus) e Deus Espírito Santo. Mas é um só Deus. Por isso Jesus depois de ressuscitado 
pôde dizer ao mesmo tempo em que ia para o Pai (João 14:12), que enviaria outro igual a Ele 
(O Espírito Santo – João 14:16) e que estaria para sempre conosco (Mateus 28:20). Então ter o 
Espírito Santo é o mesmo que ter Jesus. 
 

O que aconteceu com os discípulos nessa história que contamos acima é que eles foram 
batizados no Espírito Santo, isto é, eles receberam o mesmo poder que havia em Jesus e, a 
partir daí, passaram a ser testemunhas do Senhor com poder a autoridade, curando os 
enfermos, expulsando os demônios e falando do amor e do Reino de Deus para todos os 
homens. 
 

Além disso, veja mais o que o Senhor Jesus disse sobre o Espírito Santo: 
 João 14:16 (Ajudador) 
 João 14:17 (Habita conosco e está em nós) 
 João 14:26 (Ensina-nos a vontade de Deus) 
 João 16:13 (Guia-nos na verdade) 
 João 16:14 (Glorifica o Senhor Jesus) 

 

O Espírito Santo é um Amigo que está com você toda hora, em todo lugar. Você nunca 
está só. Ele está em você, lhe ajuda, coloca no seu coração a vontade de Deus e lhe dá toda 
a capacidade para viver como Jesus viveu e fazer tudo que Ele fez aqui na terra. O mesmo 
que aconteceu com os irmãos no dia de Pentecostes também é uma promessa de Deus para 
você. 
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O Batismo no Espírito Santo  

 
“... Ele vos batizará no Espírito Santo.” 

    Mateus 3:11 

 
 

11 Ligue, conforme o exemplo, para o que for correto sobre o Espírito Santo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Leia os versículos abaixo e coloque do lado a coisa que o Espírito Santo faz ou é, conforme 

o exemplo: 
 
 

João 14:16      O Espírito Santo é o Ajudador                                                     
.  

 

João 14:17  _____________________________________________________ 
  

João 14:26  _____________________________________________________ 
  

João 16:13  _____________________________________________________ 
 

João 16:14  _____________________________________________________ 
 

I Cor. 12:8-16 _____________________________________________________ 
 

Gálatas 5:22-23 _____________________________________________________ 

EEssppíírriitt

oo  

          

SSaannttoo 

 

É Deus em 

nós 

  

É o Ajudador 

 

Não se 

importa 

conosco 

 

É uma 

energia 

 

 

 

 
 

Está longe de  

nós 

Ensina-nos a 

vontade de Deus 

 

 

Habita naqueles 

que crêem em 

Jesus 

 

 

Distancia-nos 

de Deus 

 

 

Dá poder e coragem 

  para falarmos de 

 Jesus para as pessoas 

 

 

Dá-nos capacidade 

de fazer a 

vontade de Deus 
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O Batismo no Espírito Santo  

 
“... Ele vos batizará no Espírito Santo.” 

    Mateus 3:11 

 
 

33 Responda as questões abaixo, segundo os textos 

bíblicos: 
 

a) Dia em que ocorreu a descida do Espírito Santo, 
segundo Atos 2:1-12. 

 

b) Um dos lugares de onde vieram as pessoas que 
ouviram os discípulos falando nas suas línguas, 
segundo Atos 2:1-12. 

 

c) Apostolo que pregava quando veio o Espírito Santo sobre as pessoas na casa de 
Cornélio, segundo Atos 10:41-44. 

 

d) Cidade onde Paulo impôs as mãos sobre os discípulos, segundo Atos 19:1-8. 
 

e) Segundo Atos 8:14-17 os irmãos de Samaria receberam o ________________ com a 
imposição das mãos dos apóstolos. 

 
 

   a) P            
  b)  O            
 c)   D            
 d)   E            
e)    R            

 
 

44 Leia com seus pais o texto de Atos 2:1-12 e peca para eles conversarem com você sobre o 

assunto. Fale para eles também o que você tem aprendido sobre batismo no Espírito Santo. 
Depois peça para eles escreverem nas linhas abaixo uma pequena carta para você sobre o 
texto lido. 
 
 

Querido ____________: 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Um beijo de seus pais: _______________________________________ 
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VVIIIIII  
 
 
 

O PROPÓSITO ETERNO DE DEUS 
 
 
 

“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.” 
Gênesis 1:26 
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O Propósito Eterno de Deus  

 
“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.” 

       Gênesis 1:26 

 
 

Os filhos são parecidos com os pais, não são? Parecem tanto no físico como no jeito de 
ser. Quando Deus criou Adão e Eva não foi diferente. Deus queria ter na terra homens e 
mulheres que fossem parecidos com Ele. Então Ele criou o seu humano (Gênesis 1:27): 
 

“Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
homem e mulher os criou”. 

 
Mas você sabe como o homem e a mulher se rebelaram contra Deus, desobedecendo-o e 

dando ouvidos a Satanás que falou com eles através da serpente. Daí eles perderam essa 
imagem e essa semelhança de Deus que eles tinham. ELES MORRERAM. E todos os outros que 
nasceram depois disso não mais eram parecidos com Deus, mas tinham a imagem do pecado 
(rebelião e desobediência contra Deus) e da morte (Romanos 5:12): 
 

“ Assim como por um só homem (Adão) entrou o pecado no mundo, e 
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, 
porquanto todos pecaram”. 

 
Mas Deus não desistiu do seu PROPÒSITO ETERNO de ter na terra muitos filhos 

semelhantes a ele. Por isso mandou Jesus para nos salvar do pecado da morte e nos levar de 
volta ao Reino de Deus onde somos novamente transformados para termos a sua imagem. 
Quando você confessa a Jesus como seu Senhor, Deus começa a formar a imagem de Jesus em 
você. Então ficamos parecidos com o nosso Pai, pois Jesus é a imagem do Pai (Romanos 8:29): 
 

“Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem 
conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito 
entre muitos irmãos”. 

 
Ser imagem de Jesus é andar como ele andou, amar como ele amou, perdoar como ele 

perdoou etc. Para isso precisamos conhecer Jesus através da Bíblia, falando com ele através 
da oração, obedecendo a voz do Espírito santo que é o nosso Ajudador, deixando-nos 
transformar todos os dias naquilo em que ainda não estamos parecidos com Jesus. Buscamos 
ser iguais a Jesus todos os dias. 

 
Um dia, na volta do Senhor, esse trabalho será completado. Seremos semelhantes a 

Jesus na nossa maneira de viver e também no nosso corpo. Todos que crêem em Jesus, 
quando ele voltar, receberão um corpo igual ao que ele tem agora, completamente livre das 
doenças, das fraquezas, das tentações. Então seremos como o Senhor é. Não é bom demais 
sabermos disso? Veja o que o Apóstolo Pedro nos diz (II Pedro 3:2): 
 

“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que 
havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos 
semelhantes a ele; porque assim como é, o veremos”. 
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O Propósito Eterno de Deus  

 
“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.” 

       Gênesis 1:26 

 
 

11 Decifre o código grego abaixo e descubra qual o propósito eterno de Deus para nós, os 

seus filhos: 
 
 

Código: 

A - α B  - β C - γ D - δ E - ε F - ζ G - η H - θ I - ι J - κ L - λ 

M - μ N - ν O - ξ P - ο Q - π R - ρ S - ς T - σ U - τ V - υ X - φ 

 
 
O Propósito de Deus é: 
 

                    
σ ε ρ  ν α  σ ε ρ ρ α  τ μ α     
                    

                    
ζ α μ ι λ ι α  δ ε  ζ ι λ θ ξ ς    
                    

                    

ς ε μ ε λ θ α ν σ ε ς  α  κ ε ς τ ς  

 
 
 

22 Ligue as características de Adão depois que ele caiu no pecado desobedecendo a Deus e as 

características de Cristo, conforme o exemplo(nas linhas, coloque outras características você 
mesmo): 
 
Mentira 

Ódio 

Amor 

Egoísmo 

Verdade 

Paz 

Brigas 

Mansidão 

Palavrões 

____________ 

____________ 

Adão 

Crist

o 
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O Propósito Eterno de Deus  

 
“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.” 

       Gênesis 1:26 

 
 

33 Coloque () para as afirmativas verdadeiras e () para as falsas: 

 

()() Deus criou o homem e a mulher como somente mais uma das criaturas. 

()() Deus criou Adão e Eva como seus filhos, possuindo a sua imagem e semelhança. 

()() O ser humano continua sendo semelhante a Deus, mesmo vivendo em pecado. 

()() Com o pecado o homem e a mulher perderam a vida de Deus que tinham em si. 

()() As pessoas vivem no sofrimento, no ódio, na fome, na injustiça... Porque 
perderam a imagem e a semelhança de Deus. 

()() Desde o pecado cada criança nasce com a semelhança da rebelião, do pecado e 
da morte herdada de seus pais. 

()() Deus desistiu de ter filhos semelhantes a ele sobre a terra. 

()() Deus enviou Jesus para que ele nos salvasse do pecado fazendo-nos voltar a ter a 
semelhança de Deus. 

()() O propósito eterno de Deus é ter na terra uma família de filhos semelhantes a 
Jesus. 

()() Quando Jesus voltar seremos semelhantes a ele, por isso não vou me preocupara 
em ser semelhante a Jesus hoje. 

()() Quando Jesus voltar serei semelhante a ele, mas hoje já vivo de tal forma que eu 
seja transformado a cada dia para que tenha em meu caráter a sua imagem. 

 

44 Leia com seus pais, Romanos 8:28-30 e converse com eles sobre como estar dentro do 

propósito de Deus: 
a) Deixando-se transformar a cada dia para ficar semelhante a Jesus; 
b) Vivendo em família na Igreja, cuidando e servindo uns aos outros e 
c) Levando Jesus para quem ainda não o tem para que se convertam e entrem na 

Família de Deus: 
 

Agora peça que ele(s) escreva(m) aquela pequena carta para você, falando sobre o 
assunto conversado: 
 

 

Querido ____________: 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Um beijo de seus pais: _______________________________________ 

 


