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Como obter o melhor aproveitamento deste livro

Usando o CD
O CD que acompanha segue o livro palavra por palavra, 
narrado por José Marcos Braga e Letícia Cocont Coutinho. 
Após a narração de cada capítulo faça as perguntas 
respectivas da lição ensinada. As respostas são encontradas 
nas páginas 176 a 180.

Lidando com as perguntas
Crianças gostam de perguntas. Embora algumas se 
satisfaçam simplesmente em responder as perguntas ao 
final de cada capítulo, outras podem pedir mais. As notas 
finais oferecem informações adicionais para ajudá-lo nesses 
casos. O ensino deste livro está associado de modo natural  
ao livro “O EstranhO nO CaminhO DE Emaús” que cobre a Bíblia 
com mais detalhes.

Se uma criança sempre responde as questões corretamente, 
somos tentados a pulá-las. Entretanto, elas são uma 
revisão importante e, quando respondidas corretamente, 
simplesmente significa que a criança compreendeu o conteúdo.

A mensagem
Este livro apresenta a mensagem central da Bíblia sem 
diminuir ou evitar temas difíceis. Até assuntos como 
pecado e morte são ensinados de maneira honesta e direta. 
Ao mesmo tempo, a criança não é abandonada em suas 
dúvidas. Até mesmo a lição que trata da morte termina 
com esperança. 

A Bíblia é muito direta sobre o que tem a dizer. Portanto, 
todo esforço foi feito para evitar falta de clareza. Onde a 
Bíblia exige uma escolha, esta escolha é apresentada de 
modo claro. Dessa forma, o politicamente correto com 
prejuízo para a mensagem é evitado. O uso tradicional 
da palavra “homem” com respeito à humanidade é usado 
simplesmente a título de esclarecimento.

Juntando tudo
A mensagem mais importante da Bíblia pode ser compreendida 
mesmo em tenra idade. Às vezes, é como um quebra-cabeça. 
Se as peças forem encaixadas corretamente, peça por peça, 
então fará sentido.

Para aprender qualquer conceito, o modo mais eficiente é 
construir a partir do alicerce para cima – do conhecido para 
o desconhecido. Você não começa a ensinar matemática 
para as crianças na escola usando (x+7).(x-7) = x² - 7² = 
x² - 49. Antes, você começa com: 1 laranja + 1 laranja = 2 
laranjas e segue do simples para o complexo. Se você pular 
o básico, até mesmo a mais simples aritmética será confusa.

É o mesmo com a Bíblia. É preciso cuidadosa atenção para 
lançar um sólido fundamento a cada novo conceito ensinado. 
Não tenha pressa. Busque clareza no entendimento e o 
mais se encaixará. 

Planejando o seu tempo
Este livro foi planejado para dez seções. Sugiro que você 
complete um capítulo por seção e ensine três capítulos por 
semana. Menos, poderia reduzir a importância do material na 
mente da criança e interromper a continuidade da mensagem.

Não é exigido nenhum preparo avançado—uma revisão 
do material é feita no início de cada lição e são incluídas 
perguntas no final. O tempo total por capítulo para leitura 
e revisão é de dez a quinze minutos.

Mantenha a simplicidade

A fim de manter a narrativa simples, os ensinos centrais 
do Velho Testamento estão agrupados ao redor de duas 
pessoas: Adão e Eva. Sentimos que apresentar muitas 
pessoas poderia complicar desnecessariamente a 
mensagem para crianças pequenas.
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Deus fez tudo

A Bíblia é uma carta1 muito importante de Deus 
e escrita diretamente para cada um de nós. É 
isto mesmo. A Bíblia diz que Deus enviou uma 
mensagem muito especial só para você.

Embora a carta tenha sido escrita há muitos anos 
atrás, o que ela diz é tão importante hoje como 
quando foi escrita.

Cada menino e menina precisa saber o que a 
Bíblia diz a eles.

Toda a Escritura é inspirada por Deus ... 2 Timóteo 3.16

… saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve 
origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus … 2 Pedro 1.20-21
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As primeiras páginas da Bíblia nos falam que 
Deus nunca nasceu e jamais morrerá.2 Sua vida 
não teve início e nunca terá fim. Deus sempre foi 
e sempre será.

A Bíblia diz que, no princípio, havia somente 
Deus. Não havia plantas, animais ou pessoas. Não 
havia terra, lua ou sol. Não havia outros deuses. 
Não havia nada!

No princípio somente Deus vivia.

Antes de nascerem os montes e de criares a terra … de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90.2

Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro; além de mim não há Deus. Isaías 45.5

Antes de mim nenhum deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Isaías 43.10b
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A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas que podemos 
ver e todas as coisas que não podemos ver. 

Uma das primeiras coisas que Deus fez foram os 
anjos. Não podemos ver os anjos, assim como não 
podemos ver Deus. Tanto os anjos como Deus são 
o que chamamos espíritos. São pessoas,3 mas não 
têm corpos de carne e osso.

Os anjos foram feitos para ser mensageiros 
especiais de Deus. Deviam fazer aquilo que Deus 
mandava.

Todos os anjos assistiam e cantavam enquanto 
Deus fazia o mundo.

Deus é espírito … João 4.24

Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir …? Hebreus 1.14

Bendigam o SENHOR, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra … Salmo 103.20
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A Bíblia nos diz que, quando Deus criou o mundo, 
fez de uma maneira muito especial. Quando 
criamos alguma coisa, precisamos lápis, papel e 
tesoura. Às vezes, fazemos coisas usando madeira, 
pregos e cola. Outras vezes, usamos uma agulha 
e linha. 

Mas a Bíblia diz que, quando Deus criou o mundo, 
não usou qualquer ferramenta. Deus apenas 
falou—e aconteceu! 

… o universo foi formado pela palavra de Deus … Hebreus 11.3

Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. …
Toda a terra tema o Senhor; tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez; 

ele ordenou, e tudo surgiu. Salmos 33.6,8-9
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Deus disse: “Haja luz!” E sabe o que aconteceu? Do 
nada, a luz apareceu nas trevas.

A Bíblia diz que Deus fez tudo que vemos simplesmente 
falando palavras de sua boca. Deus tem tanto poder 
que Ele pode fazer tudo!

Disse Deus: “Haja luz” … Gênesis 1.3

Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor; tu és grande, e grande é o poder do teu nome. 
Jeremias 10.6

Ah! Soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido.
Nada é difícil demais para ti. Jeremias 32.17
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A Bíblia nos diz que Deus fez o sol, a lua e estrelas. 
Ele os colocou no céu exatamente onde os queria. 
Deus podia fazer isto porque Ele está em todo o 
lugar.

Devemos nos alegrar por saber que Deus está 
em todo o lugar. Isso significa que Ele pode estar 
com você e, ao mesmo tempo, pode estar com sua 
família e amigos, não importa onde estejam ou 
onde vivam.

Assim é Deus: muito grande.

Deus fez os dois grandes luminares: o maior para governar o dia e o menor para governar a noite; 
fez também as estrelas. Gênesis 1.16

“... Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja?”, pergunta o Senhor. 
“Não sou eu aquele que enche os céus e a terra?”, pergunta o Senhor. Jeremias 23.24
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A Bíblia diz que Deus fez o mundo em seis dias. 
Somente Deus podia fazer isto.

Ele fez a comida que comemos, o ar que respiramos 
e a água que bebemos. Ele fez os rios, os oceanos e 
as montanhas. Deus fez todas as árvores e flores.

No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1.1

Pois em seis dias o SENHOR fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe … Êxodo 20.11
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Deus fez o peixe que nada no mar. 

Ele fez baleias, carpas, caranguejos e cavalos-marinhos.

Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais 
seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies

 … E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1.21
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Deus fez os pássaros que voam no céu. 

Sejam grandes ou pequenos, Ele fez todos eles.

Assim Deus criou … todas as aves, de acordo com as suas espécies. 
E Deus viu que ficou bom. Gênesis 1.21
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Deus fez os animais que rastejam e engatinham, 
os que andam e os que pulam.

Baixos ou altos, rápidos ou lentos, a Bíblia nos 
diz que Deus criou todos eles.

Deus fez os animais selvagens … os rebanhos domésticos … e os demais seres vivos 
da terra de acordo com as suas espécies. Gênesis 1.25
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Finalmente, Deus fez as pessoas, homem e mulher. 
Os seus nomes eram Adão e Eva. Deus os amava e 
cuidava deles. Ele fez um jardim perfeito, cheio de 
todo tipo de árvores, flores e animais mansos—
tudo para eles—assim, podiam se alegrar por 
tudo o que Ele fizera.

Deus visitava Adão e Eva. Eles andavam juntos 
no jardim. Eles eram amigos bem próximos. Você 
pode imaginar isto: andar e falar com o Criador?

Sobre o que você acha que conversavam?

… o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, 
e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2.7





Perguntas do Capítulo Um
1. A Bíblia é uma carta muito importante 

enviada para nós. De quem é?

2. A Bíblia diz que Deus nunca nasceu. Ele 
morrerá algum dia?

3. Havia outro ser vivo com Deus no início?

4. Quem criou os anjos?

5. O que significa a palavra criar?

6. Você não pode ver a Deus. Você não 
pode ver os anjos. Eles não têm corpos 
de carne e osso. Como são chamados?

7. Qual tarefa especial foi dada aos anjos?

8. Precisamos de martelo e pregos para 
fazer alguma coisa, mas quando Deus 
fez o mundo, como Ele o fez?

9. Deus fez todas as coisas simplesmente 
falando. O que isto nos diz sobre Deus?

10. Em quantos dias Deus fez o mundo?

11. Quem fez Adão e Eva?

12. Se Deus pode estar com você, com sua 
família e com seus amigos ao mesmo 
tempo, o que isto significa?
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Como Deus É

Quando olhamos para o maravilhoso mundo que 
Deus fez, podemos ver que Ele é muito poderoso 
e sabe como fazer tudo. Somente um Deus assim 
poderia fazer o mundo maravilhoso no qual 
vivemos.

A Bíblia diz que Deus está em todo o lugar ao 
mesmo tempo.

Deus conhece e entende todas as coisas—Ele 
conhece até os nossos pensamentos.

Grande é o nosso Soberano … é impossível medir o seu entendimento. Salmo 147.5

Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder; firmou o mundo com a sua 
sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias 51.15

“Sou eu apenas um Deus de perto”, pergunta o Senhor, “e não também um Deus de longe? Poderá alguém 
esconder-se sem que eu o veja?”, pergunta o Senhor. “Não sou eu aquele que enche os céus e a terra?”, 

pergunta o Senhor. Jeremiah 23:23-24
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Porque Deus fez tudo, Ele é dono de todas as coisas.

Quando você faz um desenho, este pertence a você. 
Se faz alguma coisa de madeira, papel ou tecido, 
você é o dono porque você a fez. É da mesma forma 
com Deus. Ele fez tudo; tudo pertence a Ele. É 
por isso que Deus também é chamado de Senhor. 
Significa que Ele é o Rei ou Dono de tudo que fez.

Deus criou, então Ele é o dono.

Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem … Salmo 24.1

Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele: somos o seu povo … Salmo 100.3

O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2.15
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A Bíblia nos diz que Deus é muito bom.

Olhe todas as coisas bonitas que o Senhor criou. 
Deus podia fazer todas as flores pretas e brancas, 
mas, em vez disso, Ele as fez em lindas cores. Deus 
podia ter feito todas as comidas com gosto horrível, 
mas, em vez disso, Ele as fez boas para comer e 
com cheiro agradável. Ele fez todos os tipos de 
frutas e flores, insetos e borboletas, cores e sons. 
Assim, podemos nos alegrar com essas coisas.

Deus fez isto porque Ele cuida de nós.

Deus nos ama.

Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus … Isaías 44.24

… que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. 1 Timóteo 6.17
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A Bíblia nos fala também que o Senhor gosta das 
coisas feitas da maneira certa.

Não seria confuso se um dia o sol se pusesse no 
meio da manhã e não se levantasse novamente 
por três dias? Pense quanto tempo você teria de 
ficar na cama! É por isso que Deus fez regras. Ele 
fez uma regra para o sol—era para se levantar 
pela manhã e se pôr ao anoitecer. Era para ser 
assim a cada dia, sem mudança.

Deus fez regras ou leis para que tudo funcionasse 
de modo correto.

Ele fez a lua para marcar estações; o sol sabe quando deve se pôr. Salmo 104.19

O dia é teu, e tua também é a noite; estabeleceste o sol e a lua. 
Determinaste todas as fronteiras da terra … Salmo 74.16-17
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Deus fez regras para as pessoas também, para 
que pudéssemos viver felizes.

Às vezes, não gostamos de regras, mas pare e 
pense por um momento o que seria do mundo 
sem elas. Se não houvesse semáforos, nenhum 
sinal de trânsito e nenhum limite de velocidade, 
você não saberia quando seria seguro atravessar 
a rua. Todos ficariam confusos e preocupados. 
Sem regras ou leis, a vida seria difícil e perigosa.

Deus fez as regras porque Ele sabe o que é melhor 
para nós. Ele sabe que, quando as coisas são feitas 
da maneira certa, somos felizes.

Deus se importa conosco.

Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses 1.17
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Tudo o que Deus fez era perfeito.4 Quando dizemos 
que algo é perfeito, estamos dizendo que não 
há nada errado com aquilo. É bom em todos os 
sentidos. Deus criou um mundo perfeito porque 
é assim que Ele é. Ele é perfeito.

Deus nunca faz nada errado.

E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1.31

Grande é o Senhor e digno de ser louvado; sua grandeza não tem limites. Salmo 145.3
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A casa de Deus é perfeita. Ela se chama Céu. A 
Bíblia nos diz que o Céu é muito lindo. É como 
um parque enorme com árvores e um rio. Bem no 
meio desse parque, há uma cidade maravilhosa, 
limpa e segura, onde nada se quebra ou estraga. 
Essa cidade é tão impressionante que até as ruas 
são feitas de ouro!

No Céu, não há doença, tristeza ou morte. Não há 
ervas daninhas nem espinhos. Nenhuma pessoa 
má ou cruel vive lá. Todos são sempre muito, 
muito felizes. O Céu é cheio de música bonita. 
Os animais são mansos e amigáveis. Você nunca 
precisa dormir no Céu. Não há escuridão ou 
noite—é sempre dia.

O Céu é um lugar perfeito, onde pessoas perfeitas 
e anjos perfeitos vivem com um Deus perfeito. É 
tão maravilhoso, que é difícil descrevê-lo!

Imagine dar uma espiada no Céu. Como você 
acha que seria viver lá?

Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. 
Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor … Apocalipse 21.4

… Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou … 1 Coríntios 2.9





Perguntas do Capítulo Dois
1.  Quando você olha ao redor do mundo 

e vê tudo o que foi feito, você pode ver 
que Deus é muito poderoso. Quanto 

Deus sabe? 

2.  A quem pertence o mundo?

3.  Por que o mundo pertence a Deus?

4.  Deus podia ter feito o mundo bem feio, 
mas Ele o fez belo. Por que Deus fez um 

mundo tão lindo?

5.  Deus fez regras para que o mundo 
funcionasse de modo correto. Que 

tipo de lugar seria o mundo se não 
houvesse nenhuma regra? 



6.  Como chamamos algo que não tem 
nada de errado e que é bom em tudo?

7.  Por que somente Deus era capaz de 
criar um mundo perfeito?

8.  Deus vive em uma casa perfeita. Como 
é chamada?

9.  Fale três coisas que a Bíblia nos diz 
sobre o Céu?
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E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.
Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o sexto dia. Gênesis 1.31

A Bíblia diz que Deus é muito poderoso. Ele sabe 
tudo. Apenas falando, criou o mundo todo e tudo 
o que há nele. Deus o fez perfeito.

Deus deu regras para que todas as coisas soubessem 
como funcionar da maneira certa. O sol sabia 
quando se levantar e quando se pôr. Até mesmo 
aos anjos e às pessoas foram dadas regras para 
que soubessem como viver e o que fazer. Deus deu 
regras para que todos fossem felizes.

Deus gosta que tudo seja puro, limpo e seguro 
porque Ele é perfeito. O Céu é um lugar perfeito 
porque Deus vive lá. É assim que Deus quer que 
sejam todas as coisas.

Os Anjos Maus
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Depois que Deus terminou de fazer sua terra 
perfeita, algo terrível aconteceu.

O anjo mais importante de Deus se tornou infeliz. 
O nome deste anjo era Lúcifer. Deus o criou para 
uma tarefa muito especial, mas Lúcifer começou 
a pensar que merecia algo melhor.

Lúcifer decidiu que não queria ser mais um anjo. 
Ele não seguiria as regras de Deus. Ele faria suas 
próprias regras e seria o seu próprio chefe. Lúcifer 
decidiu que merecia ser Deus!

Ele convenceu muitos outros anjos a lutarem 
contra o Senhor. Lúcifer e seus anjos desobedientes 
odiavam a Deus e queriam estragar tudo.

Fizeram do Céu um lugar muito triste.

Ó estrela da manhã, filho da alvorada! … Você, que dizia no seu coração: “Subirei aos céus; 
erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus; eu me assentarei no monte da assembléia, 

no ponto mais elevado do monte santo. 
Subirei mais alto que as mais altas nuvens; serei como o Altíssimo”. Isaías 14.12-14
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A Bíblia usa uma palavra especial para descrever 
a escolha de Lúcifer para desobedecer a Deus e 
ser um anjo mau. A palavra é pecado.

Pecar significa decidir não viver da maneira 
perfeita de Deus.

Maus pensamentos e fazer coisas erradas são 
maneiras de dizer ao Senhor que você sabe melhor 
do que Ele—que você é mais inteligente que Deus. 
Isto é pecado.

O pecado sempre estraga as coisas.

Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, 
e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28.17

Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos … Provérbios 6.16-17
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Quando uma pessoa faz algo errado, ela não deve 
ficar sem castigo. Ela deve crer que será castigada. 
É assim que é a vida. Isto é justo.

Não é justo quando alguém é cruel e nunca é 
castigado. Não é certo que pessoas escapem sendo 
malvadas e mal-educadas. Deus não gosta disto. 
Ele castiga todo erro com a quantidade certa de 
punição. Nunca é pouco e nunca é muito.

Ele é sempre justo.

Ele é a Rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos.
É Deus fiel, que não comete erros; justo e reto ele é. Deuteronômio 32.4

Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, 
inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Eclesiastes 12.14

A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono … Salmo 89.14
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Por Deus ser perfeito, Ele não permitiu que esses 
anjos maus vivessem consigo em seu lar perfeito. 
Eles estavam estragando o Céu. Então Deus os 
expulsou e disse-lhes que nunca mais voltariam.5 
Deus mudou o nome de Lúcifer para Satanás, que 
significa inimigo.

Satanás agora era o inimigo de Deus.

“… você … pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, 
e o expulsei, ó querubim guardião … Eu o atirei à terra …” Ezequiel 28.16-17
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Deus fez uma nova casa para esses anjos maus. 
Esta casa foi criada somente para eles e combina 
com eles perfeitamente. Por esses anjos serem 
terríveis e maus, essa nova casa seria terrível e má.

Por esses anjos serem cruéis e infelizes, essa nova 
casa seria um lugar de dor e infelicidade. Essa 
nova casa seria um lugar terrível chamado Lago 
de Fogo.

Aqueles que viverão nessa casa viverão ali para 
sempre. É um lugar de castigo para Satanás e 
seus anjos muito maus.6

O Diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo … 
Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20.10

… o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos. Mateus 25.41
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Muitos anjos seguiram a Satanás desobedecendo 
a Deus, mas muito mais anjos permaneceram 
obedientes a Deus, sendo seus mensageiros especiais. 
Esses anjos bons vivem e servem a Deus no Céu.

Que tipo de trabalho você acha que Deus manda 
que esses anjos bons façam?

Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir …? Hebreus 1.14





Perguntas do Capítulo Três
1. Qual era o nome do anjo mais 

importante de Deus?

2. Deus deu a Lúcifer uma tarefa especial?

3. Lúcifer era feliz com o trabalho que Deus 
lhe deu?

4. O que Lúcifer queria?

5. A Bíblia usa uma palavra para descrever 
a escolha de Lúcifer em desobedecer a 
Deus. Qual é essa palavra?

6. Por que Lúcifer queria ser Deus?

7. De que são chamados os maus pensamentos 
e coisas erradas que fazemos?

8. É justo quando alguém faz algo mal e 
fica sem castigo?

9. Por que não é justo alguém ficar sem 
castigo quando faz coisas más?

10. Deus é justo todas as vezes ou só algumas 
vezes?

11. Por Deus ser perfeito, Ele não permitiu que 
anjos maus vivessem em sua casa perfeita. 
O que Ele fez com eles?

12. Deus mudou o nome de Lúcifer para 
Satanás. O que significa o nome Satanás?

13. Qual é o nome da casa que Deus fez para 
Satanás e os anjos maus?

14. A nova casa de Satanás é um lugar feliz 
para se viver?

15.  Muitos anjos ainda obedeceram a Deus. 
Onde esses anjos bons vivem?
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Uma Escolha Errada

Quando Deus fez o mundo, este era igual ao 
Céu. Não havia choro, dor ou medo. Não havia 
nenhuma pessoa má ou cruel. Ninguém roubava, 
mentia ou matava. Não havia nenhum pecado de 
qualquer tipo. Acima de tudo, não havia morte.

O mundo que Deus fez era um lugar maravilhoso de 
se viver. Era a maneira que Deus queria que fosse.

Era perfeito.

Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do 
seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que 
nenhuma delas deixa de comparecer … O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Isaías 40.26,28
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As pessoas que Deus criou também eram perfeitas. 
Somente pessoas perfeitas podem viver com um 
Deus perfeito.

O primeiro homem era chamado Adão e sua 
esposa se chamava Eva. O Senhor os amava e 
fez um belo jardim para eles se alegrarem. Era 
cheio de animais e pássaros, rios e fontes, flores e 
árvores. Muitas dessas árvores eram carregadas 
de frutos gostosos.

Deus permitiu que Adão e Eva fossem a qualquer 
lugar que quisessem e comessem tudo o que 
desejassem, menos um fruto.

O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2.15

E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2.9b
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Deus disse a eles para não comerem do fruto de 
uma árvore especial. Se Adão e Eva desobedecessem 
àquela regra e comessem daquela árvore, então 
morreriam.

A proibição de comer daquela árvore especial 
não era difícil para Adão e Eva. Havia muitas e 
muitas árvores com frutas no jardim. Ao obedecer 
a Deus, Adão e Eva mostrariam ao Senhor que 
criam em Sua palavra. Estariam confiando que 
Ele sabia o que era melhor.

Era só isso que Deus queria que fizessem—apenas 
crer naquilo que Ele disse. Era como se Deus 
dissesse: confiem em mim.

Assim era no início—pessoas perfeitas confiando 
em um Deus perfeito e se alegrando em um mundo 
perfeito.

E o Senhor Deus ordenou ao homem: “Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do 
conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá”. Gênesis 2.16-17

Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Gênesis 2.9
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Mas então Satanás, aquele anjo muito mal e cruel, 
visitou Adão e Eva no belo jardim. Ele disse a Adão 
e Eva que Deus estava escondendo alguma coisa 
boa deles. Satanás disse que, se comessem do fruto 
da árvore especial, então seriam como Deus.7

O que Adão e Eva deveriam fazer? Satanás estava 
falando a verdade ou estava mentindo para eles?

Se eles cressem em Satanás, comeriam do fruto. 
Mas, se cressem em Deus, não comeriam.

Em quem deveriam crer? Em Deus ou em Satanás?

Em quem deveriam confiar?

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. 
E ela perguntou à mulher: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim’?”

Disse a serpente à mulher: “Certamente não morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele comerem, 
seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal”. Gênesis 3.1,4-5





– capítulo quatro –

74

Adão e Eva começaram a pensar que ser pessoas 
perfeitas no jardim perfeito de Deus não era 
grande coisa. Queriam mais. Queriam ser como 
Deus. Então, fizeram a única coisa que Deus disse 
para não fazerem—comeram do fruto.

Adão e Eva acreditaram na mentira de Satanás. 
Sentiram que Satanás sabia melhor que Deus o 
que era bom para eles. Eles quebraram a simples 
regra de Deus. Eles ficaram do lado de Satanás 
e contra Deus.

Isto não é triste? Quando as pessoas não fazem 
o que Deus manda, sempre traz tristeza.

Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, 
além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, 

comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3.6
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Quando Adão e Eva desobedeceram à regra de 
Deus, o mundo todo mudou. Não era mais seguro 
e perfeito. Ervas daninhas e espinhos cresceram 
no solo. Os animais começaram a matar um ao 
outro. O mundo se tornou um lugar assustador, 
cheio de egoísmo, doença e tristeza—um lugar 
de morte. 

O pecado sempre estraga as coisas—ele destruiu o 
mundo perfeito de Deus. Ele arruinou a amizade 
especial que Deus tinha com Adão e Eva. 

Adão e Eva pensaram estar fazendo a melhor 
escolha, mas a escolha deles em desobedecer a 
Deus estragou tudo.

Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra … Gênesis 3.19

… toda a natureza criada geme … em dores de parto. Romanos 8.22

Por isso Deus os entregou … [aos] … desejos pecaminosos do seu coração … Trocaram a verdade de Deus pela 
mentira … e serviram a coisas [Satanás], em lugar do Criador … Romanos 1.24-25
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Deus disse a Adão e Eva que por causa de seu 
pecado, seus corpos algum dia parariam de 
funcionar. Eles morreriam.

Você já teve a curiosidade de saber por que as 
pessoas morrem? A Bíblia diz que a morte veio 
ao mundo por causa do pecado de Adão e Eva.

A morte é uma coisa horrível. Quando alguém 
morre, significa que a pessoa não vive mais na 
terra. Ela se foi e nunca mais voltará. É por isso 
que, ao ir a um funeral, as pessoas estão tristes. 
O amigo delas se foi. Elas se sentem sozinhas. Elas 
choram e realmente dói por dentro. É isto o que 
a Bíblia quer dizer quando fala sobre a morte. 
Significa que você se separa de um amigo.

… o salário do pecado é a morte … Romanos 6.23

… [os homens] estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2.1

… vocês estavam separados de Deus … Colossenses 1.21
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Quando Adão e Eva ficaram do lado de Satanás, 
eles se separaram de seu amigo. Ficaram separados 
de Deus. A amizade se acabou. Foi embora. Eles 
se sentiram sós. Devem ter chorado e sentido dor 
por dentro. Foi muito, muito triste. Adão e Eva 
estavam separados de seu melhor amigo.

Mas, como se isso não fosse o bastante, por se 
juntarem a Satanás, teriam de viver em sua 
terrível casa, quando seus corpos morressem. 
Adão e Eva estariam separados de Deus para 
sempre! Foram notícias muito ruins; era como 
uma segunda morte.

Adão e Eva se sentiram muito mal.

Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; 
os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele … Isaías 59.2

… os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual … e todos os mentirosos
- o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21.8
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Mas então Deus deu a Adão e Eva realmente boas 
notícias.

A Bíblia diz que Deus os amava tanto que 
providenciou uma maneira de serem perfeitos 
novamente. Se viessem da maneira de Deus, Ele 
permitiria que vivessem no Céu.

Assim, Adão e Eva tinham uma escolha. Eles 
podiam chegar da maneira de Deus e viverem 
para sempre na casa perfeita de Deus no Céu ou 
podiam ignorar a maneira de Deus e viver para 
sempre na terrível casa de Satanás. Não havia 
outra escolha—somente pessoas perfeitas podem 
viver com um Deus perfeito.

Em qual casa você acha que Adão e Eva queriam 
morar?

E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador … “Voltem-se para mim e sejam salvos, 
todos vocês, confins da terra; pois eu sou Deus, e não há nenhum outro ...” Isaías 45.21-22







Perguntas do Capítulo Quatro
1. Sendo que Deus amava e cuidava 

de Adão e Eva, que lugar especial 
Ele fez para que morassem?

2. Quantas regras Deus deu a Adão 
e Eva?

3. Qual regra Deus deu a Adão e 
Eva?

4. O que Deus disse que aconteceria 
a Adão e Eva se desobedecessem a 
essa única regra?

5. Satanás disse a Adão e Eva que 
seriam iguais a quem, se comessem 
o fruto daquela árvore?

6. Satanás estava dizendo a verdade 
ou mentira para Adão e Eva?

7. Adão e Eva obedeceram à única 
regra de Deus?

8. A Bíblia usa uma palavra para 
descrever a desobediência de 
Adão e Eva. Qual é esta palavra?

9. O que entrou no mundo por 
causa do pecado?

10. Quando a Bíblia fala sobre a 
morte, significa que você se torna 
uma estrela no céu ou que você 
fica separado de um amigo para 
sempre?

11.  Deus não queria que Adão e Eva 
vivessem com Satanás. Deus disse 
que providenciaria uma maneira 
de Adão e Eva serem perfeitos 
novamente. Por quê? 
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Em Quem Confiar

Quando Deus fez o mundo, era um lugar perfeito, 
assim como o Céu.

As pessoas que Deus fez eram perfeitas porque 
somente pessoas perfeitas podem viver com um 
Deus perfeito. Deus amava Adão e Eva. Ele era 
um bom amigo.

O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2.15

E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1.31
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O lago de fogo é a segunda morte. Apocalipse 20.14

Aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel 18.20

Mas então Satanás visitou Adão e Eva no jardim. 
Ele lhes contou uma mentira. Ele disse que 
podiam ser como Deus. Adão e Eva acreditaram 
em Satanás—juntaram-se a ele contra Deus. Eles 
pecaram.

A Bíblia diz que o pecado traz a morte. Os corpos 
de Adão e Eva envelheceriam e morreriam. Depois 
que morressem, morariam com Satanás e seus anjos 
em sua terrível casa. Isto é muito ruim—é como 
outra morte. A Bíblia chama de Segunda Morte.

O pecado sempre traz muita tristeza.
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Deus não queria que Adão e Eva morassem 
com Satanás. Ele amava Adão e Eva. Mas não 
poderiam viver no Céu—não eram mais perfeitos. 
Escolheram ser pecadores crendo em Satanás. O 
que Deus podia fazer?

Deus não estava sem saída! Ele tinha um plano. 
Ele falou a Adão e Eva um pouco de seu plano. 
E o que ouviram eram ótimas notícias.

Deus prometeu enviar um homem especial a 
terra. Este homem seria capaz de salvar Adão e 
Eva do castigo pelo seu pecado—ele os salvaria 
da Segunda Morte. Ele seria chamado Salvador.

Deus não disse como o Salvador resgataria Adão 
e Eva e os faria perfeitos novamente, mas Ele 
prometeu que assim seria.

Adão e Eva creriam em Deus dessa vez?

Eles confiariam Nele?

“… escondi de você … mas com bondade eterna terei compaixão de você”, 
diz o SENHOR, o seu Redentor. Isaías 54.8
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Você sabe o que significa a palavra confiar? Deixe-
me contar uma história a você.

Um dia, João estava andando perto do rio com 
seu avô. Ele chegou muito perto da margem do 
rio. De repente, seu pé escorregou e—TIBUM!—foi 
para a água. Subiu à superfície e lutava enquanto 
a água o arrastava correnteza abaixo. Ele estava 
realmente apavorado. A água estava terrivelmente 
gelada. Como suas roupas estavam molhadas, 
ficaram pesadas e ele sentiu que estava afundando.

Então o avô de João entrou na água. Ele era um 
homem forte e seus pés estavam firmemente 
plantados no fundo do rio. Com seus longos 
braços estendidos a João, seu avô o chamou: 
“Aqui! Agarre minha mão. Eu salvarei você. Apenas 
confie em mim”.

Confie no SENHOR de todo o seu coração e não se apóie em seu próprio entendimento … Provérbios 3.5

O SENHOR é a minha … salvação; de quem terei temor? Salmo 27.1
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O que João deveria fazer?

Se ele acreditasse em seu avô, então agarraria sua 
mão. Se não acreditasse em seu avô, então teria 
de lutar por si mesmo. Era seu avô ou ele mesmo.

Em quem ele deveria confiar?

Eu … sou o SENHOR, e além de mim não há salvador algum. Isaías 43.11

É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens … 
O SENHOR é a minha força e o meu cântico; ele é a minha salvação. Salmo 118.8,14

… confiem no Senhor! Ele é o seu socorro … Salmo 115.11
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João estendeu a mão e pegou a mão de seu avô. 
Ele acreditava que seu avô o salvaria de afundar. 
João confiava nele. Ele fez a escolha certa.

Este é o tipo de escolha que Deus queria que Adão 
e Eva fizessem. Ele queria que confiassem Nele, 
crendo que Ele os resgataria da terrível casa de 
Satanás. Sim, Deus tinha um plano de resgate. 
Adão e Eva confiariam Nele? 

O Senhor não disse a eles tudo sobre o seu plano 
ou tudo sobre o Salvador, mas fez uma promessa. 
Se as pessoas confiassem em Deus, crendo em 
sua promessa, quando morressem, Ele as faria 
perfeitas novamente.8 Pessoas perfeitas podem 
morar com Deus. Tudo o que precisavam fazer 
era confiar nele.9 Era muito simples.

Estas notícias eram tão boas que as pessoas 
começaram a esperar o dia quando o Salvador 
viria.

Quem você acha que seria o Salvador?





Perguntas do Capítulo Cinco
1.  Como Adão e Eva se juntaram a Satanás, quando morressem ficariam separados de Deus 

para sempre na terrível casa de Satanás. Que tipo de morte é esta que a Bíblia fala?

2.  Deus queria que vivessem com ele em sua casa perfeita. 
Por que Deus não estava sem saída?

3.  Deus disse a Adão e Eva tudo sobre o seu plano?

4.  Deus prometeu que enviaria um homem especial 
para salvá-los da Segunda Morte. Como seria 

chamado este homem?

5.  Adão e Eva deveriam crer no que Deus 
prometeu?



6. João acreditava em seu avô porque cria que ele podia ajudá-lo ou porque o avô estava calçando 
botas à prova de água?

7. João confiava em seu avô porque acreditava que o seu avô cuidaria dele ou porque o 
vovô não tinha mais nada para fazer?

8. Quando João estava lutando e se batendo na água, ele prometeu ser 
um bom menino antes que o vovô o salvasse?

9. Adão e Eva tinham de prometer que nunca fariam alguma coisa 
má novamente, antes que Deus falasse que os salvaria?

10.  O avô de João quis dizer isto mesmo quando falou: “Apenas 
confie em mim?”

11.  Deus quis dizer isto mesmo quando falou às pessoas: “Confiem 
em mim e eu lhes farei perfeitos quando morrerem?”

12.  Por que as pessoas precisam ser perfeitas para morar 
no Céu?
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O Plano de Resgate

Deus criou o mundo para ser um lugar perfeito, 
mas quando Adão e Eva decidiram que não 
queriam mais confiar em Deus, o mundo perfeito 
foi estragado. Tornou-se um lugar de pecado.

A Bíblia nos fala que o pecado é o causador da 
morte. O pecado sempre traz muita tristeza.

Mas então Deus deu a Adão e Eva boas notícias de 
verdade. Ele tinha um plano de resgate. Um dia, 
enviaria um Salvador para salvar as pessoas de 
todas as coisas más que aconteceram por causa 
do pecado. Ele livraria as pessoas de estar do 
lado de Satanás. Poderiam estar do lado de Deus 
novamente. Deus disse que o Salvador salvaria 
as pessoas da Segunda Morte.

Se as pessoas cressem em Deus, confiando que 
aquilo que Ele disse é verdade, então Ele as faria 
perfeitas.

Somente pessoas perfeitas podem viver em um 
Céu perfeito.
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Mas ainda havia um grande problema.

Deus não podia tornar Adão e Eva perfeitos e 
deixá-los ir para o Céu sem fazer algo sobre o 
pecado deles. Deus não podia deixar o pecado 
sem castigo.

Adão e Eva tinham desobedecido a Deus. Ficaram 
do lado de Satanás. Adão e Eva tinham pecado. 
Deus não podia fazer de conta que isto jamais 
tivesse acontecido. Não seria justo nem correto. 
Todo erro deve ser castigado.

Mas como Deus castigaria o pecado de Adão e 
Eva sem castigá-los?

Esta é uma pergunta muito importante. Assim 
como Adão e Eva precisavam ser castigados, nós 
também precisamos. Todos os meninos e meninas, 
todas as mães e pais—todos os que nasceram neste 
mundo—fazem coisas erradas. Todos pecamos. 
Somos como Adão e Eva.

Todos precisam saber como Deus pode castigar o 
pecado sem castigar as pessoas.
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Por isso, Deus explicou um pouco mais sobre o 
Seu plano.

Sendo que as pessoas não compreenderam quanto 
o pecado era mal, Deus mandou que fizessem 
algo que as ajudaria a entender. Isso mostraria 
a elas como o pecado seria castigado sem que as 
pessoas fossem castigadas.

Deus mandou que pegassem um animal—um 
cordeiro. O cordeiro deveria ser macho. Não 
poderia ter nada de errado com ele. Não poderia 
ser doente ou aleijado e sua lã não poderia estar 
caindo. Deveria ser perfeito.

Deveriam trazer o cordeiro a um altar, um lugar 
de morte. Aquele que trouxesse o cordeiro deveria 
colocar sua mão sobre sua cabeça. Deus disse 
que se fizesse assim, Ele olharia para o homem 
como se todo o pecado dele fosse colocado sobre 
o cordeiro.

… [a pessoa] oferecerá um macho sem defeito … porá a mão sobre a cabeça do animal … 
para que seja aceito … em seu lugar. … Levítico 1.3-4
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Mas, agora, algo muito triste tinha de acontecer.

Você se lembra como a morte veio ao mundo por 
causa do pecado? Então, sendo que o cordeiro 
agora carregava o pecado do homem, então deveria 
morrer. O homem que trazia o cordeiro deveria 
matá-lo. Isso ajudava as pessoas a verem que era 
o pecado delas que estava matando o cordeiro.

Deus mandava as pessoas fazerem isso para que 
entendessem o seu plano de castigar o pecado 
sem castigar as pessoas. O cordeiro era castigado 
em vez do homem.10

O homem fazia o que Deus disse porque confiava 
em Deus. Ele cria que o cordeiro era castigado 
em seu lugar. Quando o homem morresse, Deus 
o faria perfeito e poderia morar no Céu.

Você não está feliz porque Deus teve um plano? 
É uma das muitas maneiras de mostrar-nos que 
nos ama.

Deus … cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. 2 Samuel 14.14





Perguntas do Capítulo Seis
1.  Por que Deus não queria castigar Adão e Eva?

2.  Seria certo Deus fazer de conta que Adão e Eva 
nunca tivessem pecado?

3.  Deus mostrou às pessoas como podia castigar 
o pecado sem castigá-las. Que tipo de animal 
deveriam trazer?

4.  O cordeiro deveria ser macho ou fêmea?

5.  O cordeiro podia ter uma perna quebrada, estar 
doente ou ter a lã caindo? Que tipo de cordeiro 
deveria ser?

6.  Para qual lugar de morte levavam o cordeiro?

7.  Em que parte do cordeiro o homem deveria colocar 
a mão?

8.  O que acontecia com o pecado do homem quando 
colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro?

9.  O que devia acontecer ao cordeiro por carregar o 
pecado do homem?

10.  O cordeiro não tinha feito nada de errado. Ele 
merecia ser castigado?

11.  A Bíblia diz que a morte é o castigo pelo pecado. Em 
lugar de quem o cordeiro morria?

12.  Por que o cordeiro era castigado se não tinha feito 
nada errado?

13.  O homem fazia o que Deus disse para fazer—ele 
trazia um cordeiro. Ele fazia isto porque pensava 
que Deus não gostava de cordeiros ou porque 
confiava no que Deus disse?

14.  Se as pessoas confiam em Deus, elas vão para o Céu 
quando morrem. Que transformação Deus faz nelas 
para que possam morar lá?
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O Certo e o Errado

Quando Deus fez o mundo, este era um lugar 
perfeito.

Mas então Adão e Eva desobedeceram a Deus. 
Ficaram do lado de Satanás. O mundo mudou e 
se tornou um lugar de pecado e morte. A Bíblia 
diz que a morte aconteceu por causa do pecado.

Mas Deus amava Adão e Eva—Ele ama todas as 
pessoas. Ele não queria que as pessoas fossem 
castigadas por causa de seus pecados. Então 
Deus prometeu que um dia enviaria um Salvador. 
Qualquer um que quisesse ser salvo da tristeza 
que o pecado traz podia ser resgatado. O Salvador 
podia salvá-lo até mesmo da Segunda Morte. 
Tudo que precisava fazer era confiar em Deus. 
Então Ele o faria perfeito para que vivesse para 
sempre no Céu.

Estas eram ótimas notícias.

Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia! Salmo 84.12
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Mas Deus não podia ignorar o pecado das pessoas 
e fazer de conta que nunca tivesse acontecido. 
Todo erro ainda devia ser castigado. Por isso, 
Deus mandou que fizessem algo que os ajudaria 
a entender o seu plano de castigar o pecado sem 
castigar o pecador.

Deus mandou que as pessoas trouxessem um 
cordeiro macho e perfeito a um altar. Aquele 
que trazia o cordeiro colocava sua mão sobre 
a cabeça do animal mostrando que seu pecado 
estava sendo colocado sobre ele. Era como se 
todo o pecado fosse transferido do homem para 
o cordeiro. Sendo que agora o cordeiro carregava 
todos os pecados do homem, o homem ficava sem 
pecado.10 Era como se fosse perfeito. E, sabe de 
uma coisa? Pessoas perfeitas podem morar com 
um Deus perfeito em sua casa perfeita.

… [a pessoa] porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito … em seu lugar. Levítico 1.4

Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Salmo 4.5
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Mas, você se lembra como todo o pecado devia 
ser castigado?

Sendo que o cordeiro agora carregava o pecado 
do homem, devia morrer—isto porque a morte é 
o castigo pelo pecado. O cordeiro morria no lugar 
do homem. O cordeiro era castigado em vez do 
homem.

Quando alguém cometer um erro, pecando … trará ao SENHOR um carneiro do rebanho, 
sem defeito … como oferta pela culpa. Levítico 5.15

“… a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado”. Isaías 6.7
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Mas algumas pessoas não creram no plano de 
Deus. Até diziam aos outros que o plano de Deus 
não podia estar certo. A ideia de confiar em Deus 
para se tornarem perfeitas era muito simples. 
Achavam que era necessário fazer mais alguma 
coisa. Por isso, fizeram o seu próprio plano. Fizeram 
suas próprias regras.

Disseram que se fizessem mais coisas boas do que 
coisas ruins, então Deus ficaria feliz. Se fossem 
bons e fizessem o certo, então seriam bons o 
bastante para morarem no Céu. 

Mas, sabem, essas pessoas não compreendiam o 
quanto teriam de ser boas para viver com Deus 
em seu perfeito Céu.

Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, 
será culpado e sofrerá as conseqüências da sua iniqüidade. Levítico 5.17
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Então Deus explicou algumas coisas.

Ele disse que se roubassem alguma coisa, mesmo que 
fosse só um pouco, não seriam bons o suficiente para 
irem para o Céu.

Deus disse a eles que se amassem as coisas, como o 
dinheiro ou objetos, mais do que a Ele, então não seriam 
perfeitos.

Ele disse que se ficassem com raiva, seria pecado.

Se dissessem uma mentira, mesmo uma mentirinha, 
então não seriam perfeitos. Era pecado falar mentiras.

Deus disse que se respondessem mal ao pai ou à mãe, 
mesmo que fosse só uma vez, não seriam mais perfeitos.

Somente pessoas perfeitas podem viver com um Deus 
perfeito.

“Honra teu pai e tua mãe … Não matarás … Não furtarás. 
Não darás falso testemunho contra o teu próximo …” Êxodo 20.12-16

Deus … julga os pensamentos e intenções do coração. Nada … está oculto aos olhos de Deus. 
Tudo está … diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4.12-13
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No total, Deus deu dez regras às pessoas. Elas 
foram chamadas os Dez Mandamentos. Para que 
ninguém se esquecesse de seus mandamentos, o 
Senhor escreveu as regras sobre duas pedras lisas 
chamadas tábuas. Por serem escritas sobre pedra, 
ninguém podia acrescentar nada às suas regras 
ou riscá-las. As regras de Deus nunca mudam.

O Senhor deu as tábuas de pedras ao homem por 
meio de Moisés. Ele deveria mostrar a todas as 
pessoas o que Deus escreveu.

Todos precisavam entender que não importava 
o quanto tentassem, eles jamais obedeceriam às 
dez regras de Deus perfeitamente. Jamais seriam 
bons o bastante para morar com Deus. Eram 
pecadores. Não podiam se salvar do castigo que 
os seus pecados mereciam.

Precisavam de um Salvador. Precisavam de um 
cordeiro.

… quem obedece a toda a Lei, mas tropeça em apenas um ponto, 
torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2.10

Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à Lei, 
pois é mediante a Lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3.20





Perguntas do Capítulo Sete
1.  Quando as pessoas pecam, Deus pode fazer de 

conta que nada aconteceu?

2. Deus mandou as pessoas fazerem alguma coisa 
que as ajudariam a entender como o pecado 
seria castigado sem castigar as pessoas. O que 
Ele mandou que trouxessem?

3.  O homem que trazia o cordeiro colocava sua mão 
sobre a cabeça do animal. O que isso mostrava?

4.  Sendo que agora o cordeiro carregava o pecado 
do homem, o que tinha de acontecer com o 
animal?

5. A Bíblia diz que a morte é o castigo pelo pecado. 
Em lugar de quem morria o cordeiro?

6.  Algumas pessoas não creram no plano de Deus. 
Elas fizeram suas próprias regras. O que achavam 
que podiam fazer para deixar Deus feliz?

7.  Quantas coisas uma pessoa pode roubar e ainda 
ser perfeita?

8.  Se as pessoas amam o dinheiro mais do que a 
Deus, como a Bíblia chama isto?

9.  Está tudo bem falar uma mentira, sendo só uma 
mentirinha?

10. Mesmo que alguém fale só uma mentirinha, é 
um pecador?

11. Se as pessoas ficarem com raiva, como a Bíblia 
chama isto?

12. O que a Bíblia diz que as crianças estão fazendo 
quando respondem mal ao pai ou à mãe?

13. Outras pessoas não sabem o que estamos 
pensando, mas quanto Deus sabe?

14. Se tentarmos ser muito bons e nunca fizermos 
ou pensarmos coisas ruins, seremos perfeitos o 
suficiente para morar no Céu?
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O Salvador Prometido

A Bíblia diz que somente pessoas perfeitas podem 
morar com um Deus perfeito. Mas as pessoas não 
são perfeitas. Seja menino ou menina, mãe ou pai, 
todos nós erramos. Sendo que é justo que todo 
pecado seja castigado, temos um problema. Sendo 
que nós pecamos, também seremos castigados. 
Estas são notícias terríveis.

Mas você se lembra das boas notícias de Deus? 
Você se lembra de seu plano? A Bíblia diz que 
Deus providenciaria um Salvador que um dia 
viria à terra.

Este Salvador resgataria todos os que quisessem 
ser salvos do castigo pelo seu pecado.

Eu, eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Isaías 43.11
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Durante anos, as pessoas aguardaram o dia quando 
o Salvador chegaria. Enquanto esperavam, Deus 
mandou que fizessem algo que os ajudaria a ver 
como o pecado poderia ser castigado sem que o 
pecador recebesse o castigo.

Deus mandou que trouxessem um cordeiro perfeito 
a um altar. Aquele que trazia o cordeiro colocava 
sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando 
que seu pecado estava sendo transferido para o 
cordeiro. O cordeiro então deveria morrer, sendo 
que a morte é o castigo pelo pecado.10

O cordeiro morria no lugar do homem. Isto 
mostrava às pessoas como Deus castigava o pecado 
sem castigá-las.

E assim foi. Por muitos anos, as pessoas aguardaram 
a vinda do Salvador. Elas estavam curiosas para 
saber quem seria. Qual seria o seu nome? Como 
viria? Como as salvaria?

Espero no SENHOR com todo o meu ser … Ponha a sua esperança no Senhor … pois no Senhor há amor leal e 
plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Salmo 130.5,7-8
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Finalmente, o dia chegou. O Salvador veio à terra! 
Sabe o que mais? O Salvador era o próprio Deus. 
Deus veio à terra. Isto não é maravilhoso?

Para ser o Salvador, Deus se fez homem. Não 
significa que deixou de ser Deus, mas o Senhor 
sabia que a única maneira de nos salvar era se 
tornar como um de nós. Então veio como um bebê, 
assim como qualquer outro menino ou menina 
chega ao mundo.

Ele nasceu em uma família comum. Sua mãe era 
chamada Maria e o marido dela José. Embora a 
família fosse comum, o bebê não o era.

O bebê era o próprio Deus.

Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado … E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9.6
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O Senhor não nasceu como um bebê em um 
hospital. Nasceu em uma estrebaria—um lugar 
onde as ovelhas e cordeirinhos eram guardados.

Os primeiros a visitá-lo foram os pastores—os 
homens que cuidavam dos carneiros para que 
não lhes acontecesse nenhum mal.

Quando Deus veio à terra, Ele foi chamado de 
Jesus. O nome Jesus significa Deus é quem salva.

Jesus era o Salvador que Deus prometeu a Adão e 
Eva muito tempo antes. Ele veio para nos salvar 
do castigo que nossos pecados merecem.

… ela deu à luz … Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura … Lucas 2.7

Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. 
E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e … lhes disse: “… Estou lhes trazendo boas novas de 

grande alegria, que são para todo o povo: Hoje … lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, 
o Senhor … encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura”. Lucas 2.8-12

E ele lhe pôs o nome de Jesus. Mateus 1.25b
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Jesus fez muitas coisas maravilhosas enquanto 
estava na terra—coisas impressionantes que 
normalmente não acontecem.

Ele fez cegos verem. Assim, não tropeçariam e nem 
cairiam. Curou aqueles que não podiam andar. 
Assim, poderiam correr e brincar. Jesus fez uma 
menina viver novamente para que todos os seus 
amigos ficassem felizes outra vez. Ele alimentou 
uma enorme multidão com um pequeno lanche de 
um garoto para que ninguém ficasse com fome.

Jesus fez todas essas coisas para que as pessoas 
soubessem que ele era Deus.

Ele amava as pessoas.

Jesus foi por toda a Galileia … pregando as boas novas … e curando todas as enfermidades e doenças entre 
o povo … e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos: endemoninhados, 

epiléticos e paralíticos; e ele os curou. Mateus 4.23-24
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Uma noite, quando alguns amigos de Jesus 
navegavam em um grande lago, caiu uma terrível 
tempestade. O vento era violento e enormes ondas 
batiam contra o lado do barco.

A noite inteira, os homens tentaram remar e levar 
o barco para a praia, mas o vento era muito forte. 
Era quase de manhã quando os homens viram 
alguém andando sobre as águas. Pensaram que 
fosse um fantasma! Estavam muito assustados.

Então uma voz chamou-os: “Sou eu, não fiquem 
com medo”. Era Jesus!

Pedro, um dos homens que estava no barco, gritou 
a Jesus: “Se é você, mande-me ir até você sobre 
as águas”.

Jesus disse: “Venha”.

Pedro saiu do barco e começou a andar até Jesus.

Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar …“Senhor”, disse Pedro,
 “se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas”. “Venha”, respondeu ele. 

Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14.25,28-29





– capítulo oito –

136

Mas quando Pedro sentiu o vento e as ondas, 
ficou com medo e começou a afundar. O que ele 
deveria fazer? Poderia lutar sozinho ou chamar 
Jesus para salvá-lo.

Em quem ele deveria confiar?

Pedro viu que não poderia salvar-se. Jesus era o 
único que poderia resgatá-lo. Ele gritou: “Senhor, 
salva-me!” Jesus estendeu sua mão e segurou 
Pedro. Pedro fez a escolha certa.

Assim como Pedro não podia salvar-se, nós também 
não podemos nos salvar do castigo pelos nossos 
pecados. Precisamos de um salvador.

Jesus é o nosso Salvador. Precisamos confiar nele.

Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!”
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: “Homem de pequena fé, por que você duvidou?”

 Mateus 14.30-31







Perguntas do Capítulo Oito
1. Quem deixou o Céu para se tornar 

o Salvador?

2. Para ser o Salvador, Deus se fez 
homem. Isso significa que ele 
deixou de ser Deus?

3. O Senhor sabia que a única maneira 
de nos salvar seria se tornar como 
um de nós. Como ele veio à terra?

4. O Senhor nasceu como um bebê 
em uma estrebaria—um lugar 
onde as ovelhas e cordeirinhos 
eram guardados. Quem foram os 
primeiros a visitá-lo?

5. Qual nome foi dado a Deus quando 
veio à terra?

6. O nome Jesus significa “Deus é 
quem salva”. De que outro nome 
Jesus era chamado?

7. Qual foi a razão de Jesus fazer 
homens cegos verem, curar os que 
não podiam andar e fazer pessoas 
mortas viverem novamente?

8. Qual pessoa Pedro e seus amigos 
viram andar nas águas?

9. Quando Pedro começou a olhar as 
ondas, o que aconteceu?

10. Pedro poderia lutar sozinho ou 
chamar Jesus para salvá-lo. O que 
ele fez?
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Nosso Cordeiro Perfeito

No princípio dos tempos, quando Adão e Eva 
pecaram, Deus prometeu que um dia enviaria um 
homem especial, chamado Salvador. O Salvador 
salvaria as pessoas da Segunda Morte e da tristeza 
que o pecado causa.

Quando chegou o tempo de enviar o Salvador, 
o próprio Deus deixou o Céu para vir à terra. O 
Deus Criador era o Salvador. Seu nome era Jesus, 
que significa: Deus é quem salva.

“… Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome 
dado aos homens pelo qual devamos ser salvos”. Atos 4.12
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Jesus viveu na terra—visitando amigos, trabalhando, 
comendo, dormindo, viajando para muitos 
lugares—assim como qualquer outro homem. 
Mas, ao mesmo tempo, Jesus era muito diferente 
de você e eu. Jesus nunca fez nada errado.

Todo o tempo que viveu na terra, mesmo como um 
menino, nunca fez alguma coisa má. Jesus foi o 
único homem que viveu uma vida perfeita—que 
nunca pecou.

Sendo que Jesus viveu uma vida perfeita, não 
tinha nenhum pecado pelo qual ser castigado. 
Ele não precisava morrer. As pessoas só morrem 
por causa do pecado, mas Jesus jamais pecou.

Portanto, ele [Jesus] é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus …  
santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. … ele não tem necessidade 

de oferecer sacrifícios dia após dia … por seus próprios pecados … Hebreus 7.25-27
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Embora Jesus não precisasse morrer, disse às 
pessoas que, um dia, os homens o prenderiam, 
bateriam nele e o pregariam numa cruz de madeira 
para matá-lo. Jesus morreria. Depois de estar 
morto por três dias, voltaria a viver.

Aqueles que o ouviram disseram que não 
acreditavam nisto. Disseram a ele que não falasse 
dessa maneira.

Mas o que Jesus estava dizendo era verdade. Ele 
estava contando aos seus amigos o restante do 
plano de Deus. Estava dando a eles boas notícias.

Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, 
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16

… Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém 
e sofresse muitas coisas … e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mateus 16.21
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Tudo isto tinha a ver com a promessa de Deus, 
tudo a ver com o cordeiro.

Você se lembra do cordeiro e de como as pessoas 
deveriam trazê-lo?

Jesus agora estava sendo chamado o Cordeiro 
de Deus.

Lembra que o cordeiro devia ser macho?
Jesus era um homem.

Você se lembra que o cordeiro devia ser perfeito?
Jesus era perfeito. Ele nunca pecou.

… João viu Jesus aproximando-se e disse: “Vejam! É o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo! …” João 1.29

… Cristo … um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1.19
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Lembra como o cordeiro devia ser trazido a um 
altar, um lugar de morte?

Depois de Jesus ter estado nesta terra por um 
tempo, ele permitiu que os homens o levassem 
à cruz, um lugar de morte.

E você lembra como aquele que trazia o cordeiro 
colocava sua mão na cabeça do animal, mostrando 
que o seu pecado estava sendo colocado sobre o 
cordeiro?

A Bíblia diz que, quando Jesus estava pregado 
na cruz, todos os nossos pecados foram tirados 
de nós e colocados nele. Ele tomou o pecado de 
todos—desde a melhor pessoa até os piores 
homens e mulheres. O pecado de todo menino, 
menina, mãe e pai foi colocado sobre Jesus.

Todas as coisas sujas que já foram ditas, ele ouviu. 
Todas as terríveis coisas que já foram feitas, ele 
soube. Toda a raiva que já foi mostrada, ele viu. 
Toda a dor que alguém causou, ele sentiu. Toda 
a sujeira horrível do pecado foi colocada sobre o 
perfeito Jesus. Ele sentiu tudo, ele conheceu tudo 
e levou tudo sobre si. Deve ter sido terrível.

Sim, tudo tinha a ver com um cordeiro.
Jesus era o Cordeiro—nosso Cordeiro.
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Mas pense de novo no resto da história. Você 
lembra o que aconteceu ao cordeiro? Sendo que 
o pecado deve ser castigado e a morte é o castigo 
pelo pecado, o cordeiro devia morrer.

Foi da mesma maneira com Jesus.

Sendo que todo o nosso pecado teve de ser colocado 
sobre ele, Jesus teve de ser castigado. Ele teve de 
morrer.

A Bíblia diz que Jesus morreu em nosso lugar. 
Ele tomou todo o castigo que o nosso pecado 
merecia para que nós jamais precisássemos sofrer 
a Segunda Morte.

Jesus era o cordeiro final. Não seria mais necessário 
que cordeiros fossem trazidos a um altar. Não ficou 
nenhum pecado para ser castigado, para sempre.

Deus cumpriu sua promessa.

… Cristo, nosso Cordeiro … foi sacrificado. 1 Coríntios 5.7

Deus tornou [uma oferta de] pecado por nós aquele que não tinha pecado, 
para que nele nos tornássemos justiça [perfeição] de Deus. 2 Coríntios 5.21

Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue … Romanos 3.25





Perguntas do Capítulo Nove
1. Jesus viveu na terra como qualquer outro homem. 

Mas, ao mesmo tempo, Jesus era muito diferente. O 
que Jesus nunca fez?

2. A morte só veio ao mundo por causa do pecado. 
Sendo que Jesus nunca pecou, tinha de morrer?

3. Jesus disse que os homens bateriam nele e o pregariam 
em uma cruz de madeira para matá-lo. Depois de 
morto por três dias, voltaria a viver. Como Jesus 
poderia saber essas coisas antes de acontecerem?

4. A Bíblia diz que Jesus era como os cordeiros trazidos 
ao altar. Como era chamado Jesus, para fazer as 
pessoas se lembrarem desses cordeiros?

5. Os cordeiros deviam ser perfeitos. Como Jesus era 
perfeito?

6. Os cordeiros eram trazidos a um altar, um lugar de 
morte. Em qual lugar de morte Jesus foi colocado?

7. Sendo que todos os nossos pecados foram colocados 
sobre Jesus, o que tinha de acontecer a ele?

8. A Bíblia diz que Jesus tomou todo o castigo que o 
nosso pecado merecia. Quanto pecado foi deixado 
ainda para ser castigado?

9. Por que nós não levamos cordeiros a um altar?
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Vivo para Sempre

Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre 
a cabeça do animal, que será morto diante da Tenda do Encontro. Levítico 3.7-8

Há muitos, muitos anos atrás, Deus prometeu um 
Salvador que viria salvar as pessoas do castigo 
que o pecado traz. Ele salvaria as pessoas da 
Segunda Morte.

Deus disse às pessoas para trazerem um cordeiro, 
para mostrar-lhes como o pecado poderia ser 
castigado sem que elas fossem castigadas.
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Agora, vamos pensar. As pessoas então precisavam 
de um cordeiro. Nós temos um cordeiro?

Sim, nós temos. Jesus era o nosso cordeiro. 
Ele foi chamado “o Cordeiro de Deus”.

O cordeiro que as pessoas traziam era perfeito. 
Agora, ouça. Quem foi a única pessoa que viveu 
uma vida perfeita—alguém que nunca pecou?

Está certo. Foi Jesus. Ele é o nosso Cordeiro 
perfeito.

As pessoas deviam trazer seu cordeiro até um 
altar, um lugar de morte. Em qual lugar de morte 
Jesus foi levado? Você se lembra?

Foi a uma cruz de madeira.

Isto é muito importante. Você lembra como todo o 
pecado das pessoas era colocado sobre o cordeiro? 
Pense com cuidado. Os pecados de quem foram 
colocados sobre Jesus?

Você está certo. Foram os nossos pecados.

Sendo que agora o cordeiro carrega o pecado das 
pessoas, ele deve morrer. Quem morreu em nosso 
lugar?

Sim, foi Jesus. Ele morreu por nós.
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Quando Jesus foi pregado na cruz, todos os 
pecados de cada menino, menina, mãe e pai 
foram colocados sobre Ele. Sendo que Jesus não 
tinha nenhum pecado próprio, pelos quais devia 
morrer, ele podia morrer por outro. Ele podia 
morrer por nós.

Nosso pecado causou a morte de Jesus.

Ele escolheu ser castigado em nosso lugar para 
que pudesse nos salvar do castigo que nosso 
pecado merecia.

Jesus é o nosso Salvador.

Ele … não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado para o matadouro … Isaías 53.7

Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus … Romanos 6.23

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, 
é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2.8-9

… vocês estavam mortos em pecados … Deus os vivificou com Cristo. 
Ele nos perdoou todas as transgressões … Colossenses 2.13

… fomos santificados [tornados perfeitos], por meio do sacrifício … de Jesus Cristo, 
oferecido uma vez por todas. Hebreus 10.10
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Mas, se a história terminasse com Jesus morto 
na cruz, seria muito triste.

Porém, a Bíblia nos fala mais. Ela diz que, após 
a morte de Jesus, seus amigos desceram o seu 
corpo da cruz com cuidado. Deviam estar com o 
coração partido. Colocaram-no em um sepulcro. 
Lentamente, rolaram uma grande pedra que 
servia como porta. Então, tristes, voltaram para 
as suas casas.

No próximo dia, os homens que mataram Jesus 
mandaram os soldados vigiar o túmulo. Eles 
ouviram que Jesus disse que voltaria à vida depois 
de três dias. Eles não queriam que alguém viesse 
e levasse embora o corpo de Jesus e fizesse de 
conta que ele estava vivo. Queriam ter certeza 
de que Jesus ficou morto no túmulo.

No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim; e no jardim, 
um sepulcro novo … colocaram Jesus ali. João 19.41-42

No dia seguinte … os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram:
“Senhor,… Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que 

não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos …”
“Levem um destacamento”, respondeu Pilatos. “Podem ir, e mantenham o sepulcro em segurança como 

acharem melhor”. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro; 
e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Mateus 27.62-66
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Mas os soldados não podiam impedir Deus, a 
grande pedra também não e nada poderia impedir 
o plano de Deus. Assim como ele disse, após três 
dias, Jesus voltou a viver! Ele estava vivo!

Os guardas ficaram com medo, um anjo rolou a 
pedra e todos podiam ver que Jesus não estava 
mais no túmulo. Durante quarenta dias, ele se 
encontrou com seus amigos e muitos grupos de 
pessoas. Todos estavam contentes. Ele estava com 
eles novamente—falando, comendo e viajando. 
Era tudo maravilhoso!

Jesus estava vivo!

E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, 
rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela … Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. 

Mateus 28.2,4

“Não tenham medo”, disse ele. “Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. 
Ele ressuscitou! Não está aqui. Marcos 16.6

… apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. 
Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando-lhes acerca do Reino de Deus. Atos 1.3
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As pessoas quase não podiam acreditar. Ninguém 
nunca fez isto antes. Ninguém morreu e voltou 
a viver por si mesmo. Que poder impressionante!

Jesus estava mostrando a eles que, por ser mais 
forte que a morte, as pessoas não precisavam 
ficar com medo de morrer e ficar com Satanás 
em sua terrível casa. Não precisavam ficar com 
medo da Segunda Morte.

Jesus era forte o suficiente para fazê-los viverem 
de novo.

Mas ele não os faria viver novamente na terra—
um lugar estragado pelo pecado. Ele os faria viver 
no Céu—um lugar perfeito e cheio de felicidade.

Jesus prometeu fazer isto por todos os que cressem 
que ele era o Cordeiro deles.

“Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. Na casa de meu Pai há 
muitos aposentos [ou mansões];… Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei 

para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou”. João 14.1-4
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Isto é muito importante. Você ouviu o que Jesus 
disse? Você entendeu?

Ele estava dizendo que, se um menino, menina, 
mãe ou pai cresse que Jesus morreu em seu lugar, 
então poderia ir e viver com ele no Céu.

É tudo tão simples.

Tudo o que precisavam fazer era crer que Jesus 
era o seu Cordeiro, que ele foi castigado por causa 
do pecado deles. Se confiassem nele, crendo que 
aquilo que ele disse era verdade, então, quando 
aquele menino, menina, mãe ou pai terminassem 
de viver aqui na terra, Jesus os faria perfeitos 
para que vivessem com ele no Céu.

Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, 
o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, 

para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 
Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4.16-18
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As pessoas ouviram com euforia. Eram notícias 
que todos precisavam ouvir. Falaram por muitas 
horas com Jesus sobre o plano. E então, ao final 
dos quarenta dias, Jesus se despediu e retornou 
ao Céu. É ali onde vive agora, em seu lar perfeito.

E é sobre isto que a Bíblia trata.

É uma carta de Deus—cheia de amor—e toda ela 
é sobre o Cordeiro.

E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; 
quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que crêem no nome do Filho 

de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5.11-13

Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo 
inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21.25





Perguntas do Capítulo Dez
1. Há muitos, muitos anos atrás, as pessoas precisavam 

ter um cordeiro. Quem é nosso cordeiro?

2. O cordeiro que as pessoas traziam era perfeito. Quem 
foi a única pessoa que viveu uma vida perfeita—que 
não pecou nenhuma vez?

3. As pessoas deviam trazer seu cordeiro até um altar, 
um lugar de morte. Em qual lugar de morte Jesus foi 
levado?

4. Lembra como todos os pecados das pessoas eram 
colocados sobre o cordeiro? Os pecados de quem foram 
colocados sobre Jesus?

5. Sendo que o cordeiro estava carregando o pecado das 
pessoas, ele devia morrer. Quem morreu em nosso 
lugar?

6. O cordeiro morria no lugar do homem. Em lugar de 
quem Jesus morreu?

7. Depois que Jesus morreu, seu corpo foi colocado em 
um túmulo. Rolaram uma grande pedra usada como 
porta. Como se chamava este tipo de túmulo?

8. O que aconteceu depois que Jesus estava morto por 
três dias?

9. Quando Jesus voltou a viver, mostrou às pessoas que 
ele também podia fazê-las viverem novamente. Onde 
ele as faria viver novamente?

10. Quando Jesus disse que faria as pessoas viverem no 
Céu, o que precisavam fazer para que pudessem viver 
em sua casa perfeita?

11. Elas deviam prometer que nunca mais fariam alguma 
coisa errada novamente?

 Tinham de confiar em Jesus como aquele que as 
salvaria?

 Tinham de prometer fazer mais coisas boas do que 
coisas ruins?

 Tinham de crer que Jesus morreu em lugar delas?
12. Deus disse que, se uma pessoa cresse que Jesus 

morreu como um Cordeiro no lugar dela, então 
poderia ir para o Céu. Deus realmente quis dizer isto?
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A carta de Deus é tão importante que você precisa 
ter certeza que a entendeu claramente. Aqui há 
algumas perguntas. Você será capaz de dizer por 
si mesmo o quanto sabe do plano de resgate de 
Deus. Se errar algumas, continue a ler este livro 
até ter as respostas corretas em sua mente.

1. Deus fez todas as coisas simplesmente 
falando. O que isto nos diz sobre Deus? 

2. Por que somente Deus era capaz de criar um 
mundo perfeito? 

3. A Bíblia usa uma palavra para descrever a 
escolha de Lúcifer em desobedecer a Deus. 
Qual é esta palavra? 

4. Por que não é justo alguém ficar sem castigo 
quando faz coisas más? 

5. Qual é o nome da casa que Deus fez para 
Satanás e os anjos maus? 

6. A Bíblia usa uma palavra para descrever a 
desobediência de Adão e Eva. Qual é esta 
palavra? 

7. O que entrou no mundo por causa do pecado? 

8. Sendo que Adão e Eva não eram mais 
perfeitos, quando morressem morariam com 
Satanás em sua terrível casa. Como a Bíblia 
chama este tipo de morte? 

9. Deus prometeu que enviaria um homem especial 
para resgatar todas as pessoas da Segunda 
Morte. Como seria chamado este homem? 

10. Por que as pessoas precisam se tornar 
perfeitas para morar no Céu? 

11. Seria certo Deus fazer de conta que Adão e 
Eva nunca tivessem pecado? 

12. Deus mostrou às pessoas como podia castigar 
o pecado sem castigá-las. Que tipo de animal 
deveriam trazer? 

13. O que acontecia com o pecado do homem 
quando colocava sua mão sobre a cabeça 
do cordeiro? 

14. Em lugar de quem o cordeiro morria? 

15. Por que o cordeiro era castigado se não tinha 
feito nada de errado? 

16. Se as pessoas confiam em Deus elas vão para 
o céu quando morrem. Que transformação 
Deus faz nelas para que sejam capazes de 
viver em sua casa perfeita? 

Você entende a carta de Deus?



173

17. Se tentarmos ser muito bons e nunca fazer 
ou pensar coisas ruins, seremos perfeitos 
o suficiente para morar no Céu? 

18. Quem deixou o Céu para se tornar o 
Salvador? 

19. Sendo que Jesus nunca pecou, ele devia 
morrer? 

20. A Bíblia diz que Jesus era como os 
cordeiros trazidos ao altar. Como Jesus 
era chamado, para fazer as pessoas 
lembrarem desses cordeiros?

21 Lembra como todos os pecados das 
pessoas eram colocados sobre o cordeiro? 
Os pecados de quem foram colocados 
sobre Jesus? 

22. O cordeiro morria em lugar do homem. 
Em lugar de quem Jesus morreu? 

23. Quando Jesus disse que faria as pessoas 
viverem no Céu, o que precisavam fazer 
para que pudessem viver em sua casa 
perfeita? 
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Você crê na carta de Deus?

Se você respondeu todas as perguntas 
corretamente, significa que você entendeu o 
plano de Deus. Significa que você sabe o que 
a carta de Deus está dizendo. Isto é muito 
importante. Muitas pessoas vivem até ficar 
velhas e ainda não compreendem o que a 
Bíblia diz.

Entender a carta de Deus é muito bom, mas há uma 
grande pergunta que você precisa responder. 
Você crê que aquilo que Deus diz é verdade?

Uma coisa é você entender a Bíblia e outra 
coisa é crer nela.

Tente responder essas perguntas. Elas lhe 
ajudarão a saber se você crê na carta de Deus. 

	Quem você crê ser Jesus? É apenas um 
homem bom ou é mais do que isto? 

	E quanto a você? Você crê que é bom o 
bastante para morar no Céu ou crê que é 
um pecador?

	Você crê que Deus deixará o seu pecado passar 
ou que seu pecado precisa ser castigado? 

	Quem foi castigado em seu lugar?

	Quem você crê ser o seu Cordeiro?

	Você crê que Jesus o amou o bastante para 
carregar o seu pecado?

	Depois que Jesus morreu, ele voltou a viver 
e agora vive para sempre. Você crê nisto?
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Fim

Se você respondeu a essas perguntas corretamente 
e crê que são verdadeiras, o castigo pelo seu 
pecado se foi. É tudo tão simples. Você jamais 
precisa ter medo da Segunda Morte ou do 
Lago de Fogo.

Sendo que você creu que aquilo que Deus diz é 
verdade, você está confiando nele. Agora está 
do lado de Deus. Ele promete nunca deixá-lo. 
Ele sempre estará com você, não importa onde 
for ou o que fizer.

Quando terminar de viver aqui na terra, Deus 
diz que fará você perfeito para ir ao Céu. Você 
viverá para sempre com Ele. É isto mesmo que 
Deus quis dizer?

Por essa razão você pode ficar muito feliz 
agora. Você pode ter certeza porque foi Deus 
que disse, e Ele não conta mentiras.

Talvez este livro tenha respondido às suas 
dúvidas. Deus escreveu muitas coisas para 
nos ajudar. Você pode descobrir mais em sua 
carta. A Bíblia está cheia de respostas.

Quando alguém faz algo especial por você, 
você o agradece. A Bíblia diz que podemos falar 
com o Senhor a qualquer hora assim como um 
amigo fala com o outro.

Aqui estão algumas palavras para dizer 
“obrigado” a Jesus pelo o que fez por você. 
Ouça-as algumas vezes e então em suas próprias 
palavras, agradeça-o. Lembre-se que Deus está 
em todo o lugar. Ele está ouvindo.

Querido Jesus, eu sei que você é Deus e que 
criou todas as coisas. Eu confio em você. Eu 
sou um pecador. Você é o único que pode me 
salvar. Eu creio que você levou o meu castigo. 
Você morreu em meu lugar. Obrigado por 
me amar tanto. Eu sei que você cumprirá a 
sua promessa de me levar para o Céu para 
eu estar com você.

Jesus é um Salvador maravilhoso. 
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Capítulo 1 Perguntas e Respostas

1. A Bíblia é uma carta muito importante enviada para nós. 
De quem é? De Deus

2. A Bíblia diz que Deus nunca nasceu. Ele morrerá algum dia? 
Não

3. Havia outro ser vivo com Deus no início? Não

4. Quem criou os anjos? Deus

5. O que significa a palavra criar? Fazer alguma coisa

6. Você não pode ver a Deus. Você não pode ver os anjos. 
Eles não têm corpos de carne e osso. Como são chamados? 
Espíritos

7. Qual tarefa especial foi dada aos anjos? Mensageiros de 
Deus

8. Precisamos de martelo e pregos para fazer alguma coisa, 
mas quando Deus fez o mundo, como Ele o fez? Ele apenas 
falou.

9. Deus fez todas as coisas simplesmente falando. O que isto 
nos diz sobre Deus? Que Ele é muito, muito poderoso.

10. Em quantos dias Deus fez o mundo? Seis

11. Quem fez Adão e Eva? Deus

12. Se Deus pode estar com você, com sua família e com seus 
amigos ao mesmo tempo, o que isto significa? Que Deus 
está em todo o lugar ao mesmo tempo.

Capítulo 2 Perguntas e Respostas
1. Quando você olha ao redor do mundo e vê tudo o que foi 

feito, você pode ver que Deus é muito poderoso. Quanto 
Deus sabe? Tudo

2. A quem pertence o mundo? A Deus

3. Por que o mundo pertence a Deus? Porque Ele o fez.

4. Deus podia ter feito o mundo bem feio, mas Ele o fez belo. 
Por que Deus fez um mundo tão lindo? Porque Ele nos ama. 
Ele queria que nós admirassemos o mundo.

5. Deus fez regras para que o mundo funcionasse de modo 
correto. Que tipo de lugar seria o mundo se não houvesse 
nenhuma regra? Infeliz, confuso, desorganizado e inseguro

6. Como chamamos algo que não tem nada de errado e que é 
bom em tudo? Perfeito

7. Por que somente Deus era capaz de criar um mundo perfeito? 
Porque Ele é perfeito.

8. Deus vive em uma casa perfeita. Como é chamada? Céu

9. Fale três coisas que a Bíblia nos diz sobre o Céu? 
 Ver página 46.

Capítulo 3 Perguntas e Respostas
1. Qual era o nome do anjo mais importante de Deus? Lúcifer

2. Deus deu a Lúcifer uma tarefa especial? Sim

3. Lúcifer era feliz com o trabalho que Deus lhe deu? Não

4. O que Lúcifer queria? Queria ser Deus.

5. A Bíblia usa uma palavra para descrever a escolha de Lúcifer 
em desobedecer a Deus. Qual é essa palavra? Pecado

6. Por que Lúcifer queria ser Deus? Ele pensava que era mais 
inteligente que Deus, que sabia melhor do que Deus.

7. De que são chamados os maus pensamentos e coisas erradas 
que fazemos? Pecado

8. É justo quando alguém faz algo mal e fica sem castigo? Não

9. Por que não é justo alguém ficar sem castigo quando faz coisas 
más? Não é justo porque todo o erro deve ser castigado.

10. Deus é justo todas as vezes ou só algumas vezes? Todas 
as vezes

11. Por Deus ser perfeito, Ele não permitiu que anjos maus vivessem 
em sua casa perfeita. O que Ele fez com eles? Lançou-os fora 
do Céu.

12. Deus mudou o nome de Lúcifer para Satanás. O que significa 
o nome Satanás? Inimigo

13. Qual é o nome da casa que Deus fez para Satanás e os anjos 
maus? O Lago de Fogo
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14. A nova casa de Satanás é um lugar feliz para se viver? Não

15. Muitos anjos ainda obedeceram a Deus. Onde esses anjos bons 
vivem? No Céu

Capítulo 4 Perguntas e Respostas
1. Sendo que Deus amava e cuidava de Adão e Eva, que lugar 

especial Ele fez para que morassem? Um jardim

2. Quantas regras Deus deu a Adão e Eva? Uma

3. Qual regra Deus deu a Adão e Eva? Ele disse que não comessem 
do fruto de uma árvore.

4. O que Deus disse que aconteceria a Adão e Eva se 
desobedecessem esta única regra? Que morreriam.

5. Satanás disse a Adão e Eva que seriam iguais a quem, se 
comessem o fruto daquela árvore? Seriam iguais a Deus.

6. Satanás estava dizendo a verdade ou mentira para Adão e 
Eva? Mentira

7. Adão e Eva obedeceram à única regra de Deus? Não

8. A Bíblia usa uma palavra para descrever a desobediência 
de Adão e Eva. Qual é esta palavra? Pecado

9. O que entrou no mundo por causa do pecado? A morte

10. Quando a Bíblia fala sobre a morte, significa que você se 
torna uma estrela no céu ou que você fica separado de um 
amigo para sempre? Que você fica separado de um amigo 
para sempre.

11. Deus não queria que Adão e Eva vivessem com Satanás. Deus 
disse que providenciaria uma maneira de Adão e Eva serem 
perfeitos novamente. Por quê? Porque Ele os amava.

Capítulo 5 Perguntas e Respostas
1. Como Adão e Eva se juntaram a Satanás, quando morressem 

ficariam separados de Deus para sempre na terrível casa 
de Satanás. Que tipo de morte é esta que a Bíblia fala? A 
Segunda Morte

2. Deus queria que vivessem com ele em sua casa perfeita. Por 
que Deus não estava sem saída? Deus tinha um plano.

3. Deus disse a Adão e Eva tudo sobre o seu plano? Não

4. Deus prometeu que enviaria um homem especial para salvá-
los da Segunda Morte. Como seria chamado esse homem? 
Salvador

5. Adão e Eva deveriam crer no que Deus prometeu? Sim

6. João acreditava em seu avô porque cria que ele podia ajudá-
lo ou porque o avô estava calçando botas à prova de água? 
Ele acreditava que o seu avô podia ajudá-lo.

7. João confiava em seu avô porque acreditava que o seu avô 
cuidaria dele ou porque o vovô não tinha mais nada para 
fazer? Ele acreditava que o seu avô cuidaria dele.

8. Quando João estava lutando e se batendo na água, ele 
prometeu ser um bom menino antes que o vovô o salvasse? 
Não

9. Adão e Eva tinham de prometer que nunca fariam alguma 
coisa má novamente, antes que Deus falasse que os salvaria? 
Não

10. O avô de João quis dizer isto mesmo quando falou: “Apenas 
confie em mim?” Sim

11. Deus quis dizer isto mesmo quando falou às pessoas: “Confiem 
em mim e eu lhes farei perfeitos quando morrerem?” Sim

12. Por que as pessoas precisam ser perfeitas para morar no 
Céu? Porque somente pessoas perfeitas podem viver com 
um Deus perfeito.

Capítulo 6 Perguntas e Respostas
1. Por que Deus não queria castigar Adão e Eva? Porque Ele 

os amava.

2. Seria certo Deus fazer de conta que Adão e Eva nunca 
tivessem pecado? Não

3. Deus mostrou às pessoas como podia castigar o pecado 
sem castigá-las. Que tipo de animal deveriam trazer? Um 
cordeiro

4. O cordeiro deveria ser macho ou fêmea? Um cordeiro macho
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5. O cordeiro podia ter uma perna quebrada, estar doente 
ou ter a lã caindo? Não  Que tipo de cordeiro deveria ser? 
Perfeito

6. Para qual lugar de morte levavam o cordeiro? Um altar

7. Em que parte do cordeiro o homem deveria colocar a mão? 
Sobre a cabeça

8. O que acontecia com o pecado do homem quando colocava 
a mão sobre a cabeça do cordeiro? O pecado do homem 
era colocado sobre o cordeiro.

9. O que acontecia ao cordeiro por carregar o pecado do 
homem? Ele devia morrer.

10. O cordeiro não havia feito nada errado. Ele merecia ser 
castigado? Não

11. A Bíblia diz que a morte é o castigo pelo pecado. Em lugar 
de quem o cordeiro morria? Em lugar do homem.

12. Por que o cordeiro era castigado se não havia feito nada 
errado? Porque estava carregando o pecado do homem.

13. O homem fazia o que Deus disse para fazer—trazer um 
Cordeiro. Ele fazia isto porque pensava que Deus não gostava 
de cordeiros ou porque confiava no que Deus disse? Porque 
confiava em Deus.

14. Se as pessoas confiam em Deus, elas vão para o Céu quando 
morrem. Como Deus as transforma para que possam morar 
lá? Ele as faz perfeitas.

Capítulo 7 Perguntas e Respostas
1. Quando as pessoas pecam, Deus pode fazer de conta que 

nada aconteceu? Não

2. Deus mandou as pessoas fazerem alguma coisa que as 
ajudariam a entender como o pecado seria castigado sem 
castigar as pessoas. O que Ele mandou que trouxessem? Um 
cordeiro

3. O homem que trazia o cordeiro colocava sua mão sobre a 
cabeça do animal. O que isto mostrava? Que seu pecado 
estava sendo colocado sobre o cordeiro.

4. Sendo que agora o cordeiro carregava o pecado do homem, 
o que tinha de acontecer com o animal? Devia morrer.

5. A Bíblia diz que a morte é o castigo pelo pecado. Em lugar 
de quem morria o cordeiro? Em lugar do homem

6. Algumas pessoas não criam no plano de Deus. Elas fizeram 
suas próprias regras. O que achavam que podiam fazer para 
deixar Deus feliz? Fazer mais coisas boas do que coisas 
ruins.

7. Quantas coisas uma pessoa pode roubar e ainda ser perfeita? 
Nenhuma

8. Se as pessoas amam o dinheiro mais do que a Deus, como 
a Bíblia chama isto? Pecado

9. Está tudo bem falar uma mentira, sendo só uma mentirinha? 
Não

10. Mesmo que alguém fale só uma mentirinha é um pecador? 
Sim

11. Se as pessoas ficarem com raiva, como a Bíblia chama isto? 
Pecado

12. O que a Bíblia diz que as crianças estão fazendo quando 
respondem ao pai ou à mãe? Estão pecando.

13. Outras pessoas não sabem o que estamos pensando, mas 
quanto Deus sabe? Tudo

14. Se tentarmos ser muito bons e nunca fazer ou pensar coisas 
ruins, seremos perfeitos o suficiente para morar no Céu? 
Não

Capítulo 8 Perguntas e Respostas
1. Quem deixou o Céu para se tornar o Salvador? Deus

2. Para ser o Salvador, Deus se fez homem. Isto significa que 
ele deixou de ser Deus? Não

3. O Senhor sabia que a única maneira de nos salvar seria 
se tornar como um de nós. Como ele veio à terra? Ele veio 
como um bebê.
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4. O Senhor nasceu como um bebê em uma estrebaria—lugar 
onde as ovelhas e cordeirinhos eram guardados. Quem foram 
os primeiros a visitá-lo? Os pastores de ovelhas

5. Qual nome foi dado a Deus quando veio à terra? Jesus

6. O nome Jesus significa “Deus é quem salva”. De que outro 
nome Jesus era chamado? Salvador

7. Qual foi a razão de Jesus fazer homens cegos verem, 
curar os que não podiam andar e fazer pessoas mortas 
viverem novamente? Para que as pessoas soubessem 
que ele era Deus.

8. Qual pessoa Pedro e seus amigos viram andar nas águas? 
Jesus

9. Quando Pedro começou a olhar as ondas, o que aconteceu? 
Começou a afundar.

10. Pedro poderia lutar sozinho ou chamar Jesus para salvá-lo. 
O que ele fez? Ele chamou Jesus para salvá-lo.

Capítulo 9 Perguntas e Respostas
1. Jesus viveu na terra como qualquer outro homem. Mas 

ao mesmo tempo Jesus era muito diferente. O que Jesus 
nunca fez? Ele nunca pecou.

2. A morte só veio ao mundo por causa do pecado. Sendo 
que Jesus nunca pecou, tinha de morrer? Não

3. Jesus disse que os homens bateriam nele e o pregariam 
em uma cruz de madeira para matá-lo. Depois de morto 
por três dias, voltaria a viver. Como Jesus poderia saber 
essas coisas antes de acontecer? Ele era Deus. Deus sabe 
tudo.

4. A Bíblia diz que Jesus era como os cordeiros trazidos ao 
altar. Como era chamado Jesus, para fazer as pessoas se 
lembrarem desses cordeiros? Ele era chamado o Cordeiro 
de Deus.

5. Os cordeiros deviam ser perfeitos. Como Jesus era perfeito? 
Ele nunca pecou.

6. Os cordeiros eram trazidos a um altar, um lugar de morte. 
Em qual lugar de morte Jesus foi colocado? Numa cruz 
de madeira

7. Sendo que todos os nossos pecados foram colocados sobre 
Jesus, o que tinha de acontecer a ele? Ele devia morrer.

8. A Bíblia diz que Jesus tomou todo o castigo que o nosso 
pecado merecia. Quanto pecado foi deixado ainda para 
ser castigado? Nenhum 

9. Por que nós não levamos cordeiros a um altar? Porque 
Jesus foi o cordeiro final.

Capítulo 10 Perguntas e Respostas
1. Há muitos, muitos anos atrás, as pessoas precisavam ter 

um cordeiro. Quem é nosso cordeiro? Jesus

2. O cordeiro que as pessoas traziam era perfeito. Quem foi a 
única pessoa que viveu uma vida perfeita—que não pecou 
nenhuma vez? Jesus

3. As pessoas deviam trazer seu cordeiro até um altar, um 
lugar de morte. A qual lugar de morte Jesus foi levado? 
A uma cruz

4. Lembra como todos os pecados das pessoas eram colocados 
sobre o cordeiro? Os pecados de quem foram colocados sobre 
Jesus? Nossos pecados

5. Sendo que o cordeiro estava carregando o pecado das pessoas, 
ele devia morrer. Quem morreu em nosso lugar? Jesus

6. O cordeiro morria no lugar do homem. Em lugar de quem 
Jesus morreu? Em nosso lugar

7. Depois que Jesus morreu, seu corpo foi colocado em um 
túmulo. Rolaram uma grande pedra usada como porta. 
Como se chamava este tipo de túmulo? Um sepulcro

8. O que aconteceu depois que Jesus estava morto por três 
dias? Jesus voltou a viver.
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9. Quando Jesus voltou a viver, mostrou às pessoas que ele 
também podia fazê-las viver novamente. Onde ele as faria 
viver novamente? No Céu

10. Quando Jesus disse que faria as pessoas viverem no Céu, o 
que precisavam fazer para que pudessem viver em sua casa 
perfeita? Confiar ou crer nele.

11. Eles deviam prometer que nunca mais fariam alguma coisa 
errada novamente? Não

 Tinham de confiar em Jesus como aquele que os salvaria? 
Sim

 Tinham de prometer fazer mais coisas boas do que coisas 
ruins? Não

 Tinham de crer que Jesus morreu em lugar deles? Sim

12. Deus disse que se alguém cresse que Jesus morreu como um 
Cordeiro em seu lugar, então poderia ir para o Céu. Deus 
realmente quis dizer isto? Sim

Você entende a carta de Deus? Respostas
1. Deus fez todas as coisas simplesmente falando. O que isto 

nos diz sobre Deus? Que ele é muito, muito poderoso.

2. Por que somente Deus era capaz de criar um mundo perfeito? 
Porque Ele é perfeito.

3. A Bíblia usa uma palavra para descrever a escolha de Lúcifer 
em desobedecer a Deus. Qual é esta palavra? Pecado

4. Por que não é justo alguém ficar sem castigo quando faz coisas 
más? Não é justo porque todo o erro deve ser castigado.

5. Qual é o nome da casa que Deus fez para Satanás e os anjos 
maus? O Lago de Fogo

6. A Bíblia usa uma palavra para descrever a desobediência 
de Adão e Eva. Qual é esta palavra? Pecado

7. O que entrou no mundo por causa do pecado? A morte

8. Sendo que Adão e Eva não eram mais perfeitos, quando 
morressem morariam com Satanás em sua terrível casa. 
Como a Bíblia chama este tipo de morte? A Segunda Morte

9. Deus prometeu que enviaria um homem especial para 
resgatar todas as pessoas da Segunda Morte. Como seria 
chamado este homem? Salvador

10. Por que as pessoas precisam se tornar perfeitas para morar 
no Céu? Porque somente pessoas perfeitas podem viver 
com um Deus perfeito.

11. Seria certo Deus fazer de conta que Adão e Eva nunca 
tivessem pecado? Não

12. Deus mostrou às pessoas como podia castigar o pecado 
sem castigá-las. Que tipo de animal deveriam trazer? 
Um cordeiro

13. O que acontecia com o pecado do homem quando colocava 
sua mão sobre a cabeça do cordeiro? O pecado do homem 
era colocado sobre o cordeiro.

14. Em lugar de quem o cordeiro morria? Em lugar do homem

15. Por que o cordeiro era castigado se não tinha feito nada de 
errado? Porque estava carregando o pecado do homem.

16. Se as pessoas confiam em Deus, elas vão para o céu quando 
morrem. Que transformação Deus faz nelas para que sejam 
capazes de viver em sua casa perfeita? Ele as faz perfeitas.

17. Se tentarmos ser muito bons e nunca fazer ou pensar coisas 
ruins, seremos perfeitos o suficiente para morar no Céu? 
Não

18. Quem deixou o Céu para se tornar o Salvador? Deus, Jesus

19. Sendo que Jesus nunca pecou, ele devia morrer? Não

20. A Bíblia diz que Jesus era como os cordeiros trazidos ao altar. 
Como Jesus era chamado, para fazer as pessoas lembrarem 
desses cordeiros? Era chamado de Cordeiro de Deus.

21. Lembra como todos os pecados das pessoas eram colocados 
sobre o cordeiro? Os pecados de quem foram colocados sobre 
Jesus? Nossos pecados

22. O cordeiro morria em lugar do homem. Em lugar de quem 
Jesus morreu? Em nosso lugar
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23. Quando Jesus disse que faria as pessoas viverem no Céu, o 
que precisavam fazer para que pudessem viver em sua casa 
perfeita? Confiar ou crer nele.

Você crê na carta de Deus? Respostas
 Quem você crê ser Jesus? É apenas um homem bom ou é 

mais do que isto? Ele é Deus

 E quanto a você? Você crê que é bom o bastante para ir 
ao Céu ou crê que é um pecador? Eu sou um pecador

 Você crê que Deus deixará o seu pecado passar ou que 
seu pecado precisa ser castigado? O pecado precisa ser 
castigado

 Quem foi castigado em seu lugar? Jesus

 Quem você crê ser o seu Cordeiro? Jesus

 Você crê que Jesus lhe amou o bastante para carregar o 
seu pecado? Sim

 Depois que Jesus morreu, ele voltou a viver e agora vive 
para sempre. Você crê nisto? Sim
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Notas Finais

1. Para simplificar, usamos a palavra “carta” no sentido de 
“comunicação de” em vez de tentar definir como Deus 
tornou disponível a Bíblia para nós.

2. Com o sentido de “Deus é eterno”.

3. No sentido que são “seres” em contraste com a “força”.

4. “Perfeito” é usado tanto em seu sentido normal como no 
sentido de Deus ser santo e justo, sem pecado.

5. “Nunca voltar” no sentido de “por toda a eternidade”. 
Satanás tem acesso ao Céu para acusar os crentes diante 
de Deus, entretanto, sem sucesso.

6. A Bíblia é clara a respeito de Satanás e seus anjos não 
estarem atualmente em sua nova casa, mas, no futuro, 
serão confinados àquele lugar (Apocalipse 20.10). Este 
livro não é suficiente para explicar esses fatos. Pensamos 
que mais detalhes abririam a porta para perguntas que 
desviariam a atenção do propósito deste livro.

7. Poderia ser entendido como “Igual a Deus” no sentido de 
possuir todos os Seus atributos ou ser “como Deus”, porém, 
limitado somente a “conhecer o bem e o mal”. A Bíblia não 
explica se Satanás estava oferecendo informação específica 
sobre uma tentação geral “ser como Deus” ou se a mentira 
dele se limitava a ser como Deus em somente um aspecto 
(“ser como Deus conhecendo o bem e o mal”). Tentar explicar 
o conceito de ser “como Deus conhecendo o bem e o mal” 
envolveria muita explicação não pertinente à história e, por 
isso, deixamos aberto sobre o que Satanás estava querendo 
dizer. Em todo o caso, era uma mentira.

8. “Quando morressem” apenas confirma o lado condicional 
do ensino bíblico conhecido como “justificação”. O ensino 
completo sobre a “justificação” envolve muito mais. Quando 
colocamos nossa confiança no Senhor como nosso Salvador, 
Deus credita justiça em nossa conta imediatamente e olha 
para nós como sendo perfeitos de agora em diante. Por ser 
difícil para as crianças compreenderem como podemos ser 

considerados perfeitos por Deus quando ainda sabem que 
são “más”, apenas nos esforçamos em comunicar o lado 
“condicional” do ensino.

9. Em muitos casos, as conversas ocorridas entre Deus e Adão e 
Eva são encontradas no texto bíblico. Entretanto, em certas 
situações, temos de ver na história certas verdades que se 
encontram nas Escrituras que são claramente articuladas, 
aplicando-se à humanidade em geral. Por exemplo, a Bíblia 
diz em referência a outra figura do Antigo Testamento que 
“Abrão creu no SENHOR, e isso lhe foi creditado como justiça” 
(Gênesis 15.6). Sendo que a Bíblia é muito clara que “fé” ou 
“confiança” era a única maneira que alguém podia se tornar 
“justo” diante de Deus, temos de nos sentir à vontade em 
declarar essas verdades no contexto de Adão e Eva sem a 
complicação de introduzir outras figuras bíblicas.

10. Sendo que este livro foi escrito para crianças, é necessário 
que as ideias sejam expressas em termos concretos. Às vezes 
sinto dificuldade em comunicar a natureza simbólica do 
sacrifício sem perder a atenção dos meus jovens ouvintes. 
Talvez seja útil para os bem instruídos nas Escrituras saber 
que este livro tem como base um método de ensino que 
tenta criar um sentido daquilo que as pessoas sabiam e 
sentiam quando foi escrito. Se você se colocasse no lugar 
de um crente do Antigo Testamento, não saberia que 
Deus removeria todos os pecados na cruz. Provavelmente 
pensaria que seria algo que aconteceria pouco a pouco 
no altar. Entretanto, sabemos que a Bíblia claramente 
ensina que “...é impossível que o sangue de touros e bodes 
tire pecados” (Hebreus 10.4). Por sabermos que o sacrifício 
animal era apenas um símbolo daquilo que estava por vir, 
usei a frase qualificativa “como se” para dar a ideia de que 
o pecado não era removido através do sacrifício animal. 
Era apenas “como se” tivesse sido removido. A remoção de 
fato ocorreu na cruz. Como eu não podia dizer “como se” 
em cada sentença, é necessário ler o parágrafo todo para 
se obter o sentido.



Quanto você entende da Bíblia?

Quando você lê O Cordeiro, você pensa: “Estou 

aprendendo tanto quanto as crianças”! Às vezes, 

você sente que quase não dá para acompanhá-las? 

Então recomendamos um livro semelhante ao 

O Cordeiro, O Estranho no Caminho de Emaús, 

escrito para adultos que têm pouco ou nenhum 

conhecimento prévio da Bíblia.

Escrito em forma de narração, a Bíblia é explicada 

cronologicamente do início ao fim, usando a própria 

Bíblia para explicar a história. O objetivo desse livro 

mais detalhado é tornar a mensagem bíblica clara 

e lógica. Homens e mulheres de diversos contextos 

apreciaram sua explicação objetiva da mensagem 

central da Bíblia.

O Estranho, no inglês, é disponível num ÁudioBook em uma sé-
rie de 6 DVDs.

Acompanha um Livro de Exercícios. Para mais informação 
veja o enderêço ou e-mail na próxima página.

“Oxalá que todos pudessem estudá-lo”.  
 Brasil

“… uma clara e concisa explicação da 
mensagem bíblica …” Austrália

“… muito proveitoso, útil e preciso”. 
 Canadá

“… um best seller …” Nova Zelândia 

“Um Evangelho autêntico, que 
transforma vidas”. Brasil

“… um digno investimento de dinheiro 
e tempo”. Singapura

“Inacreditável, tudo faz muito 
sentido”.  EUA
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