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INTRODUÇÃO
Toda jornada começa com um primeiro passo. No caso da jornada cristã,
este primeiro passo consiste na resposta de arrependimento e fé ao anúncio do evangelho de Jesus Cristo. Se este livreto chegou às suas mãos, provavelmente você já tenha dado ou esteja prestes a dar esse primeiro passo.
Mas quais são os passos seguintes nesta caminhada?
Nesta pequena obra, espero que você possa familiarizar-se com os contornos da fé e da vida cristã de maneira simples e abrangente. Ao final do
estudo de cada questão, oro para que a sua fé em Cristo se torne cada vez
mais consistente e evidente em sua vida.
Elaborei esta apresentação a fim de que, ao estudar uma nova questão a
cada dia, em pouco tempo você esteja bem encaminhado no início da sua
jornada com Cristo. Ao final de cada questão, incluí algumas referências
bíblicas que você deve consultar a fim de fortalecer o seu aprendizado e
familiarizar-se com a Bíblia, o seu guia mais confiável nesta caminhada.
Que o Senhor da jornada, Jesus Cristo, o conduza firmemente pela mão
desde o início até o fim da sua peregrinação.

No amor de Cristo,
Pr. John McAlister
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TRADUÇÕES E
REFERÊNCIAS
BÍBLICAS
Antes mesmo de iniciar a leitura desta obra, é muito importante que você tenha à mão uma tradução fiel da Bíblia. Hoje existem muitas traduções disponíveis em português, mas nem sempre é possível distinguir qual a versão mais
adequada para a sua consulta.
Dentre as várias opções à disposição, alguns optam por uma tradução mais
acessível1, enquanto outros preferem uma interpretação mais “ao pé da letra”,
que requer maior estudo2. Uma boa alternativa é uma tradução intermediária
que seja ao mesmo tempo acessível ao leitor e próxima do texto original, para
a qual recomendamos a Nova Versão Internacional (NVI) e a Almeida Século
21. Embora tenham o seu valor, paráfrases da Bíblia3 devem ser consultadas
como fonte alternativa, não como sua primeira escolha.
Caso ainda esteja aprendendo a manusear a Bíblia, é importante que você
entenda como encontrar e consultar as referências bíblicas ao final de cada
questão nesta obra. Primeiro, com a ajuda do sumário que se encontra nas
páginas iniciais da sua Bíblia, descubra o livro a ser consultado. Por exemplo,
ao final da primeira questão desta obra você encontrará duas referências
bíblicas – Dt 6.4,5 e Mt 22.37,38. As siglas iniciais Dt e Mt referem-se,
respectivamente, aos livros de Deuteronômio e Mateus.
Segundo, verifique o capítulo e os versículos a serem consultados seguindo
a ordem dos numerais da referência bíblica. No primeiro exemplo acima, Dt
6.4,5 refere-se ao capítulo 6, versículos 4 e 5 do livro de Deuteronômio.
1 Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH).
2 Almeida Revista e Atualizada (ARA), Almeida Corrigida e Fiel (ACF) ou Almeida Revista e
Corrigida (ARC).
3 A Mensagem, organizada por Eugene Peterson.

—8—

MIOLO_SETEB1_PRIMEIROS_PASSOS_JOB1_AD.indd 8

23/04/2014 23:46:55

Terceiro, após abrir o livro indicado pela referência bíblica, encontre o capítulo e os versículos em questão na seguinte ordem: primeiro, o número do
capítulo, que é geralmente exposto de maneira mais destacada no corpo
do texto e, segundo, os números dos versículos. Pronto. Após alguma prática, você logo estará consultando as referências bíblicas diariamente com
bastante facilidade.
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I. CONCEITOS BÁSICOS

1. Qual é a maior alegria do ser humano?
Nossa maior alegria é glorificar a Deus de todo o nosso ser e encontrar nele
a nossa inteira satisfação. Glorificar a Deus consiste, acima de tudo, em honrar a Deus com todo o nosso entendimento, todo o nosso desejo e toda a
nossa força. (Dt 6.4,5; Mt 22.37,38)

2. Como posso glorificar Deus de todo o meu ser?
Quanto mais conhecermos a Deus e o amarmos, mais o glorificaremos e
encontraremos a nossa satisfação nele. (Dt 6.4,5; Mt 22.37,38)

3. Por que é preciso conhecer e amar a Deus para glorificá-lo?
Porque o Senhor deve ser glorificado de todo o nosso ser, com a nossa
mente e o nosso coração. Se não o conhecemos, não podemos amá-lo.
Se não o amamos, de fato, ainda não o conhecemos. (Dt 6.4,5; Mt 22.37,38)

4. Como posso conhecer mais a Deus e amá-lo de todo o meu ser?
Acima de tudo, por meio do estudo das Escrituras Sagradas, que nos revelam quem Deus é e como devemos nos relacionar com Ele, com o próximo
e com a criação. (2 Tm 3.14-17)

5. Qual é o resumo do ensino das Escrituras Sagradas?
O resumo da fé cristã conforme exposta na Bíblia está contido no
Credo dos Apóstolos, a saber:
— 10 —
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Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por
obra do Espírito Santo; nasceu da virgem, Maria; padeceu sob o poder de
Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; e, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos; subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.

6. Por que é importante estudar esse resumo da fé?
Como uma casa é tão forte quanto os seus alicerces, assim também é a fé.
Para ser forte e equilibrada, a fé deve estar alicerçada no fundamento da
Palavra de Deus. (Mt 16.18; 1 Co 3.10,11; Ef 2.19-22)

7. Por que se diz o “amém” ao final do Credo dos Apóstolos?
Embora não seja uma oração, o “amém” ao final da confissão é uma expressão fiel do que nós cremos acerca de Deus e da sua obra do início ao fim da
história. (At 2.22-36; Rm 1.1-4; 1 Co 15.1-8)
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