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UM CAMINHO QUE NÃO ACABA
1 Com que figura compara Paulo a vida cristã? 2 Timóteo 4:7 e 8
Complete: “Combati o bom combate,

,

guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor,
justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a
a Sua vinda.”

2 Ao caminhar você corre o risco de cair, mas se por algum motivo você cair, o que
deve fazer? Filipenses 3:13 e 14
Complete: “Irmãos, eu mesmo não julgo haver já alcançado, mas uma coisa eu
faço:

e

para

o que está adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de
Deus em Cristo Jesus.”

3 O que Salomão diz sobre a caminhada do cristão? Provérbios 24:16
Complete: “Porque sete vezes

, e se
; mas os ímpios tropeçarão no mal.”

4 Por que Pedro afundou no mar quando ele andava sobre a água? Mateus 14:29 e 30
Complete: “E Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas
para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ________________; e,
começando a ir para o _______________, clamou, dizendo: Senhor, salva-me!”

5 A tragédia de Pedro foi tirar os olhos de Cristo e olhar para o que estava ao seu
redor. Isso pode acontecer com você também, mas Jesus vai deixar de amar você
porque caiu? Jeremias 31:3
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Complete: “Há muito que o SENHOR me apareceu, dizendo: Porquanto com

Co

________________ te amei, por isso com _________________ te atraí.”
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6 Qual é a sua resposta a esse amor?
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FILHOS OU ESCRAVOS?
1 Que tipo de relacionamento Deus deseja ter com você? 1 João 3:1-2
Complete: “Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos
chamados _________________________. Por isso o mundo não nos conhece;
porque não o conhece a Ele.
Amados, agora somos _________________________, e ainda não é manifestado
o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos
semelhantes a Ele; porque assim como é o veremos.”

2 Deus quer filhos e não escravos, mas, no caso do filho pródigo, qual foi a atitude
do filho mais novo? Lucas 15:12 e 13
Complete: “E o mais moço deles disse ao pai: Pai, _____________ a parte dos
__________ que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias
depois, o filho mais novo, _________________ tudo, partiu para uma terra
longínqua, e ali desperdiçou os seus _____________, vivendo dissolutamente.”

3 Muitos, como o filho pródigo, estão longe de Deus. O que acontece quando você
se afasta de Deus? Lucas 15:14
Complete: “E, havendo ele ____________________ tudo, houve naquela terra
uma grande fome, e começou a ____________________ necessidades.”

4 A necessidade não é só física, mas principalmente o vazio do coração.
Onde os seres humanos buscam solução para os seus problemas? Qual é o resultado?
Lucas 15:15 e 16

Complete: “E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou
para os seus campos, a apascentar porcos. E desejava _____________________
_________________________ que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.”

5 Normalmente, o ser humano busca solução nas coisas da terra e acaba pior do
que estava. O que fez o filho quando tudo deu errado? Lucas 15:17
Complete: “E, ____________________ em si, disse: Quantos jornaleiros de meu
pai têm abundância de pão, e eu aqui ____________________ de fome!”

1
6 Voltar a si significa reconsiderar. O filho pródigo voltou a si, mas acabaram os
problemas só porque reconsiderou e decidiu voltar? Lucas 15:18-20
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Complete: “Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai,

__

_________________ contra o céu e perante ti; Já não sou ___________________

ao

de ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus ______________________.
E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e
se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se lhe ao pescoço e o beijou.”
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7 O que você vai fazer para recuperar a paz de Jesus em seu coração?
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ONDE ESTÁ O CAMINHO?
1 Alguma vez você já se perdeu? Qual é a sensação de quem está perdido? Salmo 102:4-6
Complete: “O meu coração está _______________ e ______________ como a
erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu
__________________ os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante
ao pelicano no deserto; sou como um mocho nas ____________________.”

_.
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u.”

2 Qual é a atitude de Jesus para com aqueles que se extraviaram? Lucas 19:10
Complete: “Porque o Filho do homem veio _________________ e
________________ o que se havia perdido.”

3 O que vai ser motivo de grande alegria no céu? Lucas 15:7
Complete: “Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um
___________________ que se ______________________, mais do que por
noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento.”

4 O que significa arrependimento? Efésios 4:17, 18, 30
Complete: “E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como
andam também os outros gentios, na _____________________ da sua mente.
_________________________ no entendimento, separados da vida de Deus
pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E não
______________________ o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para
o dia da redenção.”

5 Desejas voltar para o Senhor?
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O SEGREDO DA VITÓRIA
1 Qual é o conselho divino para você ser um vencedor na vida cristã? Efésios 6:10
Complete: “No demais, irmãos meus, _______________________ no Senhor e
na ____________________ do seu poder.”

2 Por que devemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder? Efésios 6:12
Complete: “Porque não temos que lutar contra a ______________ e o
______________, mas, sim, contra os _____________________, contra as
_____________________, contra os ___________________ das trevas deste
século, contra as __________________ espirituais da maldade, nos lugares
celestiais.”

3 Por que você deve se vestir com a armadura de Deus? Efésios 6:11
Complete: “Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais
_________________________ contra as astutas ciladas do diabo.”

4 Qual o principal objetivo das ciladas do inimigo? Atos 9:24
Complete: “Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo; e como eles
_____________________ as portas, tanto de dia como de noite, para poderem
tirar-lhe a _______________________.”

5 Se desejas a vitória em sua vida o que falta?
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ESTOU SALVO OU PERDIDO?
1 Já se sentiu perdido e tentou se salvar sozinho? Pode o homem salvar a si
mesmo? Efésios 2:5 e 8-10
Complete: “Porque pela _______________ sois salvos, por meio da ________; e
isto não vem de vós, é ______________ de Deus.”

2 O que devo fazer para ser salvo? Romanos 5:1
Complete: “Tendo sido, pois, _______________________ pela fé, temos paz com
Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.”

3 Sendo salvo pela fé, que preço deve pagar para ser justificado? Romanos 3:24
Complete: “Sendo justificados _________________________ pela sua graça,
pela redenção que há em Cristo Jesus.”

4 Para não se perder o que Deus espera de você? João 15:5
Complete: “Eu sou a videira, vós as varas; quem _______________ em mim, e eu
nele, esse dá muito fruto; porque _________________ nada podeis fazer.”

5 Se o caminho estiver longo e a caminhada lhe causar cansaço, o que fazer?
Mateus 11:28

Complete: “Vinde a mim todos vós que estais __________________ e
___________________, e eu vos ________________________.”

6 Anote a sua decisão final
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A ORAÇÃO FAZ ALGUMA DIFERENÇA?
1 O que a Bíblia promete que acontecerá aos que fazem seus desejos um assunto
de oração? Filipenses. 4:6 e 7
Complete: “Não andem ___________________ por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas, e com ação de graças, _________________________ seus
pedidos diante de Deus.”

2 Note como Tiago liga o poder da oração com o resgate dos pecadores em
Tiago 5:16 a 20.
Complete: “______________________, portanto, os vossos pecados uns aos
outros, e orai uns pelos outros, para serdes __________________. A súplica de
um justo pode muito na sua eficácia.”

3 Para que serve a oração feita a Deus? 1 João 5:14
Complete: “E esta é a ____________________ que temos nele, que, se pedirmos
alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ___________________.”

4 Na oração podemos pedir a Deus tudo que desejarmos? 1 João 5: 14 e 15
Complete: “E, se sabemos que nos ouve em _______________ o que pedimos,
sabemos que alcançamos as ___________________ que lhe fizemos.”

5 Jesus tinha costume de orar a Deus o Pai? Marcos 1:35
Complete: “De ___________________, quando ainda estava escuro, Jesus
___________________, saiu de casa e foi para um lugar ________________,
onde ficou orando.”

6 Anote a sua decisão final

ANOTAÇÕES

