
A história de Deus

O começo perfeito
• Deus criou o mundo e os primeiros humanos: Adão e Eva.
• Ele os colocou no paraíso: o Jardim do Éden. Eles tinham liberdade para comer do fruto de 

qualquer árvore do jardim – exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus os 
avisou: “No dia em que dela comeres, certamente morrerás!”

• Tudo era perfeito: não havia morte, vergonha, eles viveriam eternamente.

O pecado e vergonha entraram no mundo
• Satanás veio até Eva e a tentou → Eva e Adão comeram do fruto proibido
• Imediatamente eles ficaram com medo e se sentiram envergonhados por perceberem que 

estavam nus → eles cobriram a si mesmos com folhas e se esconderam de Deus
• Deus os puniu por sua desobediência: eles foram expulsos do paraíso e já não tinham mais a

vida eterna
• Interessante: Adão e Eva cometeram apenas um “pequeno” pecado → resultado: julgamento,

morte e uma relação rompida com Deus
• Provavelmente eles eram pessoas boas, com muitas boas ações, mas isso não pôde 

prevalecer sobre seus pecados.

Algo para cobri-los de seu pecado e vergonha: novas roupas e a promessa de um Salvador
• Deus ainda os amava e fez algo muito interessante: Ele mudou as roupas deles (folhas) e 

deu a eles roupas de pele de animal. Um animal teve que morrer para cobrir o pecado e a 
vergonha de Adão e Eva.

• Deus realizou seu primeiro sacrifício. Depois disso outros profetas ofereceram sacrifícios: 
Caim e Abel, Noé, Abraão, Moisés, Davi...

• Deus julgou a Satanás também: Deus prometeu que do descendente da mulher viria o 
Salvador que derrotaria a Satanás

• Outros profetas profetizaram a vinda do Salvador que iria tirar o pecado do mundo.

Jesus, o Messias
• Jesus é também chamado de Kelimetullah (Palavra de Deus), nascido da Virgem Maria 
• Amava as pessoas, nunca pecou, nunca matou ninguém, não preferiu os ricos 
• Realizou grandes milagres: curou os doentes, expulsou os demônios, ressuscitou mortos
• Interessante:  Antes de sua morte Jesus profetizou: “Eu morrerei, mas voltarei a viver.”
• O profeta João o viu e disse: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.” Isso é 

interessante não é? Um cordeiro usado como sacrifício.

O sacrifício por nós
• Jesus não resistiu aos judeus e romanos e foi crucificado: Ele é o sacrifício de Deus para 

pagar os meus e os seus pecados.
• No momento de sua morte Ele exclamou: “Está consumado” → o débito do pecado foi pago.
• Deus O ressuscitou três dias depois assim como Ele havia prometido  → muitos o viram e 

depois de Sua ascensão aos céus; um dia Ele irá retornar para julgar todos os homens.
• Quando acreditamos que Jesus pagou por nossos pecados através de Seu sacrifício e que 

Deus o ressuscitou dentre os mortos, nossos pecados são perdoados.
• É assim que nossos pecados podem ser perdoados e que podemos começar um 

relacionamento com Deus.

O Espírito Santo
• Antes apenas algumas pessoas (Moisés, Davi, Jesus...) tinham o Espírito Santo: eles tinham 

comunicação direta com Deus, eles podiam realizar milagres.
• No entanto, hoje Deus quer dar esse presente á todos que desejam.
• Por nós mesmos não podemos fazer a vontade de Deus, caímos e falhamos.
• O Espírito Santo é como o “Poder de Deus” que nos ajuda a fazer a vontade de Deus, a 

sermos pessoas melhoras e resistir ao inimigo.



Isso é interessante, não é?

• Adão e Eva foram condenados mesmo que eles tivessem cometido apenas um pecado.
• Deus mudou suas roupas (sacrifício)
• Jesus foi chamado “O Cordeiro de Deus”
• Jesus profetizou sua própria morte

Meu certificado de nascimento espiritual:

No dia _______________ (data) eu aceitei o presente de Deus, o sacrifício de Cristo e 
recebi a Jesus como meu Salvador e Seu sacrifício, através do qual meus pecados 
foram perdoados. Eu entreguei minha vida á Ele, eu recebi o Espírito Santo e passei a 
viver da maneira como Ele deseja. 

Como aceitar Jesus como seu 
Salvador:
• Senhor, eu venho a Ti. Jesus, eu acredito e 

confio em Ti.
• Eu reconheço que não tenho vivido 

segundo á Tua Vontade e me arrependo, 
por favor, perdoa-me.

• Jesus Cristo, eu te agradeço por Teu 
sacrifício na cruz por mim. Eu te aceito 
como meu Senhor e Salvador.

• Eu entrego a minha vida á Ti. Enche-me 
com Teu Espírito Santo e ajuda-me a viver 
assim como desejas.

Minha resposta ao presente de Deus

Deus fez a parte Dele. Agora é a sua vez...

Eu aceitei este presente?
 □ Sim    □ Não

Eu tenho certeza de que recebi a vida eterna?
 □ Sim    □ Não

Eu tenho certeza que recebi o Espírito Santo?
 □ Sim   □ Não


