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BENVINDO À FAMÍLIA DE DEUS
Não é uma alegria saber que você
agora pertence a grande família Cristã
de Deus? Você é um membro desta
família e sabe que para isto você teve
apenas que crer que Jesus é o seu
Salvador, obedecer a Palavra de Deus e gastar tempo
conhecendo-o melhor.
A Família de Deus é feita de meninos e meninas, jovens e
adultos. Nós somos irmãos e irmãs. Deus é nosso Pai
Celestial.
Pedir a Deus para te perdoar das coisas erradas que você
fez significa que seus pecados do passado são perdoados e
esquecidos. O Perdão foi e é possível porque Jesus morreu
na cruz por você.
Como agora você é um membro da família de Deus e é um
Cristão, Deus espera que você viva uma vida que O
agrade. Com a ajuda de Deus, você pode viver esta vida em
casa, na escola, na Igreja, quando estiver brincando - em
qualquer lugar.
Este livro irá ajudá-lo a entender o que Deus quer de você.
Agora que você é um membro da família Dele, você
também irá aprender como poderá agradar e servir a Jesus
Cristo, seu Salvador e Amigo. Você crescerá e se tornará
um forte Cristão.
Aprenda este versículo:
“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça, diante
de Deus e dos homens.” Lucas 2:52
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Desenhe Você neste quadro!
Eu, __________________________________ aceitei o
Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal no dia
(data) _______________________ em
____________________________ no(a) (local).
Nome da pessoa que orou por mim:
_______________________________________
Antes de começar…
Pegue uma Bíblia
Pegue um lápis e uma borracha
Pegue um dicionário.
DICIONÁRIO
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Como usar este livro…
1. Use este livro juntamente com
sua Bíblia. As passagens foram
tiradas das Bíblias da Nova
Versão Internacional (NVI) e da
Nova Versao do Rei Tiago (NVRT).
2. Ore e peça para Deus te ajudar
a fazer o melhor.
3. Aproveite o seu tempo. Leia cada lição e depois faça as
tarefas.
4. Leia cada pergunta e escreva a resposta.
5. Aprenda e compreenda os versículos da Bíblia dados
nas lições.
6. Quando você terminar o livro, entregue-o à sua
professora. Ela irá devolver o livro para você depois.
7. Guarde seu livro para poder lê-lo e revisá-lo, no futuro.
8. Compartilhe seu livro
com seus amigos
depois de terminá-lo.
9. Continue a ler sua
Bíblia, orar e viver
para Jesus.
5

Lição Um

SOU UM CRISTÃO—E AGORA?
Algumas pessoas nunca sabem ao certo se elas são Cristãs
ou não, mas você pode ter certeza. Quando você pediu a
Deus para te perdoar pelas coisas erradas que você fez e
disse a Jesus que queria que ele fosse seu Salvador, você
nasceu de novo e se tornou um Cristão, que é a mesma
coisa que se tornar membro da Família de Deus. Deus fez
estas coisas porque Ele prometeu que faria. Deus não
mente! Leia sobre Sua promessa. (João 1:12)
Agora que você pertence à família de Deus, você vai
querer crescer espiritualmente e se tornar um Cristão
forte. Isto irá acontecer se você aprender com a Palavra de
Deus e fizer o que Deus pedir para você, que é filho Dele.
Deus nem sempre se agrada do que fazemos, mas ele
continua nos amando e irá nos ajudar a fazer o que é certo
e agradável a Ele.
“Pecado” é uma outra palavra para desobediência. Quando
pecamos, nós continuamos pertencendo à família de Deus
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porque Deus está sempre pronto para nos perdoar quando
pedimos perdão.
Deus nos fala na Bíblia o que devemos fazer para agradálo. Nós somos felizes quando obedecemos a Deus, nosso
Pai Celestial.
Encontre e leia as passagens abaixo na sua Bíblia para que
você possa aprender sobre o que Deus quer que você faça
como filho Dele.
1. Demonstre amor às pessoas, até aos seus inimigos.
(Mateus 5:44)
2. Demonstre carinho às pessoas. (Efésios 4:32)
3. Aprenda a perdoar as pessoas. (Lucas 6:38)
4. Ajude as pessoas. (Isaias 41:6)
5. Não roube. (Êxodo 20:15)
6. Não trapaceie. (Hebreus 13:18)
7. Não minta. (Provérbios 12:17)
8. Obedeça a seus pais. (Efésios 6:1)
9. Seja cuidadoso com o que diz e faz. (Lucas 6:31)
Quando você chegar ao Céu, você não precisará tentar ser
bom. No Céu não há tentação e não há pecado. Tudo e
todos serão perfeitos. Você viverá com Deus e sua família
para sempre.
O QUE VOCÊ APRENDEU COM SUA LEITURA?
1. Como você tem certeza de que é um Cristão?
_________________________________________
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_________________________________________
_________________________________________
2. Copie o versículo da Bíblia de 1 João 1:9.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
3. Risque a palavra errada de cada frase.
Desobedeça/obedeça a seus pais.
Compartilhe com ninguém/todos.
Demonstre carinho a alguns/todos.
Ame/odeie seus inimigos.
4. Circule a resposta correta.
Deus nos deu a Bíblia para a seguirmos.
Sim
Não
Deus nos pede para obedecer a Bíblia?
Sim
Não
Deus está sempre feliz com o que fazemos?
Sim
Não
Deus perdoa as coisas erradas que fazemos?
Sim
Não
Deus quer nos ajudar a obedecê-Lo?
Sim
Não
5. Preencha os espaços em branco com o seu nome.
Porque Deus tanto amou ___________________ que
deu Seu Filho Unigênito para que se _______________
crer Nele, ______________________ não irá perecer,
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mas terá a vida eterna. João 3:16 (NVI)

6. Outra palavra para pecado é: (Sublinhe a resposta certa.)
OBEDIÊNCIA

DESOBEDIÊNCIA

FAZER

MAL

7. É possível viver uma vida Cristã onde você estiver?
Sim

Não

Talvez

Às vezes

8. Quem é Jesus? Encontre a resposta em 1 João 5:5.
_________________________________________
9. Porque Jesus Cristo morreu na Cruz?
Leia 1 Coríntios 15:3.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
10. Quando você desobedece a Deus o que você deve
fazer? Leia 1 João 1:9.

_ _ _ _ _ _ _ seus pecados e Deus irá
P _ _ _ _ _ _ seus pecados.
C

11. Um versículo da Bíblia nos prova que teremos vida
eterna no Céu. Você consegue completar com as
palavras que estão faltando? Leia 1 João 5:13.
Eu escrevi estas coisas para _______________ que
aquele que crê no nome do ______________ de Deus
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________________ vida eterna.

12. Sublinhe as letras que formam a palavra “Cristo”
na Palavra Cristão.
Memorize estes Versículos.
“Contudo, aos que O receberam, aos que creram no
Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de
Deus.” João 1:12 (NVI)
“Porque Deus tanto amou o mundo que deu Seu Filho
Unigênito para que todo que Nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna.” João 3:16 (NVI)
“Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que
recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados,
Segundo as Escrituras.” 1 Coríntios 15:3 (NVI)
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Você já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal e acredita
que ele é o Filho de Deus então agora você é um dos Filhos
de Deus.
Lição Dois

VIVENDO PARA JESUS
Só existe uma forma de se viver e ser feliz, que é viver para
Jesus.
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Bíblia encontramos as regras a serem seguidas para nos
tornarmos tudo o que Deus planejou para nós. Aqui estão
algumas regras que Deus nos deu para que possamos ter
uma vida em paz e feliz.
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Deus nunca nos pede para fazermos algo sem
nos prometer que irá nos ajudar. Quando você
cometer um erro ou quebrar uma de Suas
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regras é importante pedir desculpas para Deus. Deus
estará sempre pronto para te perdoar.
Deus continua te amando quando você comete erros, mas ele
não gosta do que fazemos às vezes. Você ainda pertence a
Deus, mesmo cometendo erros. Pessoas estão sempre olhando
para você. Você sabia disto?
Quando você não tem certeza se uma coisa é certa ou
errada, você deve se fazer as seguintes perguntas:
Estou fazendo e falando coisas que agradam a Deus?
Estou tentando pensar e falar como Jesus?
Estou tratando as pessoas como eu quero ser
tratado?
Eu demonstro amor e carinho às pessoas?
Eu estou pronto para ser útil?

Haverá ocasiões em que Satanás irá tentá-lo a fazer a coisa
errada. Quando isto acontecer com você, fale com Deus e peça
para Ele te ajudar. Lembre-se, não é pecado ser tentado, mas é
pecado ceder à tentação e fazer o que é errado.
O Diabo é seu inimigo. Ele é muito esperto. Ele quer te
enganar para que você faça coisas erradas. Deus é mais forte
que Satanás. Ele irá ajudá-lo com seus problemas. Leia 1 João
4:4.
O QUE VOCÊ APRENDEU COM SUA LEITURA?
1. Relacione cinco das regras pelas quais devemos viver.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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_________________________________________
2. O que Deus irá fazer quando pedirmos perdão
pelos nossos pecados? Leia 1 João 1:9.
_________________________________________
3. Circule “sim” ou “não” para cada frase.
As pessoas vigiam o que nós fazemos.

SIM

NÃO

As pessoas escutam o que falamos.

SIM

NÃO

Deus quer que eu seja carinhoso.

SIM

NÃO

4. Coloque um X ao lado de cada frase verdadeira.
____ Eu devo falar com Deus em oração todos os dias.
____ Eu devo fazer uma coisa boa somente uma vez por
semana.
____ Eu devo obedecer a Palavra de Deus somente
quando sentir vontade.
5. Quem é que nos tenta fazer coisas erradas?
DEUS
SATANÁS
JESUS
6. Verdadeiro ou Falso. Circule a resposta correta.
Deus vai me ajudar com meus problemas.
VERDADEIRO

FALSO

O Diabo me tenta para fazer o que é errado.
VERDADEIRO
Ser tentado é pecar.
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FALSO

VERDADEIRO

FALSO

7. Quem é mais FORTE e MAIOR que
Satanás?

____
8. Deus nos tenta? Leia Tiago 1:13.
_____ Sim

_____Não

9. Leia e aprenda este versículo da Bíblia.
“Com isto TODOS saberão que vocês são meus
discípulos, se vocês se amarem uns aos outros.” João
13:35 (NVI)
10. Copie o versículo encontrado em Mateus 28:20
que é uma promessa de Deus para todos nós.
“E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.”
Mateus 28:20b (NVI)

________________________________
________________________________
________________________________
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Lição Três

LENDO SOBRE A BÍBLIA
Assim como você precisa comer bem todos os dias para
crescer fisicamente, você também precisa ler a Bíblia para
crescer espiritualmente.
A Bíblia é a mensagem de Deus para os seres humanos. Ela
foi escrita para pessoas de todas as idades. Ela é um
grande livro composto por 66 livros —39 no Velho
Testamento e 27 no Novo Testamento.
Ler a Bíblia todos os dias vai te ajudar a…
• aprender sobre Jesus, o Filho de Deus.
• saber o que Deus espera de você.
• sentir-se melhor quando você estiver triste ou sozinho.
• pedir a ajuda de Deus para tomar decisões.
• crescer como Cristão.
Leia sua Bíblia TODOS OS DIAS. Você também pode aprender
lendo seus livros da Escola Bíblica Dominical, suas lições da
igreja e outros bons livros de histórias da Bíblia.
Leia a Bíblia ONDE QUER que você esteja — em casa, nas
viagens de férias, na Igreja, na Escola Bíblica Dominical, no
seu quarto, fora de casa, em qualquer lugar, a qualquer hora.
Leia sua Bíblia ATENTAMENTE. Quando você não entender
o que você leu, peça a Deus para te ajudar a compreender o
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que foi lido. Você também pode conversar com seu
professor da Escola Dominical ou com seu pastor sobre as
coisas que não entender.
Leia sua Bíblia em SILÊNCIO ou em VOZ ALTA. Pense no
que Deus te falou através da Sua Palavra, a Bíblia.
Leia sua Bíblia SOZINHO ou ACOMPANHADO.
POR ONDE VOCÊ DEVE COMEÇAR A LER A BÍBLIA?
Você tem uma escolha. Você pode começar pelo primeiro
livro, a Gênesis, ou começar pelo Novo Testamento. O livro
de Lucas é um bom ponto de partida.

O QUE VOCÊ APRENDEU COM SUA LEITURA?
1. Descubra o que está escrito na mensagem abaixo. Ela
fala sobre o que você deve fazer agora que é um Cristão.
elia

a

Baibli

_____

___

______

2. Escreva duas coisas que a leitura da Bíblia vai fazer por você.
__________________________________________
__________________________________________
3. Marque um X na frente das frases que forem verdadeiras.
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______ Eu devo ler minha Bíblia todos os dias.
______ Eu só posso ler minha Bíblia na Igreja.
______ A Bíblia é a Palavra de Deus.

Querido Deus,

Assinado,

4. Quem pode te ajudar a entender o que você leu na Bíblia?
__________________________________________
5. Leia Salmos 119: 105. O que Deus está falando neste
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versículo?
A sua palavra é __ __ __ __ __ __ __ que ilumina os
meus passos e __ __ __ que clareia o meu caminho.
6. Escreva e memorize os versículos abaixo:
“Os Céus e a Terra passarão, mas as minhas palavras
jamais passarão.” Mateus 24: 35 (NVI)
_________________________________________
_________________________________________
“Guardei no coração a Tua Palavra para eu não pecar
contra Ti.” Salmos119: 11 (NVI)
_________________________________________
_________________________________________
“A sua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e
luz que clareia o meu caminho.” Salmos 119: 105 (NVI)
_________________________________________
_________________________________________
7. Na minha casa há _ _ _ _ _ Bíblias.
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8. Escreva um bilhete para Deus sobre a Bíblia e o que
ela significa para você.
9. Meu versículo preferido da Bíblia é:
__________________ ____ : ____
Lição Quatro
FALANDO COM DEUS
O falar com Deus, nosso Pai Celestial é chamado de
“oração.” Você vai querer falar com Deus regularmente
depois de ver o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5: 17,
“Orem continuamente.” Nós podemos orar a qualquer
momento e em qualquer lugar.
Deus está sempre pronto para ouvir nossas orações, quer
sejam em voz alta ou como um sussurro.
Deus nunca dorme, então você pode falar
com ele a qualquer hora, dia ou noite. Ele
NUNCA está ocupado demais para te ouvir.
Aqui vão algumas sugestões de
momentos para orar:
Antes de começar um novo dia — peça
para Ele te ajudar.
Antes das refeições — agradeça a Ele pelo alimento.
Quando você estiver com medo — peça coragem.
Quando você estiver triste ou sozinho — peça para Ele
te ajudar a se alegrar.
Quando estiver com necessidades — peça e creia que
Ele pode suprir suas necessidades.
Quando você pecar — peça para Ele te perdoar.
Quando estiver doente — peça para Ele te curar.
Quando você precisar de ajuda — peça para Ele te ajudar.
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Antes de dormir — peça a Ele proteção.
Aqui vão algumas coisas para se lembrar quando estiver orando:
• Agradeça a Ele por algo especial que ele tenha feito
por você.
• Lembre-se da sua família, amigos, Igreja, pastores e
missionários.
• Conte seus problemas e necessidades para Deus.
• Na hora de terminar sua oração, diga as palavras:
“Em nome de Jesus.”
(Leia João 14: 13,14.)
querido deus,
por favor cure
meu amigo…

Jesus ensinou Seus
discípulos a orar. Em
Mateus capítulo 6
versículos 9 a 13, Ele dá
um modelo de oração:
“Pai Nosso que estás
nos Céus, santificado
seja o Teu nome,
venha ao Teu reino; seja feita tua vontade, assim na Terra
como no Céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos
nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a
glória para sempre. Amém. ” ( NVRT)
Às vezes você vai orar com outras pessoas, mas é
importante que você tenha seu momento particular com
Deus. Fale com Ele como se você estivesse falando com um
amigo que está ao seu lado. Isto é orar.
Você pode orar no seu quarto, no carro, na escola, na Igreja,
em qualquer lugar. Você pode se ajoelhar ou apenas fechar
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os olhos. Na Igreja, você pode ficar em pé ou se juntar em
círculos, dando as mãos uns aos outros para orar.
Lembre-se, Deus responde as orações. Às vezes, Sua
resposta é “Sim,” às vezes “Não” e às vezes sua resposta é
“Espere.” Ele sempre vai cumprir suas promessas, você
pode ter certeza. Em Romanos 4: 21, lemos as seguintes
palavras: “estando plenamente convencido de que Ele era
poderoso para cumprir o que havia prometido.”(NVI)
A Bíblia fala para orarmos uns pelos outros e orarmos por
aqueles que nos tratam mal.
Tiago 5:16 “…e orem uns pelos outros para serem curados.
A oração de um justo é poderosa e eficaz.” (NVI)
Mateus 5:44 “…amem os seus inimigos e orem por aqueles
que os perseguem.” (NVI)
O QUE VOCÊ APRENDEU COM SUA LEITURA?
1. O que é “falar com Deus”? Marque um X na frente
da resposta correta.
_____ Cantar
_____ Orar
_____ Ler
2. O que 1 Pedro 3:12 fala sobre nossas orações?
Seus olhos _______________
Seus ouvidos _______________
3. Quando você pode falar com Deus?
_________________________________________
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4. Onde você pode falar com Deus?
_________________________________________
5. Coloque um “V” nas frente das frases verdadeiras.
_____ Eu posso falar com Deus a qualquer hora e em
qualquer lugar.
_____ Deus às vezes está muito ocupado para escutar
minha oração.
_____ Eu não devo orar com outras pessoas.
_____ Confessar é admitir a Deus que eu errei.
_____ Eu devo orar pelos outros.
_____ Orar todos os dias é um bom hábito.
6. Leia em voz alta e depois memorize a “Oração de
Deus” encontrada em Mateus 6:9.
7. Circule a resposta correta.
Eu sempre devo ajoelhar-me para orar.
SIM

NÃO
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Orar é falar com Deus.
SIM

NÃO

Eu posso falar com Deus a qualquer hora e em
qualquer lugar.
SIM

NÃO

Lição Cinco
Um Lugar de Adoração
Um dos muitos lugares onde podemos aprender sobre Jesus
e sobre Deus é na Igreja. A Igreja também é chamada de
“Casa de Deus.” É um lugar onde pessoas de todas as
idades se unem para:
1. Adorar e honrar a Deus.
2. Aprender mais sobre Deus e Seu Filho Jesus.
3. Encontrar amigos Cristãos.
4. Estar com a Família de Deus.
5. Cantar, orar e aprender.
6. Compartilhar com os outros o que Deus tem feito por nós.
7. Desfrutar do companheirismo Cristão.
8. Frequentar a classe da Escola Dominical.
9. Aprender com a Bíblia.
Frequentar a Escola Dominical e participar das diversas
atividades da Igreja irá te dar muitas oportunidades de
aprender com a Palavra de Deus.
Há professores e pessoas que trabalham na Igreja que irão
te ensinar durante a Escola Bíblica de Férias, Clubes da
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Bíblia e outras atividades. Aprender mais sobre Deus irá te
fazer ficar mais forte como Cristão, um Cristão em
crescimento. Esta é uma razão importante para você
freqüentar a Igreja
Cantar
Contribuir

Aprender
Compartilhar
Orar
Adorar
Pregar
regularmente.

Testemunhar

Domingo geralmente é o dia em que a maioria das pessoas
vai à Igreja. Mas há outros dias na semana nos quais você
também pode ir. Sua Igreja provavelmente tem atividades
em outros dias da semana além do Domingo.
Deus nos fala para não deixarmos de ir à Igreja. Leia
Hebreus 10:25. Deus nos fala para tomarmos cuidado para
“não deixarmos de nos reunir como Igreja.” (NVRT)
Por que ir à Igreja? Esta é uma pergunta que meninos e meninas
às vezes fazem. Aqui vão algumas razões para lembrarmos.
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Nós vamos à Igreja porque:
1. A Bíblia nos fala para nos reunirmos e adorarmos ao Senhor.
2. Nós crescermos quando aprendemos mais sobre Deus
ouvindo as pregações e os ensinamentos.
3. Vamos encontrar e conhecer outros amigos Cristãos.
4. Precisamos ter tempo para nos confraternizar com
outros Cristãos.
5. Precisamos de um tempo para dedicar nossos
pensamentos a Deus.
6. Queremos compartilhar nosso amor por Deus.
Há muitas coisas para se fazer na Igreja. Quando você se
juntar a outros, vocês vão poder adorar a Deus juntos em
um só lugar.
Aqui está uma lista de oito coisas que podem ser feitas na Igreja.
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Quando você for à Igreja, leve sua Bíblia e sua oferta.
Como você faz parte da Igreja é importante demonstrar
respeito e ajudar a manter a Igreja limpa.
Você pode contar a outras pessoas sobre sua Igreja e
convidá-los para ir com você.
Aprender sobre Jesus e Deus,nosso Pai Celestial, pode ser
muito divertido. Crie o hábito de ir à Igreja. Vai ajudá-lo a
viver a vida que Jesus planejou para você.
O QUE VOCÊ APRENDEU COM SUA LEITURA?
1. O que é uma Igreja? Marque com X a resposta(s) correta(s)
_____ Um lugar para adorar a Deus
_____ Um lugar para cantar e adorar
_____ Um lugar para aprender mais sobre Deus
_____ Um lugar para brigar
2. Complete este versículo da Bíblia: Hebreus
10:25 (NVRT)
“Não _

_ _ _ _ _ _ _ de

reunir-nos como Igreja, segundo o
costume de alguns, mas procuremos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ uns
aos outros…”
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3. 2. Circule a resposta correta.
Eu devo frequentar qualquer Igreja?
SIM

NÃO

Eu devo freqüentar a Igreja regularmente?
SIM

NÃO

Eu devo convidar outras pessoas para ir à Igreja?
SIM

NÃO

4. Onde é um bom lugar para fazer novos amigos?
_________________________________________
5. Liste as oito (8) coisas que podem ser feitas na Igreja.
___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

6. Escreva duas coisas que você deve levar à Igreja.
___________________
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___________________

7. Como você se sente quando sai da Igreja?
_________________________________________
8. Qual o nome da Igreja que você frequenta?
_________________________________________
9. Qual o nome do seu pastor?
_________________________________________
10. Quais são algumas das atividades realizadas na
sua Igreja?
_________________
_________________
_________________
Eu posso ajudar a Igreja a:
_______________limpa.

Contar a _______________ sobre a Igreja.
Convidar a outros para _______________.
Aprenda estes versículos da Bíblia:
“A fé vem pelo ouvir, ouvir da Palavra de Deus.”
Romanos 10:17 (NVRT)
“Buscai primeiro o Reino de Deus
e a Sua
Justiça e
Escreva
seu nome
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todas as demais coisas vos serão acrescentadas.”
Mateus 6: 33 (NVI)
Lição Seis
CONTANDO AOS OUTROS SOBRE JESUS
Agora que você é um Filho de Deus, você vai querer contar às
outras pessoas sobre Jesus. Você pode ser uma testemunha —
uma pessoa que conta o que Deus tem feito por ela.
Em Marcos 5:19, Jesus disse, “Vão para casa, para os seus
amigos e contem a eles as maravilhas que o Senhor tem
feito por vocês, e como Ele tem tido compaixão de vocês”.
(NVRT) Todos nós temos amigos, vizinhos e parentes que
não conhecem a Jesus. Compartilhe com eles o que Jesus
tem feito por você.
Aqui vão algumas coisas que você deve saber antes de
falar de Jesus para alguém:
1. Saiba que você é um Cristão. (João 5:24)
2. Saiba que Deus ama cada pessoa. (João 3:16)
3. Saiba que todos pecaram. (Romanos 3:23)
4. Saiba que todos precisam confessar seus pecados para
Jesus. (1 João 1:9)
5. Saiba que Deus promete vida eterna para aqueles que
crêem. (Romanos 6:23)
6. Saiba que Jesus está pronto para receber toda pessoa
que quiser aceitá-lo. (Mateus 21:22)
Quando qualquer um dos seus amigos ou parentes
confessar seus pecados a Jesus e pedir perdão, eles se
tornarão membros da família de Deus como você. Lembrese, Jesus morreu por todas as pessoas do mundo.
Compartilhe com seu novo amigo Cristão a importância de:
1. Ler a Bíblia todos os dias.
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2. Falar com Deus a cada dia.
3. Frequentar a Escola Bíblica Dominical e a Igreja
regularmente.
4. Contar aos outros sobre Jesus.
5. Viver a Vida Cristã na frente das pessoas.
Há muitas formas de se contar às pessoas sobre Jesus.
Aqui vão algumas sugestões. Tente!
CONTE AOS OUTROS:
1. Usando sua voz. Conte o que Jesus tem feito por você.

2. Distribuindo folhetos que
falem de Jesus.
3. Vivendo a Vida Cristã.
4. Convidando-os para irem
à Igreja com você.
5. Escrevendo uma carta ou
bilhete e compartilhando
com eles.
Jesus quer que contemos aos outros sobre Ele. Ele pode
contar com você para ser testemunha Dele?
Sim, Jesus pode contar com _____________________
para ser Sua testemunha.
O QUE VOCÊ APRENDEU COM SUA LEITURA?
1. Onde encontramos na Bíblia um versículo que fala
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que devemos contar aos outros sobre Jesus?
_________________________________________

2. Responda as perguntas com “Sim” e “Não.”
A. Todos pecaram. ________
B. Deus só ama os Cristãos. ________
C. Todos devem confessar seus pecados. ________
D. Jesus sempre irá nos perdoar. ________
3. O que devemos falar para um novo Cristão fazer?
Marque com X as frases corretas.

_____ Orar somente no Domingo.
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