
A Vida Eterna
Por Intermédio de Jesus:

Guia de Estudo

SEU NOME:

PARTE 1:
O CAMINHO PARA A VIDA ETERNA

1. Há quantos caminhos para o céu? Atos 4:12; João 14:6

2. Além da vida eterna no céu, que tipo de vida Jesus promete
para nós na terra? João 10:10 (veja também Gálatas 5:22, 23)

3. Qual deve ser o seu guia para a vida espiritual? 2 Timóteo
3:16, 17 (veja também 2 Pedro 1:3)

4. Qual parte da Bíblia devemos seguir hoje? Hebreus 8:6–13
(veja também Efésios 2:15; Colossenses 2:14; Romanos 7:6, 7;
Gálatas 3:10–14; 2 Coríntios 3:3–16)

5. Na sua opinião, qual é a importância de estar no caminho
espiritual certo? Mateus 7:13, 14; 21–23 (veja também 1 João
1:6, 7)

6. Com base em que a vida eterna é dada por intermédio de
Jesus Cristo? Efésios 2:8; Atos 6:7

7. Você já se entregou a Jesus?
Se já se entregou, como fez isto?
Você foi batizado? Como?
Que idade tinha? Por qual razão?
Você acreditava que estava salvo antes ou depois do batismo?



PARTE 2:
ANDANDO PELO CAMINHO

1. Qual é o primeiro passo de fé assim que aceitamos o dom
gratuito de Deus da vida eterna por intermédio de Jesus?
João 3:16; 8:24

2. O que Jesus fez para possibilitar a você ter vida eterna com
Deus no céu? Romanos 5:8, 9; 2 Coríntios 5:21 (veja também
1 Pedro 1:18–21)

3. Qual é o segundo passo de fé? Atos 17:30; 26:20
Por que devemos nos arrepender? Atos 3:19
O que há de mau no pecado? Romanos 6:23; 1 Coríntios 15:3
O que há de mau no seu pecado? (veja Gálatas 5:19–21)

4. Qual é o terceiro passo de fé assim que aceitamos o dom
gratuito da salvação eterna? Romanos 10:9, 10 (veja também
Mateus 10:32, 33; Atos 22:16)

5. Qual é o quarto e último passo de fé no qual somos salvos,
recebemos o perdão dos nossos pecados e entramos no
caminho que leva à vida eterna por intermédio de Jesus?
Marcos 16:16; Atos 2:37–41; Efésios 4:4, 5 (veja também 1 Pedro
3:20, 21; João 3:3–5; Mateus 28:19)

6. Qual é o propósito do batismo? Atos 22:16 (veja também
Marcos 16:16; Atos 2:38)

7. O batismo bíblico é por meio de aspersão ou imersão? Atos
8:35–39; Romanos 6:3–5

8. Quem deve ser batizado? (veja Marcos 16:16; Atos 2:38; 22:16)
Por que Deus exige o batismo como um passo final para
quem aceita o dom gratuito da salvação? Romanos 6:3–6
Como a sua resposta à pergunta 7 da Parte 1 se compara ao
que a Bíblia diz?

PARTE 3:
A IGREJA

1. A qual igreja o Senhor acrescenta as pessoas quando estas são
batizadas? Atos 2:47; Gálatas 3:26–28 (veja também 1 Coríntios
12:13)



2. Quem é o/a cabeça da igreja? Colossenses 1:18; Romanos
16:16 (veja também Efésios 1:22, 23)

3. Em nome de quem todas as coisas devem ser feitas na igreja?
Colossenses 3:17 (veja também Mateus 28:18–20)
Como devem ser chamados os seguidores de Cristo? 1 Pedro
4:16 (veja também Atos 11:26; Romanos 16:16)

4. Jesus quer que os Seus seguidores sejam unidos ou divididos?
Efésios 4:4, 5; João 17:21–23
Por que existem tantas divisıes religiosas? 1 Coríntios 1:10–
13; 3:3, 4
Até que ponto devemos nos limitar à Palavra de Deus?
Apocalipse 22:18, 19

PARTE 4:
ADORAÇÃO EM ESPÍRITO E EM VERDADE

1. O que Jesus quer que os membros da igreja façam regular-
mente? João 4:23, 24; Hebreus 10:25

2. Como Jesus quer que os cristãos se lembrem dEle quando se
reúnem na igreja dEle? 1 Coríntios 11:23–26; Mateus 26:26–29
Seria certo comer outros alimentos com a ceia do Senhor além
do que Jesus specificou?

3. Em que dia da semana os cristãos devem partir a ceia do
Senhor? Atos 20:7
O que mais deve acontecer nessa reunião?

4. Que outro ato de adoração e sacrifício os cristãos devem
oferecer na reunião feita no Dia do Senhor? 1 Coríntios 16:1,
2 (veja também 2 Coríntios 9:6, 7)

5. O que mais os cristãos devem fazer juntos quando se reúnem?
1 Timóteo 2:1, 8; Atos 2:42

6. Que outra expressão de louvor e encorajamento mútuo os
cristãos oferecem a Deus na igreja? Efésios 5:19; Colossenses
3:16 (veja também Hebreus 2:12; Tiago 5:13)
Que tipo de música Deus especifica nesses versículos?

7. Qual é a importância de adorarmos a Deus de coração da
maneira que Ele deseja? Mateus 15:8, 9; João 4:23, 24 (veja
também 2 João 9)



PARTE 5:
PERMANECER FIEL COM JESUS

1. Qual deve ser o seu alimento espiritual à medida que você
caminha com Jesus no estreito caminho que leva à vida
eterna? 1 Pedro 2:2; 2 Timóteo 2:15

2. Que tipo de vida o Senhor quer que você viva enquanto anda
pelo caminho estreito? Tito 2:11–14; Mateus 28:19, 20 (veja
também Romanos 12:1, 2)

3. Qual é o custo de ser um seguidor de Jesus? Mateus 10:37–39
Você deve deixar que a sua família o impeça de seguir a
Jesus?
Você deve deixar que líderes religiosos o impeçam de andar
com o Senhor?

4. Por quanto tempo você deve seguir a Jesus? Apocalipse 2:10

5. Quando você deve começar a seguir a Jesus e receber as
bênçãos que Ele lhe reservou? 2 Coríntios 6:2; Atos 22:16

Você está pronto agora para começar a andar com Jesus no
estreito caminho para a vida eterna, expressando verbalmente
a sua fé nEle, livrando-se dos seus pecados ao ser batizado
por imersão para o perdão desses pecados, permitindo que o
Senhor o salve e o acrescente à igreja da qual Ele é o único
cabeça?

Você está pronto, então, para continuar andando na luz, o
que implica obedecer continuamente a Jesus, reunir-se com
a igreja dEle, lembrar-se dEle na ceia do Senhor, receber
ensino espiritual contínuo, ofertar conforme a sua prosperi-
dade e orar e cantar do todo o coração?

Você está pronto para crescer espiritualmente através do
estudo da Sua Palavra e para viver uma vida que agrada e
glorifica a Deus até o dia em que receber a sua vida eterna?

Se não está pronto agora, quando estará?
Leia Tiago 4:14, 17. Leia João 14:15, 21.


