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LIÇÃO UM - O EVANGELHO 
 
Bem-vindo ao nosso estudo bíblio teórico.  O objetivo deste estudo bíblico é 
de compreender o Evangelho e aplicá-lo em nossas vidas.  Vamos começar 
com uma visão geral da Bíblia, para que possamos colocar as peças certas 
no lugar certo.   Sem um conhecimento geral da história e propósitos 
bíblicos é difícil entender onde encontrar as respostas para cada pergunta.  
Nosso objetivo é responder à pergunta final:  "Que devo fazer para ser 
salvo?" 
 
A Bíblia vem do próprio Deus.  A Bíblia é a Palavra de Deus e através dela 
podemos encontrar salvação.  É imperativo que nós acreditemos que esta é 
a Palavra de Deus para nós hoje.  Sem fé em Sua Palavra, é impossível ser 
salvo.   
 
Este estudo bíblico não tem nada a ver com denominações; é baseado 
puramente na escritura. Denominações ou afiliações em Igrejas em 
particular não constituem na salvação.  A Bíblia é a autoridade final para 
cada crente e somos ordenados a pesquisar as escrituras.  A Palavra de 
Deus é a nossa única via para a salvação, e é para ela que devemos olhar.   
 
Antes de começarmos, vamos definir que aceitaremos a definição da Bíblia 
para a salvação, independentemente de filosofias ou as opiniões dos 
outros.  Às vezes, os erros são feitos no processo, portanto vamos 
investigar alguns desses erros humanos comuns.   
 
Três razões por que o Evangelho é rejeitado: 
 

1.  ________________________________Erro:   Atos 2:40  

O segredo aqui é procurar a sua própria salvação, independentemente das 
escolhas de amigos ou família.  Cada pessoa irá prestar contas 
individualmente.  Nosso amor para com os outros não deve impedir-nos de 
aceitar a verdade da salvação.  Independentemente do que os outros 
possam fazer, nós devemos ser salvos! 
 

2.  ________________________________Erro:  Mateus 7:13 

Quando se leva em consideração uma população, é fácil para a mente 
racional questionar o por quê de tantas pessoas estarem perdidas. No 
entanto, Jesus disse que Ele era a Porta.  Jesus disse que "se não crerdes 
que eu sou, morrereis em vossos pecados".  Isto significa que há apenas 
uma maneira de ser salvo por meio de um Salvador, Jesus Cristo!   
 
O número de pessoas não constituem a salvação.  Milhões estão perdidos 
porque eles rejeitaram o Evangelho.  Portanto, devemos permanecer 
focados na definição de salvação da Bíblia, e não sobre o número de 
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pessoas que a recebem ou a rejeitam.   
 
 
 

3. ________________________________Erro:  Hebreus 11:3   

O mais comum erro humano é simplesmente a falta de fé.  Este erro é a 
principal causa de pecado.  Tendo em vista que a fé em Deus é o nosso 
ponto de partida, esta também é o maior obstáculo para a salvação, 
especialmente à luz de um anti-Cristo e de uma cultura anti-bíblica. 
 

O QUE É A BÍBLIA? 

 
A Bíblia é uma coleção de ______ livros individuais escritos por vários 
autores ao longo de um período de 1500 anos.  No entanto, a Bíblia é 1 
livro, com um ______________.   
 
II Timóteo 3:15 Tu conheces as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te 

sábio para para a salvação, pela fé que há em Cristo 
Jesus. (VKJ) 

 
II Timóteo 3:16 Toda a Escritura é inspirada por Deus (NVI)  
  Toda a Escritura é inspirada por Deus (KJV)   
                               
II Pedro 1:20-21 Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da 

Escritura é de particular interpretação.  21 Porque a 
profecia nunca foi produzida por vontade de homem 
algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos 
pelo Espírito Santo.  

 
 
O Antigo Testamento contém 39 livros escritos por trinta e dois escritores.  

·  Os cinco primeiros livros são chamados de __________________  

·  Doze livros de ___________________________  

·  Cinco livros de ___________________________  

·  Dezessete livros de ___________________________  

                         (5 profetas maiores e 12 profetas menores) 
 
O Novo Testamento contém 27 livros e pelo menos 11 escritores.  

·  Os cinco primeiros livros são chamados de __________________  

·  O Livro de _____________  

·  Vinte e um ____________ escritas para igrejas e ministros já 

estabelecidos.     

·  Um livro de ____________________________  
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Visão Geral da Bíblia 
O Antigo Testamento inclui a criação e a história dos filhos de Israel.  De 
Gênesis a Malaquias, Deus exigiu um sacrifício de sangue para pagar pelo 
pecado.  A cada ano o povo trazia um sacrifício ao Senhor para atenuar a 
sua dívida de pecado.  Ano após ano eles "empurraram" seus pecados 
adiante sendo que após muitos anos fazendo tais sacrifícios a Deus, eles 
perderam o propósito.  Em vez de fazer o seu melhor para Deus, eles 
trouxeram sacrifícios doentes - cordeiros cegos e coxos.  Veja Malaquias 
1:8 
 
Com a conclusão do Antigo Testamento, Deus rejeitou seus sacrifícios, e 
pelos próximos 400 anos, ele não falou com seu povo.   O Novo 
Testamento se abre com o nascimento de Jesus, que é o Cordeiro de 
Deus.  Ele é o Emanuel, "Deus conosco". 
 
Os primeiros quatro livros do Novo Testamento são chamados 
de____________  
Recontando a a.______________, b.____________ 
C.___________, e d._______________ de Jesus Cristo.  
 
Existem várias cartas escritas para as igrejas e os santos, que já tinham 
obedecido ao Evangelho e foram salvos. Finalizando o Novo Testamento 
com a revelação de Jesus Cristo a João.  
 
O livro que ainda não mencionamos é o livro de Atos.  É o único livro na 
Bíblia onde você pode realmente encontrar alguém sendo salvo.   Se 
queremos saber onde e como as pessoas eram salvas, logo devemos 
investigar o livro de Atos onde a mensagem original de salvação foi 
ensinada.  Devemos também notar que todas as outras epístolas foram 
escritas após o livro de Atos para pessoas que já haviam obedecido ao 
Evangelho e foram salvas.  Enquanto as epístolas contêm a vista geral da 
salvação, somente no livro de Atos nós vemos as "chaves do reino" 
obedecido nas vidas das pessoas em tempo real.     
 
Deixe-nos começar detalhando o plano de salvação de Deus da Bíblia.   
 

TODOS NÓS NASCEMOS EM PECADO 

 
Romanos 3:23  "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus;" 
 
Salmo 51:5 "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu 
minha mãe." 
 
Romanos 3:10-12 "Não há nenhum justo, nem um sequer; não há ninguém 
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que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se afastaram; e 
juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem sequer um". 
 

 Bondade humana não garante a salvação.  
 
Romanos 6:23 "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor". 

 
 
 

PASSOS BÍBLICOS PARA A SALVAÇÃO - O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO? 

 
PASSO UM: ______________________ 
 
Hebreus 11:6 "Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é 

necessário que aquele que se aproxima de Deus _____________ de que 

ele existe e que é galardoador dos que os buscam."  

João 3:16 "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna".  
 
Gálatas 2:16 "Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, 
mas pela                                      de Jesus Cristo..." 
 
Efésios 2:8 "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé" 
 

PASSO DOIS: ______________________ 
 
Perceba no livro de Tiago que, apesar de haver o primeiro passo, não 
constitui por si só a salvação.  Os demônios crêem, mas eles não são 
salvos.    
Obediência é a chave para a fé.       
 
Tiago 2:19 "Crês que há um só Deus; fazes bem: também os demônios o 
crêem, e estremecem."  
 
Ponto para Reflexão:  De acordo com a Escritura, não basta simplesmente 

crer.  Também devemos OBEDECER! 

 
Atos 6:7 "...um grande número de sacerdotes, tornando-se obediente à fé".  
 
Romanos 6:17 "Mas graças a Deus, que tendo sido servos do 
pecado,obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes 
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entregue." 
 
Hebreus 5:9 Jesus "... veio a ser a causa da salvação eterna para todos os 
que O ___________ ."  
 
1 Pedro 4:17 "Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de 
Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não 
obedecem ao evangelho de Deus?"  
 
Textos de apoio:  João 8:30-32, Romanos 15:18, II Ts. 1:7-10, Hebreus 
11:28 

 

 
CRER E OBEDECER AO EVANGELHO 

 
Marcos 1:15 Jesus disse, "Arrependei-vos, e crede no Evangelho." 
 
Gálatas 1:6-8 "Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que 
vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho:  O qual não é outro; 
mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de 
Cristo.  Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue 
outro evangelho  do que já vos tenho anunciado, seja anátema." 
 
O Evangelho é a única maneira de ser salvo.  Jesus disse que nós 
devemos crer no evangelho e Paulo disse que quem o mudar será 
amaldiçoado.   

 
O QUE É O EVANGELHO? 

 
A Bíblia já deu a definição do Evangelho.  Esta definição foi claramente 
definida por Paulo à igreja em Corinto.    
 
1 Coríntios 15:1, 3-4 "lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual 
também recebestes... que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as 
Escrituras; e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo 
as Escrituras". 

a.  ___________________________________  

b. ___________________________________  

c. ___________________________________  

 
A única maneira de ser salvo é através de obedecer o____________ 
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NOTAS 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
A MORTE SE IGUALA AO ARREPENDIMENTO  

·  Arrependimento nos identifica com Cristo na morte.  Não há 

nenhum enterro ou Ressurreição sem Morte. 

·  A palavra grega para arrependimento é "metanoeo" que significa 

mudança de mente - arrependimento significa se afastar do pecado 
ou "morrer para o pecado".   

·  O arrependimento é uma mudança de mente, envolvendo tanto um 

_________ ______ do pecado e um voltar-se para Deus.  Quando 
você se arrepende você pede por perdão, mas você também deve 
se afastar do pecado. 

 
Romanos 6:2 "De modo nenhum. Nós, que, estamos mortos para o pecado, 
como viveremos ainda nele?" 
 

II Co. 7:10 "Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a 
salvação..." 
 

Lucas 13:3 "Não, vos digo; antes, se não vos arrependerdes, todos de igual 
modo perecereis." 
 

Lucas 3:8 "Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." 
 

Atos 3:19 "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados 
os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença 
do Senhor." 
 
Ler:  Salmo 51:1-12; Marcos 1:4-5; Lucas 3:7-9  
 

ENTERRO - BATISMO 
Quando somos batizados a velha natureza é enterrada.  O batismo da água 
é o sepultamento de nossa natureza pecaminosa.  É o processo de lavar 
nossos pecados.    
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Romanos 6:3 "Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus 
Cristo fomos                                                na sua morte?" 
 

Romanos 6:4 "de sorte que fomos sepultados com ele 
pelo_______________ na morte:" 
 

Colossenses 2:12 "Sepultados com ele no batismo, no qual também fostes 
ressuscitados com ele através da fé no poder de Deus…" 
 

Gálatas 3:27 "Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já 
____________ de Cristo". 
 

Atos 22:16 "E agora por que te deténs? Levanta-te e batiza-te, e 
___________ os teus pecados, invocando o nome do Senhor". 
 

JESUS DISSE! 
Marcos 16:16 "Aquele que crer e for batizado será _________. 
 

PERCEBA:  Jesus NAO disse "aquele que crer  deve esperar um 
momento posterior para ser batizado." 

UMA PESSOA DEVE SER BATIZADA PARA ENTRAR NO CÉU? 
JOÃO 3:1-7  

1: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, um dos 

principais dos judeus        
2: O mesmo veio a Jesus de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és 

Mestre, vindo de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu 
fazes, se Deus não for com ele.  

3: Jesus respondeu, e disse-lhe: Em verdade, em verdade te digo que se 
alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 

4: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? 
Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? 

5: Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não 
nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 

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

7:  Não te maravilhes de que eu te disse: Necessário vos é nascer de novo.  
 
QUAIS SÃO OS DOIS TIPOS DE BATISMO QUE SÃO ENCONTRADOS NESTES 

VERSÍCULOS? 
 

1. ____________________________________________  

2. ____________________________________________ 

 

RESSURREIÇÃO - O ESPÍRITO SANTO 
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Romanos 6:4 "de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na 
morte; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória 
do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida". 
 

Romanos 8:11 "Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre 
os mortos habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo 
também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós 
habita". 
 

NOTAS 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
CONTINUAÇÃO DA VISÃO GERAL DA BÍBLIA... 
ÉDEN    ----    PECADO ----    SANGUE   ----    CORDEIRO/SALVAÇÃO ---- A IGREJA 

· No jardim, Adão e Eva eram sem pecado até que eles desobedeceram 
a Deus. 
 

· Para pagar o pecado teve que haver um sacrifício.  Uma expiação de 
sangue.  

 

· Hebreus 9:22 "E quase todas as coisas, segundo a lei, se 
purificam com sangue; e sem derramamento de sangue não há 
remissão."   

 

· Em todo o Antigo Testamento o derramamento de sangue é dado como 
pagamento pelo pecado. 

 

· A escritura afirma que deve haver derramamento de sangue para cobrir 

os nossos pecados. Levíticos 17:11 " Porque a vida da carne está 
no ____________"  

 

· Ao longo do tempo as pessoas se tornaram descuidadas com os seus 
sacrifícios, e Deus parou de falar. 

 

· 400 anos de silêncio separa o Velho Testamento e o Novo Testamento. 
 

· No Novo Testamento, houve uma Nova Aliança estabelecida.   
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· Cumprindo as profecias no Antigo Testamento, Deus veio sob a forma 
de Jesus, apresentando-se como um sacrifício pelos nossos pecados.   

 

· João 1:29 "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo."    
  

· Jesus veio para estabelecer a sua igreja e salvar o que se havia 
perdido.  

 

· O Evangelho de Jesus foi pregado no dia de Pentecostes 
 

Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus 
Mateus 16:18-19 "...eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 

minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.   E eu 
te darei as chaves do reino dos céus:" 

 
Pedro pregou as chaves do reino no dia de Pentecostes 

 Atos 2:38-39 "E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, 
e recebereis o dom do Espírito Santo.  Porque a promessa vos diz 
respeito a vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a 
tantos quantos Deus nosso Senhor chamar." 

 
Pedro declara e define o Espírito Santo como o ____________ 

 
 

LIÇÃO DOIS - O BATISMO NAS ÁGUAS  
 
Jesus fez várias declarações que nós devemos obedecer.  Ele disse, "Você 
deve arrepender-se, você deve ser batizado, você deve nascer de novo."   
Nesta lição, veremos que a primeira igreja no livro de Atos fizeram mais do 
que confessar que Jesus é o Senhor.  Eles foram batizados nas águas e 
foram cheios com o Espírito Santo.  É imperativo que os pecadores 
obedeçam ao Senhor, arrepender-se e ser batizado como Jesus ordenou.  
 
Você vai notar que Jesus não disse que poderíamos ser salvos por apenas 
confessando-O como Senhor.  Jesus nos disse para arrependermos e 
sermos batizados na água e no Espírito.   
 
A nossa segunda lição explora como o registro de Mateus da Grande 
Comissão do Senhor foi perfeitamente executada pela primeira pregação 
de Pedro no dia de Pentecostes.  Além disso, para ilustrar os escritos de 
Pedro sobre o batismo e seu papel na salvação, investigaremos o conceito 
de Tipos e Sombras, que são encontrados no Antigo Testamento, e como 
eles se aplicam à nossa salvação.    
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UMA PESSOA DEVE SER BATIZADA PARA ENTRAR NO CÉU? 

 
João 3:5-7"Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se 
alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 
Deus. O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é 
espírito. Não te maravilhes de que eu te disse: Necessário vos é nascer de 
novo. 
 

Lembre-se que JESUS DISSE: 
Marcos 16:16 "Aquele que crer e for batizado será _________. 
 
Sepultamento:  Batismo:  Grego:  Baptizo, pab-tid-zo;       
O processo de_______________, submersão.   

 
Romanos 6:3 "Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus 
Cristo fomos                                                na sua morte?" 
 
Gálatas 3:27 "Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos 
________________ de Cristo". 
 
Romanos 6:4 "de sorte que fomos sepultados com ele 
pelo_______________ na morte". 
 
Colossenses 2:12 "Sepultados com ele no batismo, no qual também fostes 
ressuscitados com ele através da fé no poder de Deus…" 
 

·  Estamos ____________ Com Cristo quando somos batizados na água. 

 

AS CHAVES DO REINO 

 
JESUS DEU A PEDRO AS CHAVES DO REINO DOS CÉUS 
Mateus 16:18-19 "...eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 

minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.   E 
eu te darei as chaves do reino dos céus:" 

 

JESUS DÁ A SUA GRANDE COMISSÃO   
Lucas 24:46-49  
46 E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que Cristo  
padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos:  
47 E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos 

pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém.  
48 E vós sois testemunhas destas coisas.   
49 E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: Ficai, porém, 
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 
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Atos 2:38 "E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um seja batizado    
em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis 
o dom do Espírito Santo". 
Atos 2:39 "Porque a promessa diz respeito a vós..." 
 

AS CHAVES DO REINO FOI A MENSAGEM NO DIA DE PENTECOSTES 
Jesus ordenou aos discípulos que "o arrependimento e a remissão dos 
pecados seja pregado em seu nome, começando em Jerusalém."     
 

Jesus está falando em terceira pessoa.  Ele disse que era apropriado para 
Cristo (Ele mesmo) a sofrer e a morrer.  Verifique os seguintes 
proclamações de Jesus na sua "grande comissão", de acordo com Lucas: 

o ...arrependimento  

O  ...e a remissão dos pecados. 

o ...pregado em Seu (Meu) nome 

O  ...começando em Jerusalém  

O  ...a promessa...  
 

Pergunta:  O que aconteceu no dia de Pentecostes?    
Resposta:    Pedro pregou o caminho da salvação.  Ele usou as chaves do 
reino que Jesus havia lhe dado quando pregava exatamente como Jesus o 
tinha instruído em Lucas, capítulo 24.   
 

Pedro pregou o arrependimento em nome de Jesus Cristo para a remissão 
dos pecados.  Ele estava em Jerusalém quando ele pregou sobre a 
"promessa do Pai", que é o Espírito Santo.    
 
Agora podemos distinguir exatamente as chaves que Jesus proclamou.   

O Arrepender-se...   

O para a remissão de seus pecados... 

O em Nome de ________________ 

O Onde eles estavam?    Responder ________________  

O Atos 2:39 Porque a promessa...  

 

O BATISMO NOS SALVA? 

 
1 Pedro 3:20 "Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a 
longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava 
a arca; na qual poucas (isto é, oito) almas se salvaram pela água". 
1 Pedro 3:21 "como uma verdadeira figura, o batismo, porventura, também 
agora nos salva ." 
 

TIPOS E SOMBRAS 

 
Eventos reais que refletem futuras semelhanças de_______________. 
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1. A SERPENTE NO DESERTO    

João 3:14 "e, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim 
importa que o Filho do homem seja levantado": 

 

2. A PÁSCOA 

Êxodo 12:13 "...e quando eu ver o sangue, passarei por cima de 
vós…". 
I Co. 5:7 "Porque Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós." "  
 

3. O MAR VERMELHO   

I Co. 10:1-2 Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais 
estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E 
todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar.   
 
Hebreus 11:28-29 "Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do 
sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse.  
Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca; o que 
intentando os egípcios, se afogaram". 
 

4. O DILÚVIO E A ARCA DE NOÉ    

1 Pedro 3:20,21 (ver o verso acima) 
 

Noé foi salvo pela água assim como somos salvos 
pelo(a)__________________   
Os filhos de Israel foram salvos pela água assim como nosso 
__________________ são lavados nas águas do batismo. 
 

JESUS, NOSSO EXEMPLO PERFEITO 

 
Mateus 3:13 “Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, 
para ser batizado por ele.”  

 
Jesus foi batizado por João apesar de não ter cometido pecado.  Ele foi o 
nosso exempo e Ele foi batizado para estabelecer o batismo para toda a 
humanidade.   
 

COMO OS DISCÍPULOS BATIZAVAM NA BÍBLIA? 

 
Atos 2:41 "De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a 
sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas; 
 
Atos 8:12-13  " Mas como cressem em Felipe, que lhes pregava acerca do 
reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens 
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como mulheres. Então creu até o próprio Simão; e, sendo batizado, ficou de 
contínuo com Felipe; e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se 
faziam, estava atônito". 
 
Atos 8:14-16  "Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que 
Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João:  Os 
quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito 
Santo: (Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido; mas somente 
eram batizados em nome do Senhor Jesus)." 
 
Atos 10:44-48 "E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo 
sobre todos os que ouviam a palavra.  E os fiéis que eram da circuncisão, 
todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do 
Espírito Santo se derramasse também sobre os Gentios. Porque os ouviam 
falar línguas, e magnificar a Deus. Respondeu, então, Pedro: Pode alguém 
porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que 
também receberam como nós o Espírito Santo"? Entao ele ordenou que 
fossem batizados em nome do senhor Jesus Cristo.” 
 
Atos 16:30-33 " E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário 
que eu faça para me salvar?  E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo 
e serás salvo, tu e a tua casa.   E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a 
todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela 
mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões; e logo foi batizado,  ele e 
todos os seus”. 
 
APÓS A CONVERSÃO DE PAULO 
Atos 22:16 "E agora por que te deténs? Levanta-te e batiza-te, e 
___________ os teus pecados, invocando o nome do Senhor". 
 
ATÉ CRENTES FORAM BATIZADOS. 
 Atos 19:1,2 "E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, 
tendo passado por todas as regioes superiores, chegou a Éfeso; e achando 
ali alguns discípulos,  Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo 
quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja 
Espírito Santo". 
 
Atos 19;3,4 "Perguntou-lhes, então; Em que sois batizados então? E eles 
disseram; No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente Joao batizou 
com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que 
após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo." 
 
Atos 19:5,6   "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor 
Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e 
falavam línguas, e profetizavam.." 
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A GRANDE COMISSÃO REGISTRADA POR MATEUS 

 
 A questão do Nome 

Mateus 28:19,20  "Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-
os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amem". 
 
Pergunta:  Se Jesus disse a eles para se batizarem em Nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo, por que eles não fizeram o que Ele disse?     
 

FATO:   Nenhuma pessoa na Bíblia já foi batizada em títulos "...do Pai, e do 

Filhos, e do Espírito Santo".  Todos foram batizados no Nome.  Os 
discípulos fizeram exatamente o que Jesus ordenou-lhes. Eles batizaram 
todos em " seu Nome para a remissão dos pecados". 
 
Resposta:    Porque os discípulos entenderam o que Jesus disse: 
"...batizando-os em _________________________   " um nome singular 
(palavra): Jesus! 
 

· JESUS é o Nome do Pai, Filho, e do Espírito Santo. 

 
QUAL É O NOME DO FILHO? 
Mateus 1:21 “E dará à luz um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque 
ele salvará o seu povo dos seus pecados.” 
 
QUAL É O NOME DO PAI? 
João 5:43 "Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis; se outro vier 
em seu próprio nome, a esse recebereis". 
 
Isaías 9:6 "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o 
governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz". 
 
Atos 4:12 "E em nenhum outro há salvação; porque nome debaixo do céu 
nenhum outro há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos". 
 
Colossenses 3:17 "e, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo 
em nome do Senhor Jesus." 
 
QUAL É O NOME DO ESPÍRITO SANTO? 
JOÃO 14:26 "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em 
meu nome,..."  
 

MODO E FÓRMULA DO BATISMO  
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A BÍBLIA ENSINA CLARAMENTE O MODO DE SER BATIZADO: 
 
O BATISMO É PELA ____________________ EM __________________. 
 

·  Colossenses 2:12 "sepultados com ele no batismo".  

 

·  Mateus 3:16 "E Jesus, quando foi batizado, saiu logo fora da água :" 

 

·  João 3:23 "e João também batizava em Enom, junto a Salim, 

         porque havia ali muitas águas; e vinham ali, e eram batizados". 
 
A FÓRMULA PARA O BATISMO É... 
_________________________________________________. 
 

·  Atos 2:38 "Pedro respondeu: "Arrependei-vos e sede batizados, 

cada um de vós, em nome de Jesus Cristo"  
 

· Atos 19:5,6  “E os que ouviram, foram batizados em nome  
   Do Senhor Jesus". 

 
· Atos 22:16 "e agora por que te deténs? Levanta-te e batiza-te, e 

   lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor". 

 
 
 
LIÇÃO TRÊS - O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 
 

Nesta lição, declaramos que Deus é um Espírito e que nós podemos ter 
Seu espírito vivendo dentro de nossos corações.  A escritura é clara que 
todos devem ser batizados no Espírito Santo.  Paulo também associa que o 
Espírito Santo é a ressurreição de Jesus aplicada à nossa vida.     
 
O próprio Jesus apresentou-nos o Espírito Santo como "a Promessa".  
Pedro também chamou de "a Promessa".  O profeta Joel profetizou 
centenas de anos antes do dia de Pentecostes, e predisse que essa 
promessa foi uma "efusão do Espírito sobre todas as pessoas.".  
 
A questão então vem à tona, "Como é que uma pessoa sabe que eles 
receberam o Espírito Santo, qual é o Espírito?"  Através da escritura vamos 
descobrir esta verdade poderosa.  Lembre-se de que o Evangelho é: Morte, 
sepultamento e ressurreição.  Todos devem experimentar a Ressurreição, 
que é o Espírito Santo.   
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DEUS É ESPÍRITO 

 
João 4:24 "Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem 
em espírito e em verdade". 
 
Existe um só Espírito 
Efésios 4:4 "Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes 
chamados em uma só esperança da vossa vocação;" 
 
O Espírito Santo é Deus     
1 Coríntios 3:16 "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós?"   
 
Romanos 8:9 "Mas não estais na carne, mas no Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de 
Cristo, esse tal não é dele". 
 
LEMBRE-SE QUE JESUS DISSE: 
João 3:5-6"Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se 
alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de 
Deus. O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é 
espírito. 

    
 Quais dois batismos são mencionados?  
 
  _________________ e _________________ 
 
 

A PROMESSA 

 
Lucas 24:47-49 "E em seu nome se pregasse o arrependimento e a 
remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém.   E 
vós sois testemunhas destas coisas.    E eis que sobre vós , envio a 
promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do 
alto". 
 
Atos 1:4-5 "...determinou;lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas 
que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes.  
Porque João, na verdade, batizou com água; mas vós sereis batizados com 
o Espírito Santo, não muito depois destes dias". 
 
Atos 2:3839 "E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e 
recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a 
vós, a vossos filhos, e a todos os que os estão longe, a tanto quantos Deus 
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nosso Senhor chamar". 
 

LÍNGUAS: UM SINAL EXTERIOR DO ESPÍRITO SANTO 

 
Atos 10:44-45 "E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo 
sobre todos os que ouviam a palavra.  E os fiéis que eram da circuncisão, 
todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do 
espírito Santo se derramasse também sobre os gentios." 
 
Atos 10:46-47 " Porque os ouviam falar línguas, e magnificar a Deus. 
Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que 
não sejam batizados estes, que também receberam o Espírito Santo como 
nós? 
 
Atos 2:1-4 "E cumprindo-se  o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos 
no mesmo lugar.  E de repente veio do céu um som, como de um vento 
impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, 
distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada 
um deles.  E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em 
outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem". 
 
Marcos 16:16 -17 "Aquele que crer e for batizado será salvo; mas quem 
não crê será condenado.   E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu 
nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas;" 
 
 
 
 

ANTIGO TESTAMENTO E NOVO TESTAMENTO PROFECIAS DO ESPÍRITO SANTO 

ANTIGO TESTAMENTO E NOVO TESTAMENTO PROFECIAS DO ESPÍRITO SANTO 
No Antigo Testamento tanto Joel como Isaías profetizaram sobre o batismo 
do Espírito Santo. No Novo Testamento tanto João Batista quanto Jesus 
Isaías profetizaram sobre o batismo do Espírito Santo.  
 
Joel 2:28 "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a 
carne; e os vossos filhos e as vossas filhas hão-de profetizar os vossos 
velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões." 
 

saías 28:11 "Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o 
SENHOR a este povo". 
 

Mateus 3:11 "...ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." 
 

João 14:26 "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em 
meu nome,..."  
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João 16:7 "Mas eu digo-lhe a verdade; que é conveniente para vós que eu 
vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós; quando eu partir, 
vou enviar-lhe a vós." 
 

OCORRÊNCIAS BÍBLICAS DO DERRAMAMENTO DO ESPÍRITO SANTO 

 
Atos 8:14-17  "Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que 
Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João:  Os 
quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito 
Santo:    (Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido; mas somente 
eram batizados em nome do Senhor Jesus)."   Então lhes impuseram as 
mãos, e receberam o Espírito Santo. 
 
Atos 19:1,2 "E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, 
tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso; e achando 
ali alguns discípulos, E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja 
Espírito Santo". 
 
Atos 19:3,4 "Perguntou-lhes ,então: Em que sois batizados então? E eles 
disseram; No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou 
com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que 
após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo." 

 

Atos 19:5,6   "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor 
Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e 
falavam línguas, e profetizavam.."       
  

O DOM DE LÍNGUAS 

A DIFERENÇA ENTRE O DOM DO ESPÍRITO SANTO (RESSURREIÇÃO)  
E O DOM DE LÍNGUAS DADA À IGREJA 

 
Mesmo que a Bíblia fala claramente sobre o Espírito Santo como uma 
necessidade para a salvação, uma controvérsia se desenvolveu ao longo 
dos anos desencorajando as pessoas a buscar a promessa do Espírito 
Santo.  Esta evolução veio décadas depois que a igreja primitiva foi 
estabelecida e, em seguida, procurou limitar a efusão do Espírito sobre 
todas as pessoas, como foi profetizado por Joel.   
 
Paulo escreveu à igreja em Corinto, que já haviam recebido o batismo do 
Espírito Santo, descrevendo separar dons que a igreja, para o benefício do 
corpo.  Foram listados nove dons do Espírito:  Um deles foi o dom de 
línguas, seguido do dom de interpretação.  Este "dom de línguas" foi e é 
para o benefício de se comunicar com o corpo da Igreja através do Espírito 
Santo.  Este singular dom é para a edificação do Corpo.   
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No entanto, em uma tentativa de remover o falar em línguas na igreja, uma 
errada doutrina tem sido extrapolada a partir de I Coríntios 12.  Uma falsa 
doutrina foi apresentada, levando as pessoas a pensar que o Espírito Santo 
era apenas para um seleto grupo de pessoas.  Esta falsa doutrina declarou 
que o batismo do Espírito Santo e o dom de "línguas" são a mesma coisa e 
que carece de interpretação.   
 
Mas a Escritura revela que o batismo do Espírito Santo foi acompanhado, 
comprovado e entregue através de "outras línguas" e que todos devem 
nascer de novo do Espírito.    
 
O "dom de línguas" encontrada em I Coríntios 12, por outro lado, foi um 
dom específico fornecido por Deus para aqueles que já eram nascidos de 
novo do Espírito. Além disso, Paulo nos ensina que este dom, juntamente 
com outros, foi dado para o benefício do corpo dos crentes.  Em conclusão, 
embora muitos tenham o dom de línguas e interpretação, todos devem 
receber o batismo do Espírito Santo. 
 
Uma investigação mais aprofundada deste estudo pode ser encontrado na 
descrição de David Bernard em "a experiência do novo nascimento", que 
esclarece como o dom do Espírito Santo é a ressurreição e o dom de 
línguas é um ministério para a igreja.   
 
Lembre-se a definição de Paulo do Evangelho.   
Todos devem morrer para o pecado.   
Todos devem ser sepultados com Cristo no batismo nas águas.   
Todos devem ser ressuscitados pela promessa do Pai, que é o batismo do 
Espírito Santo, evidenciado pelo falar em outras línguas. 
 
Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele". 
 

LIÇÃO QUATRO - A DIVINDADE 

 
"Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor" Deuteronômio 6:4 
 
Em nosso processo de conhecimento da Bíblia é importante buscarmos 
uma compreensão da Divindade. Como nós aprendemos, nossa redenção 
requereu o perfeito sangue do Cordeiro para pagar por nossos pecados no 
Calvário.  A Bíblia mostra como Deus veio sob a forma de Jesus Cristo, 
morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia.   
 

HÁ SOMENTE UM DEUS 

 
João 1:1 "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo 
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era Deus". 
 
João 1:14 "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua 
glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade". 
 

O  O Verbo era o próprio Deus : a "Palavra" vem da palavra grega, 

LOGOS que significa o pensamento ou o plano de Deus.  

O  Assim no princípio Deus tinha um plano, um logos, para restaurar a 

humanidade.  

o O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que revela 

que na mente de Deus, este pensamento já existia.    

 

1 Pedro 1:19-20 "Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um 
cordeiro imaculado e incontaminado: O qual, na verdade, em outro tempo 
foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes 
últimos tempos por amor de vós;" 

 

o Deus sabia que o homem precisaria ser resgatado. Este foi o plano 

de Deus para a Redenção.  Deus se tornou um Parente Redentor, o 

qual teve de ser da mesma espécie e modelo, a mesma linha de 

sangue. Mas como Deus pôde redimir o homem, se ele é um espírito, 

sem um corpo?  

o  Jesus disse em João 4:24 "Deus é espírito".  

NOTAS 

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

DISCURSO FIGURADO E LITERAL 

 
Antropomorfismos são exemplos de discurso figurativo sobre Deus.   (Mãos 
de Deus, pés de Deus, olhos de Deus)    
 
Isaías 53:1 "Quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o 
braço do SENHOR?" 
 
2 Crônicas 16:9 "Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a 
terra", 
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o A mão direita de Deus na verdade se refere a um lugar ou posição 

de Poder e Autoridade. Não é uma referência literal. Deus não 

poderia ser o salvador que ele proclamou ser sem um corpo 

humano. Ele tinha que ter o mesmo sangue de sua criação.  

FILOSOFIAS DIVERSAS: 

Ateu: Nega a existência de Deus 
Agnóstico: Questiona se existe um Deus, acredita que a existência de  
 Deus não pode ser provada ou negada.   
Panteísta:  Equivale a Deus com a natureza 
Politeísta:  Acredita em mais de um Deus 
Diteísta: Acredita em dois deuses 
Triteísta: Acredita em três deuses 
Monoteísta: Acredita em somente um Deus 

 

o  A visão monoteísta defende o que o povo judeu chama de Shemá:  

Deuteronômio 6:4 "Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor." 
 
O ANTIGO TESTAMENTO proclamou a doutrina monoteísta.  

o  Deus falou de si mesmo como um e único Deus. Os 10 

mandamentos também revelou o seguinte: Não terás outros deuses 
diante de mim.  

 
Isaías, 43:10-11 "antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim 
nenhum haverá, eu mesmo eu sou o Senhor, e fora de mim não há  
salvador." 
 
Isaías 44:6 "Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há 
Deus." 
 
Isaías 44:8 "há outro Deus fora de mim?... Não, não há outra Rocha que eu 
conheça." 
 
Isaías 44:24 "Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho 
estendo os céus; e estendo a terra por mim mesmo." 
 
Isaías 45:21-22 "Não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador não 
há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da 
terra; porque eu sou Deus e não há outro". 
 
Isaías 37:16 "Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os 
querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste 
os céus e a terra". 
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Malaquias 2:10 - só há um Deus; que é o criador. 
 
Zacarias 14:9 - E o Senhor será rei sobre toda a terra; naquele dia um será 
o Senhor, e um será o seu nome. 
 
Salmo 71:22 diz que o Senhor é o Santo.  
 

O NOVO TESTAMENTO proclamou a doutrina monoteísta. 
 
Romanos 3:30 "Visto que Deus é um só, que justifica". 
 
I Coríntios 8:4 "Não há outro Deus, senão um só". 
 
I Coríntios 8:6 "Todavia para nós há um só Deus". 
 
I Timóteo 2:5 "Porque há um só Deus". 
 
Tiago 2:19 "Crês que há um só Deus; fazes bem: também os demônios o 
crêem, e estremecem."  
 
I João 2:20 chama a Deus o Santo. 
 
Apocalipse 4:2 declara que há um trono no céu e um se assenta sobre ele.  
 

NOTAS 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
A DUPLA NATUREZA DE JESUS CRISTO 

 
2 Coríntios 5:17,18 "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.   E tudo isto 
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e 
nos deu o ministério da reconciliação." 
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2 Coríntios 5:19 "A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o 
mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da 
reconciliação". 
 
João 14:8,9 "disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.  
Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, 
Filipe?  Quem me viu a mim, viu o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?" 
 
Jesus revelou a Filipe a revelação de quem Ele era.  Esta história enfureceu 
os fariseus a medida que Jesus continuamente se identificava como Deus, 
por exemplo, "antes que Abraão existisse, Eu sou… "João 8:58  
 

Colossenses 1:15 "O qual (Jesus) é a imagem do Deus invisível..." 
I Timóteo 1:17 "Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus 
seja honra e glória para todo o sempre amém." 
 

REVELANDO A VERDADE 

 
Uma poderosa verdade sobre Deus foi falada por Paulo sobre o Único 
Deus, Jesus como Deus.  Paulo revelou o mistério a Timóteo de como 
Deus (Yahweh - o Espírito Eterno) tornou-se em um homem (Jesus Cristo). 
 

I Timóteo 3:16 E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade:  O 
Deus que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos 
anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido acima na glória. 

 
NOTAS 

_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 

JESUS ERA PLENAMENTE DEUS E PLENAMENTE HOMEM:  TANTO HOMEM 

QUANTO DEUS. ISTO FOI REVELADO EM SEU NASCIMENTO: 
  

Ele nasceu como menino:  Mas Ele existiu    desde 
a      eternidade:  

Lucas 2:7     Miquéias 5:2: João 1:1-2 
 

E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura,        
Fisicamente Ele nunca muda:  
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e socialmente: Lucas 2:52                                  Hebreus 13:8       
 

Foi tentado pelo diabo.      Ele expulsou demônios:  
Lucas 4:2                                             Mateus 12:28 
 

Teve fome:     Ele foi o Pão da Vida: 
Mateus 4:2                       João 6:25                                                  
 

Teve sede:     Ele deu água viva:  
João 19:28                             João 4:14 
 

Ele cresceu cansado:    Ele deu repouso:  
João 19:28                         Mateus 11:28 
 

Ele dormiu em uma tempestade:  Ele acalmou a tempestade:  
Marcos 4:38                      Marcos 4:39-41 
 

Ele orou:     Ele respondeu orações: 
Lucas 22:41                                João 14:14 
 

Ele foi açoitado- espancado:   Ele curou os enfermos:  
João 19                Mateus 8,I Pedro 2:24 
 

Ele morreu:    Ele ressuscitou seu próprio corpo 
Marcos 15:37                            da morte: João 2:20 
 

Ele foi sacrificado pelo pecado:   Ele perdoou pecados:  
Hebreus 10      Marcos 2:5-7 
 

Ele não sabe de todas as coisas:  Ele sabia todas as coisas: 
Marcos 13:3     João 21:17 
 

Ele não tinha poder:    Ele tinha TODO o poder: 
João 5:30                       Mateus 28:18, Cl. 2:10 
 

Ele era inferior a Deus:   Ele era Deus: 
João 14:28            João 5:18 
 

Ele era um servo:    Ele era o Rei dos Reis: 
Fp. 2:7-8              Apocalipse 19:16 
Perceba:  Jesus foi chamado de Emanuel, que significa "Deus conosco".  
Ele nasceu da carne, fazendo-o plenamente homem. O Espírito eterno o fez 
plenamente Deus.  Ele era o Espírito eterno em forma carnal; Deus 
conosco.  
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Lembre-se, Salomão construiu o seu templo e, em seguida, percebeu que 
os céus não poderiam conter Deus, vendo que Deus é onipresente. 
   
1 Reis 8:27 "Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e 
até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que 
tenho edificado." 
 

F.PERGUNTAS SOBRE A DIVINDADE 

 
A Bíblia justifica somente um Deus.  Paulo escreveu há um só Senhor, uma 
só fé e um só Batismo (Ef 4:5).  Como descobrimos, o Antigo e o Novo 
Testamentos são enfáticos em dizer que Jesus é o Deus encarnado.  
Existem, no entanto, questões relativas à divindade e quem é Jesus.   
 
Antes de perguntar e responder a estas perguntas pertinentes, vamos 
declarar nossa visão da divindade segundo a Bíblia:    

• Nós cremos que o Soberano Deus estava em Cristo 

•  Deus que se manifestou em Jesus 

•  Deus tem apenas Um nome 

• Há somente Um EU SOU 

• Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações de Um Deus 

 
 
 
 

 



 

 Pastor Jeffrey Harpole 26 
 

Abaixo apresentamos algumas perguntas que suportam esta mensagem de 
Deus, bem como refutam a afirmação de três deuses distintos e separados 
ou de pessoas na divindade.    
 

1. Sabemos que Maria recebeu um filho do Espírito Santo.  Se for esse o 

caso, quem foi o pai de Jesus?  Se existem três pessoas na divindade, 

isso significaria que o Pai não era o pai do filho, mas o Espírito Santo 

foi o pai.   

Resposta:  A visão da unicidade é de que o Espírito Santo é o Espírito de 
Deus ou o próprio Deus.   Não é uma "pessoa" distinta, mas uma 
manifestação de Deus.  Quando falamos do Pai, nós estamos falando sobre 
o Espírito eterno, o Espírito Santo.  Quando falamos sobre o Filho, estamos 
falando da encarnação do Espírito em forma corporal, Jesus.   
 

2. Quantos Espíritos existem? Deus, o Pai, é um Espírito em João 4:24; 

o Senhor Jesus é um Espírito em II Coríntios 3:17; e o Espírito Santo 

é um espírito por definição.  

Resposta:  Sabemos que há somente Um espírito, I Coríntios 12:13.  A 
escritura ensina claramente que há somente Um Espírito.  Como disse 
Salomão à respeito do Templo, o Espírito estava dentro e fora do prédio.  
Jesus era plenamente Deus (Espírito) e plenamente homem e o Espírito 
ainda permanecia onipresente.   
        

3. A palavra Trindade não é encontrada na Bíblia, nem há qualquer 

descrição de três pessoas distintas representadas na Bíblia.  Se a 
trindade é a designação real de Deus, porque que não há tal palavra 
ou tradução para tal na escritura? 

 
Resposta:  Porque Deus se manifestou de formas diferentes.  O conceito da 
trindade foi criado em torno do século quarto.  Ainda não existia antes 
dessa época.  A mensagem de um Deus em Cristo era e é a visão bíblica 
da divindade.   
 

4. Se o significado de "Todo-poderoso" indica apenas Um, ou seja, um 

todo-poderoso, então como pode duas "pessoas" reivindicarem esse 

termo? Deus (o Pai) disse no Antigo Testamento que Ele era o Todo 

Poderoso- Gênesis 17:1 e Jesus em Apocalipse 1:8 disse que Ele era 

o Todo-poderoso.  

Resposta:  Sabemos que Jesus é a manifestação do Deus do Antigo 
Testamento. Não há duas pessoas, mas uma só.  Jesus é a imagem do 
Deus invisível.  Ele é Jeová feito em carne. 
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5. Se o pai e o Filho são pessoas co-iguais, por que Jesus ora ao Pai? 

Mateus 11:25. Deus pode orar a Deus?  

Resposta:  Sabemos que foi a carne chamando ou orando ao Espírito. 
Jesus é tanto Deus como homem; Espírito e carne.  Um Deus não precisa 
orar para outro deus, assim, sabemos que Jesus em sua carne, estava 
chamando ou orando para o Espírito eterno.   
 

6. Além disso, como pode o Filho não saber tanto quando o Pai se eles 

são co-iguais? Mateus 24:36, Marcos 13:32.   

7. Da mesma forma, como pode o Filho, não ter nenhum poder, exceto 

o que o Pai lhe dá? (João 5:19) 

8. E mais uma vez, o que dizer de outros versículos da Escritura 

indicando a desigualdade do Filho e o Pai? Se eles são co-iguais, co-

eternos, co-oniscientes, de acordo com a doutrina trinitária, por que a 

Bíblia nos diz o contrário? (João 8:42, 14:28, I Coríntios 11:3) 

 
Resposta:  As perguntas 6-8 revelam que em Sua carne, Jesus era 
limitado, mas no seu Espírito, Jesus era o Ancião de Dias.  Jesus disse, 
Apocalipse 1:8 " Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim, diz o Senhor, 
que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso."  
 

9. Se Jesus é Deus Filho, porque ele não é sempre chamado de "Deus 

Filho" na Bíblia?  

10.  O "Deus Filho" morreu?  A Bíblia diz que o Filho morreu em Rm. 

5:10. Se assim for, Deus pode morrer? Ou parte de Deus pode 

morrer? 

Resposta:  Isso prova mais uma vez que o corpo de Jesus poderia morrer, 
mas o Espírito era Eterno e que há somente Um Espírito.   Este é Emanuel, 
Deus conosco em forma corporal.   
 

11. Como pode haver um Filho Eterno, quando a Bíblia fala dele como o 

Filho unigênito, que indica claramente que o filho teve um começo?  

João 3:16                                  Hebreus 1:5-6 

Resposta:  Sabemos que o Filho foi feito de uma mulher - Gálatas 4:4.  
Unigênito significa vir depois ou procriado.  O "Filho unigênito" significa que 
Deus veio na forma de um homem, Jesus Cristo.  O filho não estava no céu 
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ou é eterno.  O "filho" teve um começo.   
 

12.  Se há três em vez de um, a quem devemos orar? Se existem três 

pessoas distintas na divindade e a doutrina da trindade é verdade, 

então, a quem (qual deles) devemos levar nossas necessidades?  

Resposta:  Jesus disse para adorar o Pai em João 4:21-24 e, no entanto, 
Estevão orou a Jesus em Atos 7:59-60.  A Bíblia nos ensina que Jesus - o 
filho - e o Pai são Um.  João 10:30 Jesus disse: "Eu e o Pai somos um".    
Nós oramos a Jesus, que é Deus!  Ele é o Pai eterno, de acordo com Isaías 
9:6.  Ele é o filho de acordo com João 3:16, e Ele é o Espírito Santo, de 
acordo com João 14:18. 
 
 
 

NOTAS 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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_________________________________

_________________________________ 

O ESTUDO DA BÍBLIA - RESPOSTAS 
LIÇÃO UM: 
PÁGINA 1 

• Erro de relacionamento 
• Erro numérico 
 

PÁGINA 2 
• Erro De Fé 
• 66 
• Autor 
• Lei/pentateuco 
• História  
• Poesia 
• Profecia 
• Evangelhos 
• Atos 
• Cartas 
• Profecia/Apocalipse 

 

PÁGINA 3 
• Os Evangelhos 
• Nascimento  
• Vida 
• Morte  
• Ressurreição 
 

PÁGINA 4 
• Acreditar/Fé 
• Acreditar 
• Fé 
• Obediência 
• Obedecer 

 

PÁGINA 5 
• Morte 
• Sepultamento  
• Ressurreição 
• Evangelho 

 

PÁGINA 6 
• desviar 
• Batizado 
• Batismo 
• Colocar - colocado  
• Lavar 
• Salvo 

 

PÁGINA 7 
• Batismo nas águas 
• Batismo no Espírito 
 

PÁGINA 8 
• Sangue 
• Promessa 

 

LIÇÃO DOIS: 
PÁGINA 9 

• Salvo 
• Imersão 
• Colocar 
• Sepultado 

 

PÁGINA 11 
• Jesus 
• Jerusalém 
• Coisas por vir 
• Batismo 
• Pecados 

 

PÁGINA 12 
• Nome 

 

PÁGINA 13 
• Nome 

 

PÁGINA 14 
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• Imersão 
• Água 
• Em Nome de Jesus 

 

LIÇÃO TRÊS: 

PÁGINA 15 
• Água 
• Santo

 
A Bíblia não é apenas o pão da vida, mas é o meu pão.  Eu amo a Palavra de 

Deus, mais do que o meu alimento, e oro para que você busque a escritura 

para encontrar o mesmo. 

Jesus nos instruiu a pesquisar as escrituras e ver como elas testificam a 

respeito dele.   

O Estudo Bíblico de mesa começou em torno de mesas de cozinha com uma 

xícara de chá com algumas pessoas, por isso o termo "mesa".  Era pra ser 

como uma discussão de salvação e o Evangelho de Jesus Cristo.  Este estudo 

concentra-se em duas questões-chave da Bíblia:   

1. O que devemos fazer para sermos salvos? e 2. Quem é Jesus?  

O Evangelho frequentemente dá várias definições, mas Paulo definiu para nós 

e para todos os que desejam entender.  Paulo disse que o Evangelho é a 

morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo.  A Bíblia nos conta que a 

salvação vem pela obediência ao Evangelho.  Pedro pregou o Evangelho e nos 

deu as chaves do Reino dos Céus no seu primeiro sermão no dia de 

Pentecostes.  Obedecer o Evangelho em nossas vidas é a decisão mais 

importante que faremos na vida.   

Então, vamos nos sentar e participar de um Estudo Bíblico de Mesa? 


