#1. O que devo fazer? — Palavras de Jesus
NOME:_______________________________ DATA:___________________
1. João 12.44-50 – Ouvir a palavra de Jesus e crer nela.
A. A palavra de Jesus é juiz, porque ele falou exatamente o que o Pai ordenou.
B. Ouvir implica em obedecer ao mandamento de Deus (verso 50).
C. Você crê nisso? _SIM _NÃO
2. Lucas 13.1-5 – Arrepender-se dos pecados.
A. Os “bons” precisam mudar também! Arrependimento significa decisão de mudar, de
deixar os pecados para servir a Deus.
B. A consequência de não arrepender-se é a perdição. Quem não se arrepende será
condenado.
C. Jesus repete sua declaração (versos 3, 5). É para prestar atenção mesmo.
D. Você está resolvido a deixar seus pecados? _SIM _NÃO
3. Mateus 10.32-33 – Confessar Jesus.
A. Confessar aqui significa assumir publicamente.
B. A atitude de Cristo, no último dia, para conosco será um reflexo direto da nossa
atitude para com ele.
C. Você aceita Jesus como Filho de Deus e único Senhor e Salvador? _ SIM _NÃO
4. Marcos 16.16 – Ser imerso na água para ser salvo.
A. Estes são os termos ou as condições para a salvação que devia ser pregada no mundo
inteiro. Assim, são para todos e não mudam.
B. Na segunda frase, não menciona o batismo. Para ser condenado, não precisa recusar o
batismo; não crer é suficiente. Mas para ser salvo, é preciso crer e ser batizado.
C. Você quer ser batizado para entrar em Cristo e ter os pecados perdoados?
_ SIM _NÃO
Se sim, a data/horário:______________________________
Se não, qual o motivo da demora: ________________________________
5. Mateus 16.18 – Participar da igreja.
A. O que Jesus edificou, ninguém despreze! A igreja é a manifestação atual do reino de
Deus, no qual há vitória sobre as forças do mal.
B. Jesus falou da igreja no singular: Existe uma só igreja, unida sob o comando dele e
não dividida em denominações. Esta igreja é dele: “minha igreja”.
C. Jesus está presente na igreja de forma especial (Mt 18.15-20).
D. Você participará das reuniões da igreja e apoiará o trabalho dela? _SIM _NÃO
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