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Capítulo 1. A Minha Conversa Com Deus 
 
Então!!! Esta interessado em se tornar um cristão. A lição 102 explicava a escolha que tem 
de fazer – dar a sua vida a Jesus ou continuar a fazer a sua vontade. 
 
Deus está alegre por ter decidido entregar a sua vida a Ele. Você precisa falar com Ele 
agora mesmo. Falar a Ele o que quer fazer com a sua vida. 
 
Ele é Aquele que vai mudar a sua vida. Fale com Ele da mesma forma como se estivesse 
falando com uma pessoa que esta assentada ao seu lado.  
 
Eis aqui algumas das coisas importantes e especificas para falar com Deus. Após ter 
terminado de falar com Ele, marca cada ponto da lista. (1) 
 
1. _____ Agradeça a Deus por te amar e enviar Jesus para pagar o preço dos teus 

pecados. 
 

2. _____ Quer tornar a sua salvação "oficial", por isso confesse os seus pecados e peça 
a Jesus que te perdoe. Nomeie os pecados específicos que você lembra. 
 

3. _____ Diga a Deus que deseja mudar a sua forma de viver. Diga-lhe que deseja parar  
de pecar e começar uma nova vida com a Sua ajuda. 
 

4. _____ Peça a Jesus que se torne o Líder da sua vida. 
 

5. _____ Ele tem perdoado os seus pecados, por isso agradeça-Lhe por fazer isso.  
 

6. _____ Agradeça-Lhe por se tornar o Líder da sua vida. 
 

7. _____ Peça que lhe ajude a cada dia durante o resto de sua vida. 
 

 
Depois de terminar a sua conversa com Deus, tire um minuto ou dois e pense acerca 
daquilo que acabou de fazer. Acabou de tomar uma das decisões mais importantes da sua 
vida. 
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Façamos agora um registro escrito daquilo que acababou de fazer. Se fosse comprar um 
carro, assinaria um contrato para mostrar que agora o carro passa  a ser seu. Se acabou de 
orar pedindo a Jesus Cristo que seja o Líder da sua vida, pode ter a certeza que Ele ouviu e 
respondeu à sua oração. Pode preencher esta página e fazer um relatório escrito do dia que 
se tornou oficial a sua entrega a Jesus. (2) 
 
 

Eu, ____________________________________________________________ 

(o seu nome) quero fazer uma declaração escrita de que no dia ______________ 

(data de hoje), pedi a Jesus para que perdoasse os meus pecados e se tornasse o 

Líder da minha vida. Eu creio que Jesus tirou o meu pecado. Agora eu quero 

que Jesus seja o Líder da minha vida. 

 

Assinatura____________________________________ Data _______________ 

 
 
Jesus promete manter a Sua parte do contrato. Ele disse isso em I João 1:9 e João 1:12 
(Leia estes versículos). 
 
 
 
 
 
 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício 
nessa lição. 
 

Assinatura do Professor:_______________________________________________ 
(1, 2) 
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Capítulo 2. Como Posso Ter a Certeza Que Sou um Cristão? 
 
Deus deseja que você tenha a certeza que agora é um cristão. Em muitas ocasiões, os 
novos cristãos têm questões e dúvidas, porque eles não têm uma clara compreensão 
daquilo que acontece a um indivíduo quando ele se torna cristão. 
 
Vamos prestar atenção a este assunto. Isto pode ajudar a responder a algumas destas 
questões. Também pode prepará-lo para quando alguém vier até você com questões acerca 
do que precisa para tornar-se um cristão.  
 
A. Fez aquilo que Ele disse a você, por isso agora você é um dos seus filhos. 
 

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados 
e nos purificar de toda a injustiça." I João 1:9 (RAB) 
 
“Mas, todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, 
a saber, aos que crêem no seu nome.” João 1:12 (RAB) 

 

Questões para responder 

 
1. I João 1:9 diz que se (3)__________________os nossos (4) __________, 

Ele é (5)_____________ e (6) ___________________ para nos perdoar 

os pecados e nos (7)_______________ de toda a injustiça. 

 

2. Assinale se esta afirmação é Verdadeira ou Falsa (8) 
 
“Se eu pedir a Jesus que se torne o Líder da minha vida, Ele me dará o 
direito e o poder para me tornar um filho de Deus.” 
 

Falso  -  Verdadeiro 
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B. Ter que confiar em Deus, crendo que Ele tem feito o que prometeu fazer. 
 

Milhares de outras pessoas antes de você têm confiado em Deus pela mesma razão. 
Elas deram a suas vidas a Jesus e não ficaram desiludidas. 
 
Escute o que aconteceu a um jovem que se tornou um cristão recentemente. 

 
 

«Eu queria realmente encontrar Deus. Sabia que Cristo me ajudaria, mas 
quando cheguei aqui, eles disseram para fazer o que era possível, que Deus 
faria o impossível. 
 
Eu esperava que Deus me acordasse numa manhã e me tornasse numa pessoa 
totalmente diferente. Mas aprendi que esse é um caminho diário. É uma 
experiência de crescimento. A Cada dia aprendia mais acerca de Deus e 
lentamente a minha vida mudou. 
 
Agora estou feliz porque conheço Jesus. Ele ajudou-me verdadeiramente. 
Tenho esperança de um futuro melhor com a minha família.» 

 
 
 
 

Questões para responder  

 
1. Para se tornar cristão,  necessita de(9) ________________ em Deus, (10) 

___________ que Ele tem (11) _______________ o que (12) _____________ 

fazer. 
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A. Ser um cristão significa deixar que Deus se torne o Líder da sua vida a cada dia 
 

"6 Ora, como recebestes Cristo Jesus, o seu Senhor, assim andai nele, 7: nele 
radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, 
crescendo em ações de graças.” Colossenses 2:6-7 (RAB) 

 

Questões para responder 

 
1. Ser um (13) ________________ significa deixar que (14) ______________ 

se torne o (15) __________________ da sua vida (16) a __________ (17) 

_______________. 

 
 
B. Deus fala ao nosso interior e nos diz que somos Seus filhos 
 

Romanos 8:16 (RAB) 
 
“O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.” 

 

Questões para responder 

 
1. Assinale se essas afirmações são Falsas ou Verdadeiras. (18)  

 
“De acordo com Romanos 8:16, verificamos Deus não fala a alguns cristãos.” 

 
Falso  -  Verdadeiro 

 
2. Tendo em conta Romanos 8:16, Deus fala comigo e me diz que eu sou um 

cristão, onde acontece isso? (19) 

___________A. na minha cabeça. 

___________B. no íntimo do meu coração. 

___________C. nos meus ouvidos. 
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C. Pense em você como estando morto para o velho estilo de vida que vivia. 

 
Romanos 6:11 (RAB) 
 
“Assim, também, vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos 
para Deus, em Cristo Jesus.”  

Questões para responder 

 
1. Romanos 6:11 diz para pensar em você mesmo como estando (20) 

______________________ para o (21)_______________ estilo de (22) 

_____________ que vivia. 

 
 
D. O Espírito Santo irá ajudá-lo a vencer os teus velhos vícios pecaminosos. 

 
Romanos 8:2 (BBN) 
 
“Porque a lei dos Espírito da vida, em Cristo Jeus, te livrou da llei do pecado e 
da morte.”  

 

Questões para responder 

 
1. Quem tem poder para libertá-lo do poder do pecado e da morte? (23) 

______________________________________________________________ 
 
2. Enumere alguns dos seus velhos vícios que tinham poder sobre você (que te 

controlavam), antes de você se tornar um cristão? (24) 
 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício 
nessa lição. 

 
Assinatura do Professor:___________________________________________ 

(24) 
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Capítulo 3. Vivendo a Vida Cristã. 
 
Aqui está algo muito importante para não esquecer. Ser um cristão é mais do que saber 
certas coisas acerca de Deus. Ser um cristão significa viver dia após dia – fazendo 
aquilo que Deus quer, a cada dia. 
 
Como é que um novo cristão pode fazer isso? Comece lendo a Bíblia, fazendo o que ela 
diz, pegando um versículo de cada vez e colocando-o em ação na sua vida. Por 
exemplo, Efésios 5:20 (RAB) diz:  
 

“dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo.” 

 
Como pode começar a colocar em prática na sua vida? O que esse versículo diz? 
 
Projeto de oração 
 
1. Enumere as coisas que aconteceram hoje na sua vida. (25) 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício 
nessa lição. 
 

Assinatura do 
Professor:_______________________________________________ 

(25) 
2. Agora faça o que diz Efésios 5:20. Escreva uma oração a Deus agradecendo-Lhe por 

cada uma dessas coisas. (26) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
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Ao completar esse projeto (nas páginas 9-10), terá que colocar em prática o que está 
escrito em Efésios 5:20 . À medida que, a cada dia, continuar a encontrar versículos na 
Bíblia e a colocá-los em ação, irá crescer espiritualmente. Esta é a forma que leva os 
novos cristãos a ficarem mais fortes. 
 
Viver a vida cristã é uma experiência de crescimento: viver um dia de cada vez. Deus 
prometeu dar a você a  força que precisa a cada dia e estar contigo a cada dia. 
 
1. Assinale se esta afirmação é Falsa ou Verdadeira. (27)  

 
“Os cristãos ficam mais fortes ao colocarem em prática nas suas vidas aquilo que 
a Bíblia diz.” 

Falso  -  Verdadeiro 
 

2. Escreva uma carta a Deus. Dizendo o que aprendeu com a experiência de fazer 
aquilo que Efésios 5:20 fala. Agradeça-O por Ele ter ajudado você com esse projeto. 
(28) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício 
nessa lição. 

 
Assinatura do Professor:_____________________________  

(26, 28) 
 
Classificação ______________________________________ 
 

 


