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Estudo 1 – O Amor e o plano de Deus  

  

Este é o primeiro de uma serie de 12 estudos bíblicos destinados a 

ajudá-lo a conhecer Jesus Cristo pessoalmente (Jó 42.5 – ARA).  

A maioria das referências bíblicas que você vai examinar nesta série 

de lições, é encontrada no evangelho de são João, portanto, é conveniente 

que você leia o Evangelho de João à medida em que estuda as lições.  

 A compreensão do livro capacitá-lo-á a entender melhor os 

versículos que forem aparecendo nas lições. Comece com o capítulo 1 e 

leia um capítulo por dia até terminar o livro, o que acontecerá em apenas 

21 dias.  

     Procure as respostas que se encontram nas referências bíblicas que se 

encontram ao final de cada pergunta, respectivamente, entre parênteses.  

  

1 – Como Deus demonstrou que nos ama? (Jo.3.16)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

2 – Através de quem podemos conhecer a Deus? (Jo.1.18)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

3 – Desde quando Jesus Cristo existe? (Jo.1.2)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

 

 

 



 

   5 
  

  

  

4 – Quanta coisa Jesus fez? (Jo.1.3)  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

5 – Como podemos ter certeza de que o título “Verbo” se refere a Jesus?  

(Jo.1.14)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

6 – O que Jesus disse que veio fazer neste mundo? (Jo.10.10)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

7 – Jesus usou várias figuras para ilustrar a vida abundante:  

a) Em Jo.7.37,38 usou a ______, promessa: Jamais teremos sede.  

b) Em Jo.6.35,51 usou o _____, promessa: Jamais teremos fome.  

c) Em Jo.8.12 usou a ______, promessa: Jamais andaremos em trevas.  

  

8 – Descreva abaixo algumas das características da vida com Cristo: a) 

Jo.8.31,32,36: _______________________________________  

b) Jo.13.35: _______________________________________  

c) Jo.15.11: _______________________________________  

  

9 – Porque foi escrito o Evangelho de João? (Jo.20.31)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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10 – Você crê que já recebeu pessoalmente, o presente da Vida Eterna 

através de Jesus Cristo?  Sim (    ) Não (    ) 

 

Parabéns, você completou o estudo da primeira lição. Agora estude a 

segunda lição, vá respondendo com calma, cada dia um pouquinho, na 

próxima aula será corrigida.  
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Estudo 2 – O Pecado e a Separação do Homem  

  

1 – Como a bíblia descreve a condição do homem que não crê em Jesus?  

(Jo.12.46)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

2 – Qual é o efeito do pecado sobre a pessoa que peca? (Jo.8.34)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

3 – Porque muitas pessoas escolhem permanecer nas trevas em vez de 

vir para a luz de Deus? (Jo.3.19,20)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

4 – Porque os homens odiaram uma pessoa tão boa como Jesus? (Jo.7.7)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

5 – Qual é a relação entre Jesus e Deus, no julgamento contra o pecado? 

(Jo.5.22,27)   

 

6 – Em que base Jesus pode julgar o homem justamente? (Jo.2.24,25)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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7 – No capítulo 16 de João, Jesus explica a função do Espírito Santo. Qual 

essa função, de acordo com os versículos 8 a 11?   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

8 – O homem está espiritualmente morto e precisa que o Espírito santo lhe 

conceda vida espiritual. Como é que Jesus explicou essa necessidade a 

Nicodemos, que era um líder religioso? (Jo.3.1-8)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

9 – Qual a condição da pessoa que ainda não crê no Filho de Deus e que, 

por conseguinte, não recebeu a Vida Eterna? (Jo.3.36)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

10 – Qual a razão apontada por Jesus, pelo fato de certas pessoas não 

terem a vida que Ele veio proporcionar? (Jo.5.40)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

11 – Você já recebeu a Cristo e tem certeza de Vida Eterna?  (Resposta 

individual) (     )Sim; (      )Não.  

Continue a ler um capítulo por dia, do Evangelho de João.  
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Estudo 3 – A Provisão de Deus Para o Pecado do Homem  

  

1 – O que Jesus afirmou sobre si? (Jo.14.6)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

2 – De onde Jesus disse que veio? Para onde Ele foi? (Jo.16.28)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

3 – O que Ele disse que sempre faz? (Jo.8.29)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

4 – Qual foi a reação de algumas pessoas religiosas quanto às 

afirmações de Jesus? (Jo.8.58,59) [Esta passagem pode ser melhor 

compreendida levando-se em conta o que Deus disse centenas de anos 

antes de Jesus vir (Ex.3.14), quando Moisés perguntou-lhe sobre o que 

deveria dizer ao povo de Israel se lhe perguntassem sobre o nome de 

Deus. “ E disse Deus a Moisés: Eu Sou o Que Sou. Disse mais: Assim 

dirás ao povo: Eu Sou me enviou a vós.].   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

 

 

 



 

   10 
  

  

5 – Jesus tinha cinco testemunhas para o fato de que suas afirmações 

eram verdadeiras. Quais eram elas?  

a) Jo. 5.32,33_____________________________________  

b) Jo.5.36________________________________________  

c) Jo.5.37________________________________________  

d) Jo.5.39________________________________________  

e) Jo.8.12________________________________________  

  

6 – O que João Batista anunciou como a grande realização de Jesus?  

(Jo.1.29)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

7 – O que o homem que condenou Jesus declarou sobre sua culpa?  

(Jo.18.38)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

8 – Do ponto de vista humano, porque Jesus foi condenado à morte?  

(Jo.19.4-7)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

9 – O que Jesus disse sobre Sua morte? (Jo.10.11)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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10 – Que tipo de morte Jesus teria que enfrentar? (Jo.12.32-34)    

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

11 – Qual a consequência para a pessoa que não olha com fé para Jesus?  

(Jo.8.24)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

12 – À luz deste estudo, reveja as afirmações de Cristo em João 14.6:   

Você já veio ao pai, pela fé, através de Jesus?  

(Resposta individual) (      )Sim; (      )Não.  
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Estudo 4 – A Necessidade de Receber a Cristo  

 

1 – Qual foi o grande milagre que convenceu os discípulos, que era 

verdadeira a afirmação de Jesus sobre si e sua morte? (Jo.20.8,9)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

2 – Não é suficiente conhecer os fatos sobre Jesus e seus ensinos. É 

preciso pôr em prática os ensinos de Jesus. A que é comparado aquele 

que ouve e pratica os ensinos de Jesus? (Mt..7.24,25)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

3 – O que é a Vida Eterna? (Jo.17.3)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4 – O que deve acontecer conosco antes de nos relacionarmos 

apropriadamente com Deus? (Jo.3.6,7)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5 – O que as duas ideias paralelas de Jo.1.12 explicam que devemos fazer 

para sermos nascidos de Deus? (Jo.1.12)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

6 – Na língua grega, em que o Novo Testamento foi escrito, as palavras 

usadas para fé e confiança, são as mesmas. Crer em Cristo é o mesmo que 

depositar fé ou confiança nEle. De acordo com Jo. 1.12, receber a Cristo é 

o mesmo que depositar confiança nEle. Como é que você espera receber 

o perdão de Deus? E a Vida Eterna? Você acha Jesus digno de confiança? 
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Estaria disposto a confiar a sua vida a Cristo, que com sua morte na cruz, 

pagou a culpa dos seus pecados? Você gostaria de chamá-lo “Senhor meu 

e Deus meu (Jo.20.28)? ” Se deseja depositar sua confiança nEle, ore 

dizendo: “Senhor Jesus, obrigado por me amar e vir ao mundo para 

morrer por mim. Eu te recebo agora em meu coração e em minha vida, 

como meu Senhor e Salvador. Obrigado por perdoar os meus pecados e 

me dar Vida Eterna. Desejo seguir-te e servir-te de todo o coração. 

Amém”. Você fez a oração acima? (     )Sim; (      )Não.   

  

7 – Se você confiou sua vida a Cristo, o que é que lhe aconteceu? (Jo.5.24)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

8 – Qual é o resultado de confiar nAquele que venceu a morte física e 

espiritual em seu favor? (Jo.11.25,26)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

9 – O que Jesus dá às suas ovelhas? (Jo.10.27,28)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

10 – O que Jesus pediu em oração por aqueles que iriam crer nEle? 

(Jo.17.15-23)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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11 – Qual o resultado daqueles que ouvem e guardam as palavras de  

Jesus? (Mt.13.23) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

12 – Como é que outros perceberão que você é um discípulo de Jesus?  

(Jo.13.34,35) _________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

Comentário final:  

 Se você terminou a leitura do Evangelho de João, continue seus estudos 

diários da Bíblia, procurando ler, agora, todo o Novo Testamento. Que 

Deus te abençoe.  
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Estudo 5 – A Nova Vida  

 

1 – Para que foi escrito o evangelho de João? (Jo.20.31)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

2 – O que é uma Vida Nova em Cristo? (IICo.5.17)  

a) (  )É Batizar-se?  

b) (  )É viver uma vida correta?  

c) (  )É uma mudança de vida operada por Cristo?  

3 – Onde encontramos orientação para nossa vida em Jesus? (IITm.3.16)  

         a) (  )Em jornais e revistas religiosas.  

         b) (  )Naquilo que o povo diz sobre religião.  

         c) (  )Na Bíblia a Palavra de Deus.  

4 – Porque muitas pessoas não têm a Vida Eterna? (Jo.5.40)  

a) (  )Todos são pecadores.  

b) (  )Não querem vir a Jesus.  

c) (  )não compreendem o Evangelho.  

  

5 – O que disse Jesus sobre Si mesmo e daqueles que O seguem? 

(Jo.8.12)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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6 – Porque Deus enviou Seu Filho ao mundo? (Jo.3.16)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

7 – Para que Deus enviou Seu Filho ao mundo? (Jo.3.17)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

8 – Quem é capaz de nos libertar e perdoar os pecados? (Jo.1.29)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

9 – Que acontece àqueles que não permitem que Jesus, o Cordeiro de  

Deus, lhes tire os pecados? (Jo.8.24;3.36)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

10 – Que fez Jesus por nossos pecados? (Jo.19.17,18,30)   

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

  

11 – Você já recebeu Jesus em seu coração, crendo Nele como Salvador e 

aceitando-O como Senhor? (      )Sim;(      )Não.      
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Estudo 6 – Jesus Cristo, o Senhor  

 

A presente lição nos ensina algumas verdades acerca de Jesus, 

verdades que Ele disse de Si mesmo e de Sua relação com o Pai, e que 

outros disseram a respeito dEle. Ensina também como é possível ter 

certeza de Vida Eterna.    

1 – Como podemos chegar a conhecer, de maneira pessoal, a Jesus  

Cristo? (Jo.5.39)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

2 – Quem Jesus disse que escreveu a Seu respeito? (Jo.5.45-47)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

3 – Qual foi o principal testemunho de João a respeito de Jesus?  

(Jo.1.32,34)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

4 – Testemunho maior do que o de João é o testemunho das suas 

________ e Do _____ (Jo.5.36,37).  

  

5 – Que disse Jesus, a respeito dos que procuram honrar a Deus, mas que 

não honram a Seu filho? (Jo.5.23;8.19)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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6 – Quando Jesus chamava Deus de Pai, o que afirmava de Si mesmo?  

(Jo.5.17,18)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

7 – Porque os Judeus procuravam matar Jesus? (Jo.10.30-33)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

8 – Jesus afirmou: (Jo.8.56-59)  

a) (   )Ter 30 anos de idade?  

b) (   ) Que existia antes de Abraão e era, portanto, Eterno?  

c) (   ) Ter a mesma idade de Abraão?  

  

9 – De que forma Deus se revelou aos homens? (Jo.14.6-9)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

10 – Jesus rejeita e abandona aquele que se chega a Ele? (Jo.6.37)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

11 – Que passa a ter aquele que, sinceramente crê em Jesus?  (Jo.6.47)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12 – Que Promessa Jesus faz a todos aqueles que ouvem e crêem nEle?  

(Jo.10.27-29)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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13 – Quais as três bênçãos que passam a nos pertencer quando ouvimos e 

cremos em Jesus?  (Jo.5.24)  

a) _________________________________________________  

b) _________________________________________________  

c) _________________________________________________  

  

14 – Se, porventura, você morresse hoje, iria para a presença de Jesus?  

 (      )Sim; (      )Não.  
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Estudo 7 – A Vida Abundante  

 

1 – Para que Deus enviou Jesus ao mundo? (Jo. 3.17)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

2 – Em que resulta a vinda de Jesus às nossas vidas? (Jo.10.10)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

3 – Para que tenhamos Vida Abundante, Jesus espera algo de nós, o que 

é? (Jo.8.10,11)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

4 – O que pode libertar o homem do poder do pecado? (Jo.8.32)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

5 – Se a palavra de Deus é instrumento transformador de nossas vidas, o 

que devemos fazer, em relação a ela? (Jo.2.22) 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

6 – Que é a verdade?   

a) (Jo.14.6): ____________________________________________  

b) (Jo.17.17): ___________________________________________  
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7 – Se a palavra de Deus é a verdade, através da qual se pode ter vitória 

sobre o pecado, o que devemos fazer com ela?   

a) ( Jo. 2.22): ___________________________________________   

b) (Jo.8.31,32): _________________________________________  

 

8 – Que promessas pertencem aos que pedem e creem em Cristo? ( Mt.  

21.22)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

9 – Quais as condições que Deus impõe para responder as nossas 

orações?  

a) (Jo. 15.7): __________________________________________  

b) (Jo.16.23,24): _______________________________________  

c) (Jo. 9.31): ___________________________________________  

  

10 – Você pediu algo ao Senhor e recebeu resposta específica neste 

último mês?  (       )Sim;   (      )Não.      
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Estudo 8 – O Discípulo de Cristo  

 

  

1 – Quais são as características de um verdadeiro discípulo de Jesus 

Cristo?  

a) (Jo.1.37): ___________________________________________  

b) (Jo.8.31): ___________________________________________  

c) (Jo.13.34,35): ________________________________________  

  

2 – Quem é, realmente, amigo do Senhor Jesus? (Jo.15.14)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

3 – Cite duas coisas, que o homem que verdadeiramente ama a Cristo faz 

com Seus Mandamentos. (Jo.14.21)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

4 – Por que é que muitos dos que se dizem convertidos, jamais se tornam 

discípulos verdadeiros de Jesus? (Jo.12.42,43)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

5 – O que Jesus espera de nós, que cremos nEle (Jo.15.16)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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6 – O que é necessário para que o crente dê fruto? (Jo.15.5)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7 – O que acontece ao crente que não dá fruto? (Jo.15.6)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

8 – Quais as três coisas que André fez depois de encontrar-se com Jesus?  

(Jo.1.40-42)  

a) ___________________________________________________  

b) ___________________________________________________  

c) ___________________________________________________  

  

9 – Para onde somos enviados para trabalhar? (Jo.17.18)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

10 – Quando seguimos a Cristo, o que é que pode nos acontecer?  

(Jo.15.18-20)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

11 – Devemos fazer duas coisas com os novos na Fé: Quais são?  

A) (Jo.15.12,17) ________________________________________  

b) (Jo.21.16) __________________________________________  
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12 – O que acontece com aqueles que não aceitam a Cristo como  

Salvador? (Jo.3.18; 8.24)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

13 – Você crê nisso?  (      )Sim; (      )Não.  

  

14 – Você tem testemunhado, pessoalmente a alguém sobre Jesus, 

durante os últimos trinta dias?  (      )Sim; (      )Não.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   25 
  

  

Estudo 9 - As Promessas de Deus  

 

  
1 – Jesus fez três maravilhosas promessas, a todos aos que ouvem a sua 

palavra e creem em Deus, que o enviou. Quais são elas? (Jo.5.24)  

a) ___________________________________________________  

b) ___________________________________________________  

c) ___________________________________________________  

  

2 – Cite algumas das bênçãos prometidas aos que realmente creem em 

Jesus.  

a) (Jo.11.26) __________________________________________  

b) (Jo.12.46) __________________________________________  

c) (Jo.15.5) ___________________________________________  

d) (Jo.16.33) __________________________________________  

  

3 – Quais as três coisas que Jesus nos prometeu, antes de subir ao céu?  

(Jo.14.2,3)  

a) ___________________________________________________  

b) ___________________________________________________  

c) ___________________________________________________  

  

4 – Qual é a promessa de Jesus aos que O servem? (Jo.12.26)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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5 – Quando fazemos o que Jesus nos manda, podemos esperar dEle o 

cumprimento de suas promessas. Quais são elas? (Jo.14.23)   

a) ___________________________________________________  

b) ___________________________________________________  

  

6 – Os maiores tesouros não têm preço. Aos que O buscam e lhe pedem, 

Jesus dá graciosamente as mais preciosas dádivas. Cite-as:  

a) (Jo.10.28) __________________________________________  

b) (Jo.14.27) __________________________________________  

c) (Jo.15.9) ___________________________________________  

  

7 – Se fizermos, fielmente o que Jesus manda, temos em nós, agora, seu  

________________________________________________ (Jo.15.11)   

  

8 – Qual é o primeiro trabalho do Espírito Santo na vida de alguém?  

(Jo.16.8)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

9 – Qual a promessa que Jesus faz aos que crêem nEle? (Jo.14.16,17)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

10 – Por quanto tempo o Espírito Santo fica com o crente? (Jo.14.16)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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11 – Baseado na promessa de Jesus, em João 14.16,17, o crente pode 

saber o que?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

12 – Como o Espírito Santo ajuda o crente? (Jo.16.13)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

13 – Você quer escolher um versículo deste estudo e, em oração, pedir o 

cumprimento da promessa nele contida? Sim? Qual foi o versículo que 

você escolheu? _______________________________________________ 

Comentário final:  

  

“Por que quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim...”   

(II Co.1.20)  
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Estudo 10 – O Batismo no Espírito Santo (Mt.3.11)  

  

 

1 – O que é Batismo nO Espírito Santo? (At.2.16-18;4.8)  

a) (      ) É batismo nas águas.  

b) (      ) É promessa do Antigo Testamento.  

c) (      ) É ser cheio do Espírito Santo.  

d) (      ) As alternativas B e C estão corretas.  

  

2 – Quem Batiza nO Espírito Santo? (Mt.3.11) 

 a) (      )Os Apóstolos.  

b) (      )Jesus.  

c) (      )O Pastor.  

d) (      )A Igreja.  

  

3 – O que acontece quando uma pessoa recebe o Batismo com o Espírito  

Santo? (At. 1.8; 2.4)  

a) (      )Fica cheia do Espírito Santo.  

b) (      )Recebe poder.  

c) (      )Passa a ser uma testemunha de Jesus.  

d) (      )Fala em Novas Línguas.  

e) (      )Todas as alternativas estão corretas.  

  

4 – Quem pode receber o batismo com o Espírito santo? (At.2.38-39)  

a) (      )Somente algumas pessoas.  

b) (      )Somente os Pastores e Obreiros.  

c) (      )Qualquer pessoa.  

d) (      )Todos os que creem.  
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5 – Qual a evidência, o sinal, do Batismo com o Espírito 

santo?   

       At.2.4; 9.17; 10.44-47; 19.6; I Co.14.18)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

6 – O que é Falar em Novas Línguas? (ICo.14.2)  

a) (      )É orar em línguas estranhas  

b) (      )É falar em mistérios, compreendido somente por Deus.  

c) (      )É orar em Português.  

d) (      )As alternativas a e b estão corretas.  

  

7 – Cite três razões por que devemos receber o Batismo com o Espírito  

Santo. (At.1.8; ICo.14.2,4)  

a) ___________________________________________________  

b) ___________________________________________________  

c) ___________________________________________________  

  

8 – O que aconteceu, quando o Espírito Santo desceu sobre os primeiros  

Cristãos? (At.2.3,4)  

a) ___________________________________________________  

b) ___________________________________________________  

c) ___________________________________________________  

  

Comentário Final:  

Ore ao Senhor de todo o teu coração. Peça-Lhe o cumprimento de 

suas promessas em tua vida (At.2.39). Creia nestas verdades.  
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Estudo 11 – O Batismo Cristão  

  

 

O Batismo Nas Águas, e a Ceia do Senhor, são as duas Ordenanças 

do Senhor antes da Sua morte.  

  

1 – Que Ordenança acha-se intimamente ligada à crença no Evangelho?  

(Mc.16.15-16)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

2 – O que precede o Batismo em Nome de Jesus Cristo? (At.2.38)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

3 – Em resposta dada à pergunta do carcereiro de Filipos, acerca da  

Salvação, o que foi dito a ele que fizesse? (At.16.31)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

4 – O que seguiu-se imediatamente à aceitação de Cristo como seu  

Salvador, por parte do carcereiro e sua família? (At.16.33)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

5 – Qual o exemplo que o eunuco nos deixou ao crer em Jesus Cristo?   

(At.8.36)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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6 – Por que meio são lavados os pecados? (IJo.1.7; Ap.1.5)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

7 – Em Nome de Quem, os crentes são batizados? (Mt.28.19) 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

8 – Quando são batizados em Cristo, de quem se revestem os Crentes?  

(Gl.3.27)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

9 – O que representa o Batismo, para os que se batizam em Cristo?  

(Cl.2.12)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

10 – Como devemos andar, após a morte e ressurreição, através do  

Batismo? (Rm.6.4)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

11 – O que se seguirá, a essa união com Cristo, em Sua Morte e 

ressurreição? (Rm.6.8)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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12 – Que exemplo deu Jesus, para benefício de Seus seguidores, no 

princípio de Seu Ministério? (Mt.3.13-16)   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

Comentário final:  

Estude a última lição e, sendo possível, recapitule o máximo que 

puder. Na última lição, você será diplomado (a).  
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Estudo 12 – A Ceia do Senhor  

 

 

 Jesus instituiu a Sua Ceia para que lembrássemos periodicamente de seu 

sacrifício na cruz. Assim relembrando, seremos sempre gratos por tudo 

quanto ele sofreu em nosso favor. Por diversas vezes Jesus mandou-nos 

lembrar de sua morte, pelo ato da Ceia do Senhor (Lc. 22.19,20; ICo.  

11.24,25).  

    

         A instituição da Ceia do Senhor em substituição à Páscoa Judaica.  

  

        Os elementos da Ceia do Senhor, simbolizam a redenção e a união 

do crente com Cristo.  

  

1 – Qual o rito que foi instituído, em substituição à Páscoa Judaica, que 

comemora a libertação espiritual dos cristãos e lhes confirma os 

benefícios do sacrifício na cruz? (Lc.22.19,20)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

2 – Qual o primeiro elemento da Ceia do Senhor e o que ele representa?  

(Mt. 26.26)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

3 – Além do Pão, a Ceia do Senhor é seguida por outro elemento 

simbólico.  

Qual é e o que representa? (Mt.26.27,28 e 29)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  
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4 – Qual o símbolo do vinho? (Mt. 26.28; ICo. 11.25)   

  

 

  

 
  

5 – Jesus, após a celebração da Ceia do senhor, foi até o jardim do 

Getsêmani orar. Qual a expressão que Ele usa para representar Sua 

morte e paixão? (Mt. 26.39;20.22)  

  

 

  

 

  

6 – Todas as vezes que celebramos a Ceia do Senhor, o que anunciamos? 

(ICo.11.26)  

  

 

  

 

  

7 – A Ceia do Senhor aponta para a cruz, no passado, e para a 

consumação da nossa salvação no futuro: Qual a promessa que Jesus 

fez para os discípulos, quando celebrou a primeira Ceia? (Mt. 26.29)  
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8 – Qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do  

Senhor__________________, será culpado do corpo e do sangue do 

Senhor.  (1 Co.11.27)  

  

9 – De que a pessoa é culpada quando participa da Ceia do Senhor, 

sem ter sua vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo? (ICo. 11.27)  

  

 

  

 

  

10 – Aqueles que participam da Ceia do Senhor indignamente, comem 

e bebem para a sua própria ____________________________ porque 

não ________________________________________________ 

(ICo.11.29)  

 

11 – Quais as consequências que o apóstolo Paulo descreveu sobre as 

pessoas que participam da Ceia do Senhor sem terem os seus pecados 

perdoados? (ICo.11.30)   
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12 – Qual a recomendação Bíblica para que o cristão não participe de 

modo impróprio da Ceia do Senhor? (ICo. 11.28)  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

  

Se você ainda não decidiu receber a Cristo como seu Senhor e 

Salvador, e gostaria de recebê-lo agora, assinale com um X no espaço ao 

lado _________.  

  

Agora vamos orar.  

       

A FORMATURA:  


