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O método
Este curso, A vida abundante, nos ensina a viver como um cristão. Ele é  
usado em várias partes do mundo para a instrução de novos convertidos e 
como curso de atualização para os que já são cristãos há algum tempo. Não  
se trata de um estudo acadêmico, mas é útil para todos os tipos de pessoas.
As lições neste livro de estudo são planejadas para que o aluno possa 
completá-las sozinho em casa, passo a passo. O aluno deve fazê-las sob a 
liderança de um conselheiro de forma individual ou em grupo.

Os resultados
Esse é o melhor curso para novos cristãos que conheço. Após usá-lo por 

muito tempo em uma paróquia inglesa, recomendo como excelente fonte.
Rt. Rev. P. B. Harris, antigo bispo de Southwell

Esse curso aplica-se a quase qualquer idade. Expõe problemas 
pessoais relacionados à ética cristã. Os membros do grupo se apoiam 

mutuamente e detestam quando acaba... Ótimo!
Ministro de igreja em região central

Meu grupo ficou muito empolgado por ser capaz de responder 
corretamente. Eles estão aprendendo mais com este estudo 

do que jamais aprenderam ouvindo.
Diaconisa

Aprendi muito com este curso.
Funcionário público

Eu já sabia sobre tudo isso, mas agora sei como 
compartilhar com outras pessoas.

Cristão mais antigo

Reiterativo, para que a palavra habite ricamente em mim, e empolgante. 
Eu mal conseguia esperar pela próxima lição. Amei. Ensinou-me tão bem 

no início de minha vida cristã que agora sou capaz de ajudar outras pessoas 
a seguir o curso. Até agora ajudei mais de 25 pessoas, e elas ainda estão com 
Jesus. Nunca fui um aluno brilhante, mas Deus é fiel quando diz que tornará 

sábio o tolo. Sou muito grato à SEAN por este pequeno curso genial.
Conselheiro atual e trabalhador eclesiástico de 

tempo integral em Londres, Inglaterra
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    Olá! Sou seu professor e amigo. 
    Vou conduzi-lo por este curso.

O que você deve fazer:
1.  Leia este livro de estudo cuidadosamente e siga todas as instruções.
2.  Escreva as respostas corretas às perguntas nos espaços devidos ou verifique 

as respostas corretas quando houver uma escolha a fazer.
3.  Depois de escrever sua resposta, veja se acertou, conferindo as respostas ao 

final do livro.
4.  Se tiver qualquer dificuldade, converse com seu conselheiro.

Vamos começar?
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Lição 1
Novo nascimento

1. Leia a seguir estas belas palavras da Bíblia:
“Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a 
prerrogativa de se tornarem filhos de Deus” ( João 1.12).

 Preencha os espaços na frase a seguir, de acordo com a passagem bíblica 
que acabou de ler.

 Todos que r  Jesus Cristo e c  
em seu nome se tornaram f  de .

2.  Ao final do versículo, na questão anterior, entre parêntesis, você verá o 
nome do livro da Bíblia de onde a passagem foi retirada. Em que livro da 
Bíblia se encontram essas palavras?

 No livro de .

3. Aprendemos que todos os que receberam Cristo e creram nele se 
tornaram  de Deus.

4. a) Quem se tornou filho de Deus?
  Os que r  Cristo e c  nele.
 b) Que livro da Bíblia ensina isso? .

5.  Infelizmente há pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, mas cuja maneira 
de viver não demonstra isso.

 Então, não basta dizer que cremos em Jesus.
 Para sermos filhos de Deus, também precisamos r  

Jesus em nossa vida como nosso Salvador e Senhor.

6.  Lembre-se de que crer sem também receber não é suficiente. Agora   
leia o que os três doentes dizem ao médico antes de responder às  
questões seguintes.
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A vida abundante8

 Qual dos doentes (A, B ou C) terá a maior possibilidade de se curar? 
.

7. Assim, crer sem receber não é a verdadeira fé de um filho de Deus. Qual 
das seguintes pessoas se tornou filho de Deus? (Assinale a resposta 
correta.) Aquela que diz:

 a) “Creio em ti, Senhor Jesus, mas não posso receber-te em minha 
vida como meu Salvador porque meus amigos vão zombar de mim.”

 b) “Creio em ti, Senhor Jesus; entra em minha vida. Eu te recebo 
como meu Salvador e Senhor.”

 c) “Não vou crer em Jesus.”

8. As pessoas que receberam Jesus e creram nele se tornaram o quê?
  de .

9.  Receber Jesus é um passo muito importante. Significa afastar-se do que 
você sabe ser errado e pedir a Jesus que entre em sua vida como Salvador e 
Senhor. Você já deu esse passo? (Assinale apenas uma resposta.)

 Sim  Não  Não sei

Se você ainda não deu esse passo ou não 
o compreendeu plenamente, por favor, 
converse com seu conselheiro ou pastor antes 
de continuar as lições. Os assuntos a seguir 
não ajudarão muito se você ainda não 
recebeu Jesus em sua vida.

Vocês vão se sentir melhor 
com este remédio.

Acredito no senhor, 
doutor, mas não  
vou tomar.

Ah, deixe-me 
em paz.

Por favor, 
dê-me o remédio, 
doutor.
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Lição 1: Novo nascimento 9

10. Leia outra vez estas palavras do Evangelho de João:

“Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a 
prerrogativa de se tornarem filhos de Deus...” ( João 1.12).

 Agora, usando os espaços a seguir como guia, repita essas palavras em voz 
alta (não escreva nada). Só olhe para o versículo se esquecer de alguma 
palavra. Continue repetindo-as até que consiga dizê-las sem olhar. 

 “Mas a todos que o r  [ Jesus Cristo], aos 
 que c  no seu nome, d  a  
 p  de se t  
 f  de ” ( J  1.12).

11. Você já recebeu o Senhor Jesus e creu nele? Então, o que você se tornou?

 Um  de Deus.

12. Como é maravilhoso pensar que, como filho de Deus, você agora pertence 
à família de Deus. Das opções a seguir, assinale aquele que é mais 
privilegiado. Aquele que pertence à: 

 a) família real; 
   b) família do presidente; 
 c) família de Deus.

13. Quando recebemos o Senhor Jesus e cremos nele, nós nos tornamos 
membros da família de Deus. O próprio Deus é nosso Pai. Não falamos 
que somos filhos de Jesus, mas que somos filhos de D  e 
que pertencemos à família de .

14. Ao receber Jesus, você nasceu na família de Deus. A Bíblia fala sobre isso 
como um novo nascimento em uma nova família.

 Em outras palavras, você experimentou um novo .

15. Por meio desse novo nascimento, além de pertencer a uma nova família, 
você também recebe uma nova vida, a vida do próprio Cristo. Essa é uma 
vida totalmente plena, a vida abundante, que vamos estudar neste curso.

 Como essa nova vida começou?
 Com um  nascimento.
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A vida abundante10

16. Agora leia no próximo versículo do Evangelho de João o que ele nos diz 
sobre aqueles que experimentaram esse novo nascimento:

“... os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da 
carne, nem da vontade do homem, mas de Deus” ( João 1.13).

 Assim, podemos ver que nosso novo nascimento não tem nada a ver com 
nossos pais terrenos. Então, por meio de quem nascemos de novo?

 a) de Deus;
 b) de nossos pais;
 c) da pessoa que nos ajudou a receber a Cristo.

17. Aqueles que receberam a Jesus e creram nele se tornaram   
 f .

18. Dessas pessoas, qual é filho de Deus? (Assinale a opção correta.)

 A   B  C     D

19. Agora repita novamente as palavras de João que você aprendeu nesta lição. 
Se precisar olhar para o versículo, poderá encontrá-lo  na questão 1 da 
lição. (Agora escreva-as a seguir.)

 “Mas a todos que o r  [ Jesus Cristo], aos 
 que c  no seu nome, d  a  
 p  de se t  
 f  de ” ( J  1.12).

20. Esse novo nascimento não é algo realizado por homens, mas é algo feito 
por  em você.

Sou filho de Deus 
porque vou à igreja. 

Sou filho de 
Deus porque sou 
batizado.

Sou filho de 
Deus porque 
creio em Jesus 
e o recebi como 
meu Senhor e 
Salvador.

Sou filho de Deus 
porque não faço 
mal a ninguém.
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Lição 1: Novo nascimento 11

21. Jesus disse àqueles que o seguiriam:
“Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrancará  
da minha mão” ( João 10.28).

 O nascimento na família de Deus é o começo de algo que continua para 
sempre. Quando você deixa de ser membro da família de Deus?

 a) Em alguns meses.
 b) Quando o corpo morre.
 c) Nunca.
 d) Quando faço algo errado.

22. Sim, você é filho de Deus para sempre. Deus o aceitou e NUNCA o 
rejeitará. Portanto, pode se sentir totalmente seguro de que, quando 
morrer, você:

 a) deixará de existir; 
 b) irá para Deus; 
 c) irá para o diabo.

23. Com quem você vai morar quando morrer?
 .

24. Para ter certeza de que é filho de Deus, em quem você deve confiar? 
(Assinale apenas uma opção)

 a) Em seus esforços.
 b) Em seu pastor.
 c) Em Deus, que o tornou seu filho.

25. Quem o tornou filho de Deus?
 O próprio .

26. Podemos confiar em Deus?

 Sim  Não

27. Diante de tudo isso, é realmente possível estar seguro de que sou filho  
de Deus?

 Sim  Não
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A vida abundante12

28. Deus é completamente confiável; ele sempre faz o que diz. Se tudo 
depende de Deus e de mais ninguém, escolha DOIS sentimentos 
seguintes que deva nutrir:

 a) dúvida;    b) segurança;
 c) paz de espírito;  d) incerteza.

Faça uma pausa agora e passe alguns 
momentos meditando sobre João 1.12, 
na questão 1, agradecendo a Deus por 
tê-lo tornado seu filho. Depois responda às 
questões de revisão na próxima página.

A_vida_abundante_PROVA_PLOTTER.indd   12 20/02/2017   11:54:34




	vida_abundante_trecho
	vida_abundante_4capa

