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LIÇÃO 1
UM DEUS
Génesis 1
«Há um só Deus.» (Marcos 12:32). Só pode haver um Deus. Todos os
outros deuses são falsos. Basta o homem olhar para o mundo em que
vive para logo reconhecer que Deus existe. O próprio mundo exige um
Criador. A vida de tantas espécies de animais e plantas, cada uma das
quais feita com perfeição, prova a existência de um Delineador infinito.
O sol, a lua e as estrelas proclamam que Alguém os criou. Este Alguém
é Deus. «No princípio criou Deus os céus e a terra» (Génesis 1:1).
No primeiro dia, Deus disse, «Haja luz.» E imediatamente o primeiro
raio de luz brilhou através da escuridão. «E viu Deus que a luz era boa;
e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz Dia;
e às trevas chamou Noite» (Génesis 1:3-5).
No segundo dia, Deus separou as águas e fez aparecer o céu.
No terceiro dia, Deus disse, «Ajuntem-se as águas debaixo dos céus
num lugar; e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares. E viu Deus
que era bom». No mesmo dia Deus fez com que a Terra produzisse erva
e árvores. Deus estava satisfeito com a Sua criação.
No quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. O luminar maior (o sol)
era para governar o dia, e o luminar menor (a lua) para governar a
noite. Os milhares de estrelas que existem foram criadas pelo Deus
Verdadeiro e Vivo.
No quinto dia, Deus criou os peixes para andar no Mar e pássaros para
voar no espaço. As baleias, as focas, os peixes grandes e os pequenos; as
águias, os pardais, todos os passarinhos do ar foram criados por Deus.
No sexto dia, Deus criou o gado, as feras e todo o réptil que rasteja. Os
ursos, leões, elefantes, as formigas e moscas foram criados pelo ÚNICO
Deus verdadeiro. Ao acabar a criação, Deus disse «Façamos o homem»
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e Deus tomou o pó da terra e formou o homem. Soprou-lhe nas narinas
e o homem tornou-se um ser vivente.
Só o Deus verdadeiro poderia criar um mundo tão vasto e maravilhoso como este que habitamos. Há só UM Deus verdadeiro. Este Deus
verdadeiro é o Criador do Universo. E como é o Deus verdadeiro?
Uma das melhores maneiras de conhecer Deus é estudar as Suas características. Aqui temos algumas delas:
1. DEUS ESTÁ AO MESMO TEMPO, PRESENTE EM TODA A
PARTE (OMNIPRESENTE)
Deus disse que ninguém se podia esconder d’Ele. Ele está presente em
todas as terras ao mesmo tempo. O profeta David disse: «Para onde me
irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face?... Se habitar nas
extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará... Nem ainda as trevas me escondem de Ti...» (Salmo 139:7-12).
2. DEUS SABE TUDO (OMNISCIENTE)
Ele sabe todos os nossos pensamentos e os segredos dos nossos corações. O profeta David disse: «...de longe entendes o meu pensamento...
Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces» (Salmo 139:2,4). Nós poderemos esconder coisas aos olhos dos
homens mas não podemos esconder nada de Deus. «Esconderse-ia
alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? diz o Senhor.
Porventura não encho eu os céus e a terra? diz o Senhor» (Jeremias 23:24).
3. DEUS CONTROLA TODAS AS COISAS
Deus não só criou o Universo, como também o mantém em movimento. Ele controla todos os movimentos da terra. Ele controla a luz do
sol e a chuva.
4. DEUS É ETERNO
Ele nunca teve principio e nunca terá fim. Deus sempre foi e sempre
será. «Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o
mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus» (Salmo 90:2).
5. DEUS É JUSTO
Todas as coisas que Deus faz são rectas e justas. «Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-poderoso! Justos e verdadeiros
são os Teus caminhos» (Apocalipse 15:3).
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6) DEUS É SANTO
«Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos» (Isaias 6:3). Deus foi sempre santo e será sempre absolutamente santo. Esta é uma das suas características. E porque Ele é santo, tem que punir o pecado. O mal que nós
fazemos é pecado. Deus odeia o pecado, mas ama a virtude.
7) DEUS É MISERICORDIOSO
O profeta David disse: «Pois Tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e
abundante em benignidade para com todos os que Te invocam»
(Salmo 86:5).
Ainda que Deus deteste o mal que nós fazemos, Ele tem compaixão
e misericórdia de nós. Deus amanos mas odeia o nosso pecado, e quer
que nós sejamos rectos e justos. Acima de tudo, Deus quer que homens,
mulheres e crianças O amem.
Ama a Deus? Ele ama-te, mas não ama os teus pecados.
Compreendeu esta lição? Então preencha a primeira prova.

LIÇÃO 2
ADÃO E EVA
O primeiro homem e a primeira mulher que viveram na terra não nasceram. Todo o ser humano que tem vivido, excepto Adão e Eva, nasceu no
mundo como bebé. Adão e Eva tiveram uma experiência diferente, eles
foram criados directamente por Deus.
No dia da criação, Deus tomou algum pó da terra e formou o homem. Soprou nas narinas do homem o sopro da vida e assim o homem
tornou-se o primeiro ser humano com vida. Deus chamou a este Adão.
Adão foi criado por um acto directo de Deus. Mas Deus pensou que não
era bom que o homem vivesse sozinho e decidiu fazer-lhe uma adjutora. Deus fez cair um sono profundo sobre Adão e, durante este sono,
abriu-lhe um lado e tirou-lhe uma costela e tornou a fechar a carne. Da
costela, Deus fez a mulher. Adão chamou à mulher Eva.
Deus plantou um jardim e pôs lá o homem e a mulher, dizendo-lhes,
«Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai
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sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que
se move sobre a terra.» E Deus trouxe os animais e aves a Adão. «E
Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o ani-mal
do campo.» (Génesis 1:28; 2:20).
No jardim onde Adão vivia com Eva, havia muitas árvores bonitas.
Deus disse a Adão: «De toda a árvore do jardim comerás livremente.
Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás (Génesis
2:16,17). Adão e sua mulher foram avisados que deviam viver no jardim e comer das árvores todo o fruto que quisessem; mas desta árvore,
eles não deviam comer; se comessem, tornar-se-iam transgressores.
Ora Satanás é o pai de toda a iniquidade, mentira e maldade. Então ele
segredou-lhes: «Certamente não morrereis. No dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos...» «E vendo a mulher que a árvore era
boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar
entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu com ela.» (Génesis 3:4-6). Satanás levou-os a pecar enganando-os.
Depois de Adão e Eva provaram do fruto da árvore, notaram que
estavam nus e começaram a coser folhas das árvores para se cobrirem.
No momento em que eles tomaram o fruto da árvore, desobedeceram a
Deus. Isto foi pecardo. Eles tornaram-se pecadores porque cometeram
este acto de desobediência a Deus.
Deus chamou-os e disse-lhes: «Porque fizestes isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi» (Génesis 3:13)!
Deus pronunciou uma maldição sobre Satanás, dizendo: «E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente; esta te
ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar (Génesis 3:15).
Deus fez túnicas de peles para cobrir a nudez de Adão e Eva. Um
animal foi morto para que eles tivessem a pele para se cobrirem. Por
eles terem pecado foi necessário que um animal inocente morresse para
os vestir.
Por causa da desobediência deles a Deus, foram expulsos do jardim.
Então Adão teve que trabalhar muito, cavar a terra para dela ti-rar alimento.
Pela desobediência de um homem todos foram feitos pecadores.
«Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por
isso, que todos pecaram» (Romanos 5:12). Nós somos todos filhos de
Adão. Como Adão, nós todos desobedecemos a Deus. Nós todos falha6

mos em praticar a justiça. «Todos pecaram» (Romanos 3:23). Como
Adão, precisamos de uma coberta. Um animal morreu para providenciar uma pele para cobrir Adão e Eva. Nós também precisamos encontrar
uma coberta para os nossos pecados.
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente à lição 2.

LIÇÃO 3
CAIM E ABEL
O primeiro bebé que veio ao mundo foi um menino. Seus pais, Adão e
Eva chamaram-lhe Caim. Depois de algum tempo nasceu outro bebé,
também do sexo masculino. Ao segundo filho que nasceu a esta primeira família, chamaram-lhe Abel.
A medida que os dois irmãos cresciam, iam-se interessando por diferentes profissões. Abel gostava de tomar conta das ovelhas de seu pai;
ele guiava-as para boas pastagens e conduzia-as a águas fresquinhas.
Ele também as protegia dos animais ferozes, os quais espreitavam a
oportunidade de as devorar. Caim não se interessou por animais. Ele
gostava de cavar a terra, de semear e de ver crescer as suas frutas e
vegetais.
Ainda que os dois tivessem trabalhos diferentes, ambos professavam
adorar o único Deus verdadeiro. Para que Deus olhasse por eles decidiram levar-Lhe as suas ofertas. Portanto escolheram ofertas diferentes
para oferecerem a Deus. Caim foi à horta, colheu alguns vegetais da
terra e ofereceu-os a Deus. A oferta de Caim, num sentido, era o trabalho das suas mãos; ele tinha cavado a terra, colhendo os frutos quando
estavam prontos. Na verdade, era o mesmo que dizer a Deus:
«Olha! isto é o que EU tenho feito.»
A oferta de Abel era completamente diferente. Ele tomou um dos primogénitos do seu rebanho, matou-o e ofereceu-o ao Deus verdadeiro.
Deus agradou-se da oferta de Abel e aceitou-a. Mas não aceitou a oferta de Caim, porque Caim confiava nas suas próprias obras. Abel tinha
fé em Deus mas Caim tinha fé nas suas obras. Caim ficou com inveja do
irmão, porque Deus aceitara o cordeiro e não aceitou os frutos dele.
Assim ficou muito irado e decidiu matar Abel. Um dia, quando estavam
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os dois a trabalhar no campo, Caim matou seu irmão Abel. Este foi o
primeiro homicídio. Deus ficou muito zangado com Caim por ele ter
morto Abel, por isso pôs uma maldição sobre Caim. Por causa da acção
má que ele praticou, por ter morto o irmão, Deus castigou-o por toda a
vida.
Tanto Caim como Abel criam num só Deus verdadeiro. Os dois professavam adorar o verdadeiro Deus. Mas não é bastante que qualquer
pessoa creia que há um só Deus. Não é suficiente querer adorar o verdadeiro Deus. Para sermos aceites por Deus, temos que, como Abel, trazer a oferta própria. Caim teve que escolher. Teve que escolher a qualidade de oferta que devia trazer a Deus. Ele decidiu trazer o fruto da
terra, o que representava o seu próprio trabalho. Ele fez uma escolha
errada.
Também tens de escolher. Tens que decidir a qualidade de oferta que
hás-de trazer a Deus. Podes fazer a mesma escolha que Caim e trazer a
Deus o trabalho ou as obras das tuas mãos. Mas Deus não pode aceitar,
nem aceitará tal oferta. Podes fazer a escolha de Abel e trazer uma oferta que seja aceite por Deus. PRECISAS ter a certeza de que tens a oferta
própria para seres aceite por Deus.
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente à lição 3.

8

LIÇÃO 4
O PROFETA NOÉ
O Pregador da Vinda do Julgamento
Noé viveu centenas de anos depois de Caim e Abel. Durante estes anos
nasceram milhares de pessoas. As pessoas que viviam na terra tinhamse desviado do verdeiro Deus e começaram a adorar deuses falsos.
Quando Noé nasceu, o mundo estava numa condição terrível. O povo
tinha-se corrompido, praticando as piores espécies de pecados que se
possa imaginar. «E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida; porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então
disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face,
porque a terra está cheia de violência; e eis que os desfarei com a terra»
(Génesis 6:12, 13).
Deus disse a Noé que construísse uma arca (um barco enorme). Isto
era a provisão de Deus para Noé e sua família escaparem ao terrível julgamento que vinha sobre a terra. Enquanto Noé construia a arca, pregava ao povo. Ele avisava-os da vinda do julgamento de Deus. Dizia ao
povo que Deus era justo e portanto, por causa dos seus pecados, Ele ia
destrui-los. Teriam de se arrepender para que Deus tivesse misericórdia
deles.
Mas o povo não queria ouvir a pregação dele, não dava atenção ao
seu aviso. Eles troçavam e riam dele.
Chegou o dia em que Noé acabou a arca. «E o Senhor disse a Noé:
Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de
mim nesta geração» (Génesis 7:1).
Deus não queria destruir todos os animais e passarinhos e, para conservar alguns deles, Deus mandou Noé que tomasse macho e fêmea de
todo o animal e ave e os pusesse com ele na arca. Depois Noé, sua mulher e três filhos, com as suas mulheres, entraram na arca e Deus fechou
a porta. Noé, sua família e os animais estavam na arca. Todos os que
desobedeceram à mensagem de Noé ficaram fora.
O julgamento de Deus começou então. A água começou a cair do
céu. Havia inundações por toda a terra. O povo fugiu para os montes
e montanhas, mas «todos os altos montes que havia debaixo de todo o
céu, foram cobertos... E as montanhas foram cobertas. E expirou toda
a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de
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feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra e todo o homem»
(Génesis 7:19-21).
Por que é que Deus fez isto ao homem? Foi por causa dos seus pecados que eles foram afogados nas águas do dilúvio. Só os que entraram
na arca foram salvos da terrível morte que Deus mandou sobre a terra.
Noé e sua família encontraram refúgio na arca. Aqueles que tinham
pecado e não aceitaram o aviso de Deus pereceram.
O julgamento de Deus, a chuva, caiu sobre o povo e este foi destruido. A chuva caiu em cima da arca, mas as pessoas que estavam dentro
não sofreram o julgamento de Deus. A arca sofreu o mesmo julgamento, mas aqueles que estavam dentro dela não sofreram nada.
Deus tem que punir todo aquele que peca contra Ele. Todos os homens são culpados de pecado contra Deus. Porque pecaste sofrerás o
julgamento de Deus, a não ser que, como Noé, tenhas um lugar de refúgio. Deus preparou um refúgio para que possas escapar ao Seu julgamento. Gostavas de ser salvo do julgamento de Deus?
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente à lição 4.

LIÇÃO 5
O PROFETA ABRAÃO
O Amigo de Deus
Abraão tornou-se conhecido pela sua grande fé em Deus. Um dia Deus
disse-lhe que deixasse a sua terra e a sua família e que fosse para uma
terra nova. Abraáo obedeceu a Deus. Ele deixou o seu lar, sem saber
para onde Deus o ia levar. Deus falou com Abraão e disse «Far-te-ei
uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu
serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldi-çoarei
os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da
terra» (Génesis 12:2,3).
Abraão teve dois filhos: Ismael e Isaac. Um dia Abraão orou a Deus
e disse, «Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto» (Génesis 17:18). O
grande desejo de Abraão era que Ismael e os seus descendentes achassem graça aos olhos de Deus.
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Deus respondeu-lhe dizendo: «E quanto a Ismael também te tenho
ouvido; eis aqui o tenho abençoado, e fá-lo-ei frutificar, e fá-lo-ei multiplicar grandissimamente; doze príncipes gerará, e dele farei uma grande nação» (Génesis 17:20).
Deus queria que todos os filhos de Ismael vivessem de uma maneira
aceitável perante Ele. Ele quer que cada pessoa O ame e sirva. Mesmo
assim, Deus não pode aceitar nenhum dos filhos de Ismael nos seus
pecados. «Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça» (1 João1:9).
No princípio desta lição, dissemos que Abrão foi notável pela sua
grande fé. Talvez a maior prova da fé de Abraáo foi quando Deus lhe
pediu que Lhe oferecesse seu filho Isaac em sacrifício (Génesis 22:1-14).
Um dia Deus chamou-o e disse: «Abraáo!»
Abraáo respondeu: «Eis-me aqui !»
Deus disse, «Toma agora o teu filho... a quem amas e vai-te à terra de
Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te
direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou
o seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços.» Depois de três
dias de viagem, Abraáo levantou os seus olhos e viu ao longe o lugar
para o sacrifício.
Abraáo disse para os seus rapazes: «Ficai-vos aqui com o jumento e
eu e o moço iremos até ali; e, havendo adorado, tornaremos a vos.»
Quando Abrãao e seu filho caminhavam para o lugar que Deus tinha
escolhido, Isaac perguntou: «Pai... eis aqui o fogo e a lenha mas onde
está o cordeiro para o holocausto?»
Abraáo voltou-se para o seu filho e disse: «Meu filho, Deus proverá
para si o cordeiro.»
Quando chegaram ao lugar que Deus lhes tinha indicado, Abraáo
ergueu um altar em cima do qual pôs a lenha, depois amarrou o seu filho, deitou-o em cima da lenha. Então Abraão pegou na sua faca e levantou-a para degolar o seu filho.
Mas, nesta altura, o anjo de Deus chamou do céu e disse: «Abraão,
Abraáo !»
E ele disse: «Eis-me aqui.»
E o anjo disse: «Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada; porquanto agora sei que temes a Deus.»
Abraão olhou para trás dele e viu um carneiro, preso num mato
pelos chifres. Abraáo tirou o carneiro e ofereceu-o no lugar de seu
filho. O carneiro foi o substituto do filho de Abraáo. Foi morto um
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carneiro inocente e sem culpa.
Tu pecaste. Deus não pode olhar para o pecado. Deus tem que po-ir
o pecado. Tu não podes ser aceite por Deus a não ser que te limpes dos
teus pecados. Tu não podes tirar os teus pecados por ti mesmo. Tens que
ter alguém que faça isto por ti.
Assim como o carneiro tomou o lugar do filho de Abraáo, também tu
tens que ter alguém para tomar o teu lugar. Este alguém tem que ser
limpo — sem pecados. Se tiver os seus próprios pecados não pode tomar o teu lugar. Tens que ter alguém que não tenha pecados para poder levar os teus pecados. Se tiveres alguém nestas condições, então
serás aceite por Deus.
Queres saber quem pode fazer isto por ti? Continua este estudo e vai
ler de UM que pode e quer ser teu substituto.
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente àlição 5.

LIÇÃO 6
O PROFETA MOISÉS
O Guia do Povo de Deus
Moisés foi um dos mais admiráveis guias que jamais viveu. Ele conduziu mais de um milhão de pessoas numa jornada, a qual durou 40
anos. Hoje seria considerado uma loucura se alguém conduzisse tal multidão através de um deserto. No entanto, Moisés acabou esta tarefa aparentemente impossível. Deitemos um olhar à vida deste grande guia.
Moisés nasceu no Egipto. Os seus pais eram escravos israelitas debaixo do grande Faraó egípcio. Este Faraó publicou um decreto para
que todo o bebé, do sexo masculino, filho dos escravos, fosse morto ao
nascer. Quando Moisés nasceu, sua mãe estava com medo que o matassem. Ela escondeu-o por três meses em sua casa. Mas quando ela já o
não podia esconder mais, fez uma cestinha coberta de betume e ali pôs
Moisés. Pegou na cestinha e levou-a ao rio e ali a pôs a flutuar nas
águas. Dali a pouco a filha do Faraó veio ao rio e viu o bebé Moisés.
Então preparou tudo para que Moisés fosse criado por uma ama e deu
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instruções para que, depois, o trouxessem para o palácio.
Enquanto Moisés crescia, era instruído em toda a instrução que se
podia receber, naquele tempo, no Egipto. Ele tornou-se, assim, um
homem brilhante. Mas ainda que Moisés fosse criado no palácio do
Faraó, ele sabia que não era egípcio. Um dia , enquanto passeava, ele
viu um egípcio a bater num escravo israelita. Moisés não gostou disto,
porque ele era também israelita. «E olhou a uma e a outra banda e,
vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio» (Êxodo 2:12). O egípcio
morreu. O Faraó ouviu acerca disto e tentou matar Moisés, mas ele
fugiu para o deserto e ali viveu durante 40 anos.
Um dia, quando Moisés estava a guardar o rebanho, ele notou que
um arbusto estava a arder. Este fogo era diferente dos outros, ardia mas
não consumia o arbusto. Quando Moisés se voltou para ver mais de
perto, uma voz chamou: «Moisés, Moisés.» «Eis-me aqui», respondeu
Moisés.
Deus falou a Moisés do arbusto, dizendo «Não te chegues para cá;
tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra
santa». Deus disse a Moisés que tinha ouvido o clamor dos escravos do
Egipto e que os ia libertar. E Deus disse a Moisés, «Eu te enviarei ao
Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egipto».
Moisés disse a Deus: «Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egipto
os filhos de Israel?»
Deus respondeu, «Certamente eu serei contigo.»
Moisés obedeceu a Deus e foi pedir a Faraó a libertação dos escravos. Faraó riu-se e disse que os israelitas não podiam sair do Egipto.
Então Deus mandou pragas sobre os egípcios, por ele não deixar os
filhos de Israel sair. Toda a água naquela terra foi transformada em sangue. Milhões de rãs, piolhos, moscas e gafanhotos infectaram a terra. O
gado ficou doente. O povo adoeceu também com furúnculos. O céu
escureceu e começou a cair saraiva. Todas estas pragas foram mandadas
por Deus, porque o Faraó não deixava sair os escravos.
Então Moisés voltou ao Faraó e disse: «Assim o Senhor tem dito:
A meia-noite eu sairei pelo meio do Egipto; e todo o primogénito na
terra do Egipto morrerá. »
Moisés disse aos escravos que pusessem o sangue de um cordeiro
nos lados e por cima da porta; se eles fizessem isto, seriam salvos. O
anjo de Deus passou sem fazer mal por cada casa onde tinham aplicado o sangue, mas em todas as casas onde não tinham aplicado o sangue, o primogénito morreu. Deus disse: «Vendo eu sangue na verga da
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porta e em ambas as ombreiras o Senhor passará... » Nesta noite, muitas crianças morreram na terra do Egipto, mas os filhos de Israel escaparam ao julgamento de Deus, porque puseram sangue nas suas portas
(Êxodo 11:4,5; capitulo 12).
Tu estás debaixo da condenação de Deus. «O salário do pecado é a
morte» (Romanos 6:23). Por teus pecados tens de morrer. Por teus pecados tens de sair da presença de Deus. Mas Deus providenciou um caminho para escapares ao Seu julgamento. Tal como os escravos, tens de
aplicar sangue ao teu coração e na tua vida, para que Deus possa dizer:
«Vendo eu sangue passarei por cima de ti.»
Como podes aplicar sangue, e que qualidade de sangue? Continua a
estudar e em breve encontrarás a resposta.
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente àlição 6.

LIÇÃO 7
O PROFETA DAVID
Um Homem Conforme o Coração de Deus
O Profeta David era um grande músico. Ele gostava de escrever canções e gostava também de tocar harpa e cantar as suas canções. Algumas
delas falam-nos da sua experiência.
Numa noite clara, quando as estrelas brilhavam no firmamento, David
estava no campo, guardando as ovelhas de seu pai. Ele, olhando para o
o céu, viu luzes cintilantes e escreveu esta canção:
«Õ Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra.
Pois puseste a tua glória sobre os céus!...
Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que preparaste,
Que é o homem mortal para que te lembres dele?»
(Salmo 8:1,3,4)
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O profeta David estava extasiado com a grandeza da criação de Deus.
Ele não podia compreender como o Deus que tinha feito este grande
Universo se podia interessar no homem. David estava maravilhado
com o facto de que o Deus que criou a lua e as estrelas, estivesse interessado nas coisas dos homens.
Noutra ocasião, o profeta David fala a cerca do «seu Grande Pastor».
Então ele descreve como este seu «Grande Pastor» lhe oferece uma
VIDA ABENÇOADA, (Salmo 23).
«O Senhor é o meu pastor; nada me faltara.
Deitar-me faz em verdes pastos:
Guia-me mansamente a águas tranquilas.
Refrigera a minha alma;
Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu Nome.»
No mesmo Salmo ele fala de uma MORTE ABENÇOADA:
«Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum:
Porque tu estás comigo;
a tua vara e o teu cajado me consolam.»
David termina esta canção, falando da esperança que tem de uma
ETERNIDADE ABENÇOADA:
«Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por longos dias.»
David tinha uma maravilhosa perspectiva. Ele experimentou uma
`VIDA ABENÇOADA, sabia que havia de ter uma MORTE ABENÇADA, e, olhando para mais além, ele viu uma VIDA ETERNA ABENÇOADA. E tu? Gozas de uma tal esperança para ti? Tu podes, como
David, se quiseres, pedir a Deus para te perdoar os teus pecados. O profeta David clamou: «Lava-me completamente da minha iniquidade, e
purifica-me do meu pecado» (Salmo 51:2).
David falou várias vezes, nas suas canções, de um homem que sofreria uma morte horrível. Ele falou de alguém que seria troçado, zombado, e cruelmente tratado. Ele diz acerca deste homem:
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«Todos os que me vêem zombam de mim» (Salmo 22:7).
«Todos os meus ossos se desconjuntaram» (Salmo 22:14).
«Aqueles que me aborrecem sem causa,
são mais do que os cabelos da minha cabeça» (Salmo 69:4).
«Cordéis de morte me cercaram,
e angústias de inferno se apoderaram de mim;
encontrei aperto e tristeza» (Salmo 116:3).
«Poderia contar todos os meus ossos...
Repartem entre si os meus vestidos,
e lançam sortes sobre a minha túnica» (Salmo 22: 17,18).
«Mas eu sou verme e não homem,
opróbio dos homens e desprezado do povo.
Pois me rodearam cães...
traspassaram-me as mãos e os pés» (Salmo 22:6, 16).
«Estou fraquissimo...
Na minha sede me deram a beber vinagre» (Salmo 69:20, 21).
Acerca de quem falava David, quando escrevia estas coisas? Não estava a falar dele mesmo, porque estas coisas não lhe aconteceram.
David estava a falar de alguém que morreria pelos nossos pecados.
Continua a estudar e aprenderás mais d’Aquele que morreu para perdoar os teus pecados.
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente àlição 7.
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LIÇÃO 8
JESUS CRISTO
Nas primeiras sete lições aprendemos algumas verdades importantes.
Olhemos para trás e recapitulemos algumas destas coisas.
Primeira Lição — UM DEUS
Nesta lição notamos que o verdadeiro Deus criou o mundo. Também
aprendemos algumas características de Deus. Ele é um Deus misericordioso, e é por isso que Ele pode compadecer-Se de nós.
Segunda Lição — ADÃO E EVA
Na segunda lição, lemos a história de Adão e Eva, os quais pecaram e
desobedeceram a Deus. Notámos como o Deus misericordioso preparou uma cobertura para eles. Um animal inocente morreu para providenciar esta coberta para Adão e Eva.
Terceira Lição — CAIM E ABEL
Esta lição ensina-nos que precisamos trazer a oferta apropriada para
sermos aceites por Deus. Não pode ser como a oferta de Caim, o seu trabalho, porque Deus não aceita tais ofertas. Tem que ser como a de Abel,
uma oferta de sangue. «Sem derramamento de sangue não há remissão»
(Hebreus 9:22).
Quarta Lição — O PROFETA NOÉ
O refúgio de Noé face ao julgamento de Deus foi a arca. Nós também
precisamos dum refúgio para escapar ao julgamento de Deus contra o
pecado.
Quinta Lição — O PROFETA ABRAAO
Vimos como um carneiro tomou o lugar do filho de Abraão. O carneiro
foi um substituto, nós também temos que ter um substituto.
Sexta Lição — O PROFETA MOISÉS
Nesta lição, vimos como os escravos escaparam à terrível praga da
morte. Eles aplicaram sangue às portas das suas casas. Nós também
temos que aplicar sangue para sermos salvos do julgamento de Deus.
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Sétima Lição — O PROFETA DAVID
David falou de alguém que ia sofrer pelos seus pecados.
Se nós queremos que Deus nos aceite, temos que ter alguém que tenha
todos estes predicados.
Essa pessoa precisa ser uma coberta, como a que foi providenciada
pelo animal degolado para Adão e Eva.
Essa pessoa precisa ser uma oferta como a que Abel trouxe a Deus.
Essa pessoa precisa ser um abrigo como a arca foi para Noé e sua
família.
Essa pessoa precisa ser um substituto, como o carneiro foi para o
filho de Abraáo.
Essa pessoa precisa de aplicar sangue para que nós possamos escapar ao julgamento de morte, como fizeram os escravos no tempo de
Moisés.
Essa pessoa precisa de cumprir todas as profecias de David a cerca
de ser troçado, zombado e levado à morte com os pés e as mãos traspassados.
Quem será esta pessoa? Conheces alguém que possa responder a
todos estes predicados? Há uma só pessoa que pode satisfazer todas
estas exigências. Esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro que
se possa pôr a par deste critério. Deus disse: «Porque não há outro nome
debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos»
(Actos 4:12).
Quando foi que Jesus Cristo cumpriu todas estas profecias? Quando
foi que Ele foi uma oferta? Quando é que Ele foi um substituto? Quando
é que Ele aplicou sangue? Foi durante a Sua vida? Não. Ele não aplicou
sangue nenhum durante a Sua vida. Quando foi então que Ele fez todas
estas coisas? Há uma resposta; quando Ele morreu. Quando Ele morreu,
tornou-Se a coberta; quando Ele morreu, tornou-Se a oferta; quando Ele
morreu, tornou-Se a arca; quando Ele morreu, tornou-Se o substituto;
quando Ele morreu, aplicou o sangue; quando Ele morreu, cumpriu e
satisfez os pormenores acerca dos quais Adão, Abel, Noé, Abraão,
Moisés e David falaram.
«Assim também, Cristo, oferencendo-Se uma vez para tirar os pecados de muitos» (Hebreus 9.28). “O sangue de Jesus Cristo, Seu Filho,
nos purifica de todo o pecado.” Veja-se 1 João 1:7.
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A Sua morte não foi uma derrota. A Sua morte foi uma vitória. A Sua
morte foi um triunfo. Como pode ter sido um triunfo? Foi um triunfo
quando Ele morreu, porque assim foi feito possível tu seres aceite por
Deus. Fora da morte de Jesus Cristo tu não tens aceítaçao perante Deus.
Deus exige que aceites a morte de Jesus Cristo ou então perecerás para
sempre.
A morte de Jesus Cristo não foi o fim. Deus ressuscitou-O da morte.
Isto foi um dos mais admiráveis acontecimentos da História. Jesus
Cristo ressuscitou da morte e voltou para o Céu para ficar com Deus.
Agora o que tens a fazer é aceitar Jesus Cristo como teu substituto.
Precisas dizer a Deus: «Õ Deus, eu sou um pecador e quero ser aceite
por Ti; eu sei que a única maneira de ser salvo é receber o Senhor Je-sus
Cristo como meu substituto. Eu sei que Ele morreu no meu lugar. Eu sei
que ele pagou pelos meus pecados.»
Se tu disseres isto e creres no que dizes, Deus aceitar-te-á. Depois de
fazer isto, quererás então mudar de vida, ter uma vida recta e lim-pa, e
Deus te ajudará a viver assim. Mas se não aceitas o Senhor Jesus Cristo,
perecerás para sempre.
Queres saber mais de tudo isto? Continua então estudando.
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente àlição 8.

LIÇÃO 9
O PECADO
O pecado é o teu pior inimigo. Ele impede-te de seres aceite por Deus.
Ele manter-te-á fora do céu. Ele mandar-te-á para o inferno. Se os teus
pecados não forem perdoados, tu serás banido da presença do Único
Deus Verdadeiro para sempre. «Quem pode perdoar pecados senão
Deus?» «Seja-vos pois notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados» (Actos 13:38). Veja também Marcos 2:7.
O que éo pecado?
Pecado não é exactamente um erro. Pecado não é somente um vicio.
Pecado é não atingir o critério perfeito de Deus. Se não medirmos tudo
o que fazemos e dizemos pelo critério de Deus, pecamos. Todos os
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homens são culpados disto. Deus disse: «Pecado é iniquidade.» Quando
quebramos a lei de Deus, pecamos. Quando nos rebelamos contra Deus,
pecamos. Nós pecamos quando temos maus pensamentos ou dizemos
palavras más, ou fazemos qualquer coisa que não agrada a Deus.
Quantas pessoas pecaram?
O profeta David exclamou «Eis que em iniquidade fui formado, e em
pecado me concebeu minha mãe» (Salmo 51:5). O profeta David era pecador.
Deus disse que todos pecaram (Romanos 3:23). Há só uma pessoa
que nunca pecou. Esta pessoa é Jesus Cristo. Está escrito a respeito
d’Ele: «O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano»
(1 Pedro 2:22). «Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós;
para que n’Ele fôssemos feitos justiça de Deus» (2 Corintios 5:21). «E
bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e n’Ele
não há pecado» (1 João 3:5). Todas as pessoas pecaram, com excepção
do Senhor Jesus Cristo. Desde Adão ao mais pequenito bebé que tenha
acabado de nascer, todo o ser humano se desviou do critério de Deus.
Qual é o castigo do pecado?
«O salário do pecado é a morte» (Romanos 6:23). No momento em
que Adão pecou, ele tornou-se espiritualmente morto. Ele ficou separado de Deus. Ele também ficou sujeito à morte física. Mesmo que não
tenha morrido imediatamente, ficou condenado a morrer finalmente. O
mesmo acontece connosco. Por sermos pecadores, estamos separados
de Deus. Por sermos pecadores, receberemos o pago que o pecado
merece. O pagamento que receberemos é a morte. Isto quer dizer que
seremos banidos da presença de Deus e sofreremos pelos nosso pecados
no lago de fogo. Temos que encontrar uma maneira de escapar a esta
condenação, para não sofrermos para SEMPRE.
Como posso livrar-me do pecado?
Consideremos estas coisas:
1. Nós somos todos pecadores. «Na verdade que não há homem justo
sobre a terra, que faça bem, e nunca peque» (Eclesiastes 7:20).
2. Deus é Santo e não pode olhar para o pecado. «Tu és tão puro de
olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar»
(Habacuque 1:13).
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3. Nós seremos tirados da presença de Deus para sempre se os nossos
pecados não forem perdoados. «Apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade (Mateus 7:23).
4. Jesus Cristo morreu para perdoar pecados. Cristo morreu pelos
impios (Romanos 5:6).
5. Deus disse que, se nós aceitássemos Jesus Cristo como nosso
Salvador, Ele nos perdoaria. «Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o Seu Filho unigénito, para que todo aquele que
n’Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna» (João 3:16).
Deus disse que há UM SÓ CAMINHO que é aceite por Ele. Este é confiar em Jesus Cristo. Queres ter os teus pecados perdoados? Pede a Deus
que te perdoe e diz-lhe que crês no Senhor Jesus Cristo. FAZ ISTO
AGORA.
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente àlição 9.

LIÇÃO 10
ORAÇÃO E BOAS OBRAS
ORAÇÃO
Oração é uma das maiores forças conhecidas do homem. Pela oração,
podemos remover barreiras que parecem impossíveis de vencer. Pela
oração, podemos atravessar limites humanos, os quais fisicamen-te são
quase impossíveis. Quer dizer que Deus opera noutros lugares em resposta às nossas orações. Portanto, antes de nos ocuparmos no exercício
da oração, devemos preencher certos requisitos:
Eu posso livrar-me dos meus pecados pedindo a Jesus Cristo que Ele
seja o meu Salvador e Senhor. O Senhor Jesus Cristo levou «Ele mesmo,
em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro» (1 Pedro 2.24).
1. A oração tem que ser feita à pessoa própria.
Deuses de pedra não podem ouvir a oração. Deuses de madeira não
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compreendem a oração. O único Deus que ouve e responde à oração
é o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que mandou o Senhor Jesus Cristo morrer pelos homens é o Deus a quem nós devemos orar.
2. A oração deve ser sincera.
Não se deve orar a Deus pedindo que nos faça muito ricos. Pode não
ser a Sua vontade para nós. O que se segue são algumas petições que
Deus ouvirá:
a. Deus, sê misericordioso para mim, pecador.
b. Deus, ajuda-me a compreender a Tua vontade para a minha vida.
c. Deus, ajuda-me a viver uma vida limpa de tal maneira que eu
possa ser uma testemunha para os outros.
Deus ouve e responde a muitas orações. Ele quer que Lhe tragas os
teus problemas. Ele quer guiar-te em todos os pormenores da tua
vida.
3. A oração deve ser segundo a vontade de Deus.
«E esta é a confiança que temos n’Ele que, se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve» (1 João 5:14). Deus ouvirá
e responderá às orações daqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo.
Ele talvez não responda imediatamente; e às vezes não responde de
acordo com a nossa vontade. Mas Ele sabe o que é melhor para nós
e responde da maneira que for melhor.
4. A oração tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo disse: «A fim de que tudo quando em meu nome pedirdes ao Pai
Ele vo-lo conceda» (João 15:16).
Queres que as tuas orações tenham resposta? LEMBRA-TE das condições: tens que orar à Pessoa própria. Tens que ser sincero. Tens que
orar segundo a Sua vontade. Tens que orar em nome de Jesus Cristo.
BOAS OBRAS
As boas obras são muito importantes na vida de cada pessoa. Quase
todas as pessoas já fizeram uma boa obra. Alguns já ajudaram uma pessoa doente. Outros dão esmolas aos pobres. Outros são bondosos para
os inimigos. Tudo isto são boas obras. Mesmo assim, nenhuma destas
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boas obras te torna aceitável perante Deus. Deus disse que todas as nossas obras eram como «trapo de imundice» (Isaias 64:6). A melhor coisa
que nós possamos fazer é como um trapo sujo e mal cheiroso à vista de
Deus.
Podes orar e fazer boas obras de dia e de noite e ainda ir para o inferno para toda a eternidade. Orações e boas obras não são o caminho
para ser aceite por Deus. O único caminho pelo qual podes ser aceite
por Deus é confiar em Jesus Cristo.
Uma vez que tenhas aceitado Jesus Cristo, é importante que faças
boas obras. Quando tiveres pedido ao Senhor Jesus Cristo para dirigir a
tua vida, deves querer agradar-Lhe, vivendo para Ele.
«Não vem das obras para que ninguém se glorie» (Efésios 2:9)! A
razão porque Deus não nos deixa trabalhar pelo perdão dos nossos pecados é que nos glorificaríamos a nós próprios, obtendo a salvação pelas nossas boas obras. Deus não quer jactância. Ele oferece hoje um dom
gratuito para quem o quiser receber. Não por oração nem trabalhando,
mas é aceitando o Senhor Jesus Cristo que podemos obter perdão.
«Porque pela graça sois salvos por meio da fé; e isto não vem de vós; é
dom de Deus» (Efésios 2:8).
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente àlição10
.
LIÇÃO 11
ACONTECIMENTOS FUTUROS
Quase toda a gente gosta de saber o que vai acontecer no futuro. Muita
gente gosta de vaticinar mas só Deus sabe todos os detalhes do porvir.
Contudo Ele revelou-nos um pouco do que está para acontecer.
A VINDA DE CRISTO (1 Tessalonicenses 4.13-17)
Uma das coisas que Deus nos disse que aconteceria no futuro, foi que
o Senhor Jesus Cristo voltaria para levar o Seu povo. Todos aqueles que
confiam n’Ele gozarão da Sua presença eternamente. Aqueles que não
confiarem n’Ele serão banidos da Sua presença. Não sabemos quando é
que o Senhor Jesus Cristo voltará. Se Ele voltar hoje, estás tu pronto?
Uma vez que Ele tenha voltado é tarde demais para confiares n’Ele.
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Precisas de crer n’Ele antes de Ele voltar. Por que não confias n’Ele
AGORA?
O GRANDE TRONO BRANCO (Apocalipse 20:11-15)
O outro acontecimento que terá lugar no futuro é o julgamento do
Grande Trono Branco. Todos aqueles que não tiverem aceitado o Senhor
Jesus Cristo como Salvador, têm que comparecer perante o trono branco. Ali serão julgados porque negligenciaram ou rejeitaram o Senhor
Jesus Cristo. Todo aquele que comparecer perante o Grande Trono
Branco será lançado no lago de fogo. Estarás tu lá? Sim, se não confiares no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador.
O INFERNO
Compreendeu esta lição? Então preencha a prova correspondente
àlição 10.
O inferno é um lugar terrível. Somos avisados de que as pessoas que
forem para o inferno sofrerão de solidão, dor, angústia e sede. O inferno é um lugar de fogo e escuridão. Todos aqueles que vão para o inferno nunca mais poderão escapar de lá. Ficarão lá para todo o sempre.
“O fumo do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm descanso, nem de dia nem de noite” (Apocalipse 14:11).
Mas quanto aos timidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos
os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e
enxofre (Apocalipse 21:8).
Como te poderás livrar de ir para o inferno? Depois de morreres não
haverá oportunidade de aceitares o Senhor Jesus Cristo. Quando estiveres perante o Grande Trono Branco será tarde demais. HOJE É O DIA.
Confia no Senhor Jesus Cristo agora mesmo e terás a certeza de escapar
ao horrível julgamento no inferno. «Eis aqui agora o tempo aceitável, eis
aqui agora o dia da salvação» (II Corintios 6:2).
Todos aqueles que aceitem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador
viverão no céu para toda a eternidade. O céu é um lugar de descanso,
paz, alegria e felicidade. No céu nós gozaremos de completa comunhão
com Deus. Não é meramente um lugar físico onde os desejos humanos
encontram perfeita satisfação. É, sim, um lugar onde a pureza e a santidade habitam.
Agora tens que fazer uma escolha. Tens que fazer essa escolha
AGORA. Tens que escolher entre o céu e o inferno.
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Tu não sabes quando morrerás. Se morreres dentro de minutos, para
onde irás? Para o céu ou para o inferno? Depende de teres pedido a
Deus perdão dos teus pecados ou não. Não vás para o inferno!
Assegura-te que vais para o céu. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus
Cristo.
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente àlição 11.

LIÇÃO 12
UM CAMINHO
É tão certo haver UM SÓ CAMINHO para o céu, como haver UM SÓ
DEUS. Qual é esse caminho?
É pela oração? Não, não é pela oração.
É por obras? Não, não é por boas obras.
É pagando dinheiro? Não, não é pagando.
É fazendo o melhor que podes? Não, não é fazendo o melhor que
podes.
Então qual é o caminho para o céu?
O Senhor Jesus Cristo disse «EU SOU O CAMINHO.» Ele é o único
caminho? Sim, Ele é o único Caminho para o Céu. Um guia meramente
humano não pode conduzir-nos pelo verdadeiro caminho para o céu.
Somente Jesus Cristo mostrou o ÚNICO caminho para o céu. ELE é o
Caminho. Se não seguirmos Jesus Cristo, não iremos para o ceu.
Estás a enfrentar uma decisão. Podes escolher a estrada que conduz à
vida eterna e ao céu, ou podes decidir pela estrada que te leva para a
morte eterna e ao inferno.
Deus quer que tu escolhas o caminho para a vida eterna. Satanás
quer que escolhas o caminho para a morte eterna. Deus não te obriga a
escolheres o caminho para o céu. Satanás também não te pode forçar a
ires pelo caminho do inferno. Tens uma vontade livre. Podes escolher o
lugar onde queres passar a eternidade. Deves escolher hoje. Se não confiaste ainda no Senhor Jesus Cristo, estás no caminho para o inferno. Se
não escolheres hoje o Senhor Jesus Cristo, então continuas no teu caminho para o inferno. Se não tomas hoje uma decisão, estás a escolher a
morte eterna. Amanhã pode ser tarde demais para fazer a tua escolha.
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Podes já estar morto. «Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora
o dia da salvação» (2 Coríntios 6:2).
O Senhor Jesus Cristo morreu na Cruz pelos teus pecados. Ele morreu no teu lugar. Ele recebeu o teu castigo. «Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moido pelas nossas iniquidades.., pelas Suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre Ele
a iniquidade de nós todos» (Isaias 53:5, 6).
Deves aceitar Aquele que morreu por ti. Deves dizer a Deus: «Eu sou
pecador, não mereço ir para o céu, mas sim, para o inferno, contudo
creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Aceito-O agora como meu
Salvador e faço o propósito firme de viver para Ele, de hoje em diante.»
UM DEUS — UM CAMINHO! Sim, há um só Verdadeiro Deus. Todos
os outros deuses são falsos. Há um só caminho VERDADEIRO, todos os
outros são falsos.
Por que não confias no Senhor Jesus Cristo para teres a certeza de
que estás no caminho para o céu?
Jesus disse: «O que vem a Mim de maneira nenhuma o lançarei fora»
(João 6:37).
Compreendeu esta lição?
Então preencha a prova correspondente a lição 12.
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