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A Bíblia é 
uma coleção 
de 66 livros, 
escritos 
por 40 homens e 
mulheres, num período de cerca de 
1.500 anos. Foi originalmente escrita 
em hebraico (Antigo Testamento) e 
grego (Novo Testamento). Atualmente 
já está disponível em mais de 220 
línguas. A primeira Bíblia foi impressa 
em 1456, por Gutenberg. Ele precisou 
da pele de 5 mil cabras para preparar 
o pergaminho da impressão dos 30 
primeiros exemplares. Até essa data, os 
exemplares que existiam tinham sido 
escritos à mão.

3

A abelha exploradora vive à procura 
de lugares onde há flores. Sua missão 
é achar uma boa provisão de 
néctar, voltar à colméia para 
avisar o enxame e guiá-lo 
de volta ao alimento. Para 
fazer isso, ela precisa 
viajar quilômetros. Seu 
guia é a luz. As diversas posições que o 
Sol assume em relação a Terra ajudam a 
abelha exploradora a se orientar.

A libélula também utiliza a visão para 
achar o caminho. 
Ela se aproveita 
das cerca de 28 
mil lentes que lhe dão uma 
capacidade visual de 360 
graus. Ela consegue enxergar 
ao mesmo tempo, atrás, à frente e dos 
lados. A nitidez não é igual à da visão 
humana, mas é suficiente para ela. Por ser 
um inseto territorial, estabelece marcas 
que identificam sua área. Uma árvore 
ou uma pedra serve para estabelecer as 
fronteiras. Sua capacidade de enxergar 
tudo ao mesmo tempo é vital para evitar 
que outra libélula invada o território. 

Já as formigas se guiam pelo 
cheiro. Sempre que saem, espalham os 

feromônios, um líquido que cria uma 
trilha cheirosa e facilmente reconhecível. 
Caso uma formiga deixe de 
sentir o cheiro do feromônio, 
fica confusa e começa a 
vaguear em círculos até morrer, 
de tão cansada.

Você e eu também temos 
um meio de nos orientar neste mundo 
no caminho de volta para a casa de nosso 
Pai do Céu. É a Bíblia. Ela é uma revelação 
de Deus feita por Ele mesmo.

Sem inteligência, sem ninguém que 
os guie, sem mapa e sem bússola, 
como é que os insetos fazem para 
encontrar seu caminho? 

DESCOBRINDO
A BÍBLIA
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Leia e estude cada um dos versos abaixo, depois, complete 
os espaços e transfira as palavras para a cruzada:

”Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o.........................................”  (II Timóteo 3:16)

“Desde a infância sabes as ........................................ letras que podem tornar-te sábio para a 
salvação pela fé em Cristo Jesus.” (II Timó teo 3:15)

“Porque nunca jamais qualquer ................................................. foi dada por vontade humana. 
(...)” (II Pedro 1:21)

“Se entre vós há ............................................., Eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou 
falo com ele em sonhos.” (Números 12:6)

“Depois destas coisas, ............................................, e eis não somente uma porta aberta no 
Céu, como também a primeira voz que ouvi. (...)” (Apocalipse 4:1)

“Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o .............................................que o rei exige, 
nem encantadores, nem magos nem astrólogos o podem revelar ao rei; mas há um Deus 
no Céu, o qual revela mistérios. (...)” (Daniel 2:27 e 28)

“Pois ............................................ quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito”. 
(Romanos 15:4)

“O Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem 
o aprendi de homem algum, mas  mediante ................................... de Jesus Cristo.” (Gálatas 
1:11 e 12)

“Jesus, porém, respondeu: 
Está escrito: não só de pão 
viverá o homem, mas de 
toda .......................... que 
procede da boca de Deus.” 
(Mateus 4:4)

“Examinais as

.............................................., 
porque julgais ter nelas a vida 
eterna, e são elas mesmas que 
testificam de Mim.” (João 5:39)

DESCOBRINDO A BÍBLIA



Relacione os sete benefícios que a leitura da Bíblia oferece.

Pista: II Timóteo 3:15-17

5

1 .................................................          5 .................................................
2 .................................................          6 .................................................
3 .................................................          7 .................................................
4 .................................................   

Descobri que a Bíblia é a Palavra de Deus. Descobri também 
que ao estudá-la com oração e a orientação do Espírito Santo 
estarei me preparando para receber a salvação em Cristo Jesus.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:___________________________________

DESCOBRINDO os tesouros da bíblia



DESCOBRINDO
A ORAÇÃO

2
Seu pêlo macio e aveludado deixa-o 

com a aparência de bichinho de pelúcia. 
Ainda jovem é um parasita, mas na fase 
adulta se torna devorador de outros 
insetos. É considerado um amigo do ser 
humano, pois se alimenta dos ovos de 
gafanhotos e de outras pragas. Como 
todo aracnídeo, possui oito pernas e 
suga os fluídos do corpo de suas vítimas. 
Quando acha alimento, come pra valer. 
Mas caso não encontre comida com 
facilidade, ele consegue ficar entre seis 
meses a um ano sem se alimentar.

 O ácaro vermelho pode ficar um 
ano sem comer, mas 
nós não devemos 
ficar nenhum dia sem 
falar com Deus. Ao 
orar, primeiro confesse 
ao Senhor os pecados 

cometidos no dia que passou. Não 
esconda nada do seu amigo Jesus. Depois 
disso, louve-O, porque Ele o perdoa de 
graça e porque é o Seu poderoso Deus. 
Finalmente, fale de você mesmo. Conte a 
Ele como foi o seu dia na escola. Se está 
triste, fale. Se está desanimado e não 
tem sequer vontade de orar, fale disso 
também. Se está indo mal nos estudos, 
diga a Ele.

“E tudo quanto pedirdes em Meu .........................., isso farei. (...)” (João 14:13)

“Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, 
que está em ................................” (Mateus 6:6)

Apesar do tamanho, oito milímetros 
apenas, o ácaro vermelho é parente 
das aranhas e dos escorpiões.

 Não há coisa alguma 
de nossa vida que não 
interesse a Deus. “A oração 
é o abrir do coração a 
Deus como a um amigo.” – 
Caminho a Cristo, pág. 93. 
Vamos descobrir juntos a 
importância da oração para 
a vida do cristão.

6
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COMO ORAR



“E, orando, não useis de ..........................................................., como os gentios, porque 
presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles; 
porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lho peçais.” 
(Mateus 6:8)

“Orai sem ............................................................” (I Tessalonicenses 5:17)

“E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, ...............................
......., para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas.” (Marcos 11:25)

“E esta é a confiança que temos para com Ele: que, se pedirmos alguma coisa 
segundo a Sua .............................................., Ele nos ouve.” (I João 5:14)

“Pedi, e ......................................; buscai e ....................................; batei, e ......................................” 
(Mateus 7:7)

“Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, 
que está em .................................” (Marcos 11:24)

“Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus; e ............................ 
que pedimos dEle ..............................., porque ............................................ os Seus ..............................
........... e fazemos diante Dele o que Lhe é ........................” (I João 3:21 e  22)

“Vigiai, pois, a todo tempo, ............................., para que possais ................................ de todas 
estas coisas que têm de suceder e ................................ em ................................na presença 
do Filho do Homem.” (Lucas 21:36)

“Vigiai e .............................., para que não ........................................ em ................................... (...)” 
(Mateus 26:41)
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DESCOBRINDO AS PROMESSAS



Responda às perguntas com base nos textos bíblicos indicados:

Descobri que posso falar com Deus sempre que quiser e onde 
estiver. Descobri também que orando eu posso me manter fiel ao 
lado de Jesus.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________

Quando deus não atende

8

“Tiago, o apóstolo, disse que muitas vezes oramos e não recebemos porque pedimos 
mal. O que significa isso?
Pista: (Tiago 4:3)........................................................................................................................................
.................................................................................

Em que outra situação Deus não ouve a minha oração?
Pista: (Isaías 59:1 e 2) .............................................................................................................................
......................................................................................

1

2



DESCOBRINDO
que jesus fez o mundo

3 Antes de o homem inventar a roda, a 
lagarta Pleurota ruralis já sabia usá-la.

9

“No princípio ............................................ Deus o céu e a terra.” (Gênesis 1:1)

“A terra era sem ..................................................... e vazia.” (Gênesis 1:2)

“Deus chamou à luz .........................................................” (Gênesis 1:5)

“E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja......................................entre 
águas e águas.” (Gênesis 1:6)

“Os dias da criação eram formados de ........................ e manhã.” (Gênesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31)

Quando precisa fugir de um predador, 
ela se contorce toda, vira uma roda e 
foge girando. A fuga acontece numa 
velocidade 40 vezes maior do que se ela 
se arrastasse normalmente. Rodando 
como um pneu, faz 54 metros por hora. 

 O besouro-violino tem o 
formato idêntico de um 
violino. Ele vive na Ásia e é 
o maior besouro do mundo, 
com 10 centímetros de 
comprimento.

 Nos bosques e matas de 
nosso país vive a borboleta 
morfo azul. A fêmea tem 
asas amarelas, alaranjadas ou 
marrons. Os machos têm 
asas de 14 centímetros 
de envergadura, azuis e 

brilhantes como uma pérola. Ao incidir 
sobre elas, os raios do Sol refletem como 
fachos de luz sobre o metal polido. A 
morfo azul tem cerca de 5.500 escamas 
coloridas por centímetro quadrado de asa.

 As formas, cores e 
atitudes dos animais, 
não importa a espécie, 
ainda guardam muitos 
segredos. Uma coisa, 
porém, já está clara, 
foi Jesus “que fez o 
céu, e a terra, e o mar, 
e as fontes das águas”. (Apocalipse 
14:7). Você não pode colocar a natureza 
no centro de tudo, por mais que ela seja 
encantadora e importante. Ela é uma 
demonstração do poder e amor de Deus. 
E o melhor de tudo é que o Deus que criou 
este mundo está cuidando dele até hoje. 

descobrindo o segredo
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descobrindo que jesus
é o criador

10

“Criou, pois, Deus o .................................... à sua imagem; à imagem de Deus o criou; .........
....................... e mulher os criou.” (Gênesis 1:27)

“E disse Deus: Produza a terra relva, ervas que dêem semente, e ................................. 
frutíferas que, segundo as suas espécies, dêem fruto que tenha em si a sua semente.” 
(Gênesis 1:11)

Quando? (Gênesis 1:1) ....................................
....................................................................................
........................

Como? (Salmo 33:6 e 9) ...................................
.....................................................................................

Para quê? (Isaías 45:18) .........................................................................................................................
.....................................................................................

Coloque o dia da criação ao lado daquilo que Jesus criou. Se precisar de ajuda leia o 
primeiro capítulo de Gênesis.

.................  Aves e peixes.                                ................  Firmamento.

.................  Vegetação.                                     .................  Luzeiros.

.................  Sábado.                                         .................  Luz.

.................  Animais terrestres e o homem.
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Descobri que o mundo não levou milhões de anos para ser 
criado e não sou resultado da evolução de partículas ou animais. 
Agora sei que Adão, o primeiro ser humano, e todo o mundo com 
seus detalhes, foram criados por Jesus na semana da criação.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________



Outros afirmam que o Deus da Bíblia 
deu a partida, mas abandonou o barco 
da criação, por conta do acaso e do 
tempo. Confira apenas duas pequenas 
maravilhas da natureza, e veja se elas 
poderiam existir ao acaso, ou sem a 
direção de Deus.

 1. As asas das borboletas e das 
mariposas são revestidas por cerca de 
50 mil escamas, 
tão pequenas que 
viram pó em nossas 
mãos. A borboleta 
morfo azul, por 
exemplo, tem cerca 
de 5.500 escamas 
coloridas por 
centímetro quadrado de 
asa. Além de embelezá-las, 
também funcionam como reguladores 
de temperatura e aquecedor natural. 
Ao incidir sobre as escamas, uma parte 
dos raios solares bate e volta, refletindo 
a luz. A outra parte as atravessa antes 
de refletir. Com isso, algumas ondas 
de energia se chocam com a luz que 
está retornando e produzem calor. 
Essa energia é necessária antes que a 
borboleta comece a voar.

 2. Os alvéolos que formam as 
colméias das abelhas são construídos 
com precisão matemática invejável. 
A espessura das paredes é sempre de 
0,073 milímetros, com 
margem de diferença 
nunca superior a 
0,002 milímetros. Para 
fazer isso, a abelha 
usa o tato. Ela mede a 
espessura da parede 
varrendo a  superfície do alvéolo com 
as antenas, que são revestidas de pêlos 
sensíveis. 

 A natureza não é Deus e por isso 
não deve ser adorada. Ela foi 
criada por Ele e é uma 
revelação necessária 
para nos ajudar 
a perceber a 
presença dEle 
no Universo, 
como Criador, 
Salvador  e 
Mantenedor.

DESCOBRINDO
a natureza

4 Tem gente que só vê casualidade nas 
pequenas e grandes maravilhas da 
Natureza.
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Dilúvio 

Terremoto

Rãs, moscas e gafanhotos

Seca

Ursas

Corvos

Peixe

Serpentes 

Jumenta

Águia

Aves

Lírios do campo

Pescou dinheiro no Mar (Mateus 17: 24-27)

Atacaram o povo de Israel no deserto por ordem 
de Deus. (Números 21:6)

Ilustra o amor de Deus por Seus filhos (Êxodo 
19:4)

Falou ao teimoso profeta Balaão. (Números 
22:23-31)

Não fazem roupas mas se vestem bem. (Mateus 
6:28)

A ressurreição de Jesus (Mateus 28:2)

Noé (Gênesis 6) 

As pragas do Egito (Êxodo 8, 9 e 10)

Rei Acabe – três anos sem chuva (I Reis 17)

Alimentaram o profeta Elias (I Reis 17)

Vingaram Elizeu (II Reis 2:23-25)  

Não semeiam mas têm alimento (Mateus 6:26) 

“Os céus proclamam a  ...........................................  de Deus e o firmamento anuncia as .......
................................. das Suas mãos.” (Salmo 19:1)

Identifique a coluna da esquerda com a coluna da direita:
o fenômeno, animal ou vegetal usado por Deus e Cristo à 
situação ou lição:

Complete os versos bíblicos e descubra as características de 
Deus que a natureza revela:

como deus e cristo usaram a natureza

descobrindo os tesouros da natureza
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“Porque os .......................................... invisíveis de Deus, assim o Seu eterno .......................
.............., como também a Sua própria .................................., claramente se reconhecem, 
desde o princípio do mundo, sendo percebidos por .................................. das coisas ..........
.............................”  (Romanos 1:20)

2

Descobri que a natureza foi criada por Deus pra me ajudar, 
inclusive a conhecê-Lo. A natureza rvela a divindade e o Seu 
poder; revela o amor de Deus por todas as criaturas e o Universo.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
meu salvador

5 Originárias do Extremo Oriente, 
as rosas conquistaram o mundo 
com seu perfume e cores exóticas.

“Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo 
............................................, que se assentou à destra do trono da Majestade nos Céus.” 
(Hebreus 8:1)

Com apenas cinco pétalas e cores 
limitadas, 200 espécies nativas deram 
origem a mais de três mil tipos diferentes 
de rosas. Atualmente, 
apresentam entre setenta a 
cem pétalas e tonalidades 
que vão do azul ao branco-
creme. O tamanho e o odor 
também foram alterados. As rosas nativas 
não passavam de três centímetros de 
diâmetro, ao passo que as híbridas de 
hoje chegam a 15 centímetros. Uma rosa 
híbrida é fruto de muito trabalho. Veja 
como isso acontece:

 Cem mil brotos retirados de 
cruzamentos anteriores são selecionados. 
Um ano depois, 20 mil mudas, as 
melhores dentre as cem mil, são 
escolhidas. Por três anos, essas mudas 
são submetidas a testes de resistência, 
floração e enxertos. Separam-se então 
as 1.500 melhores, e dessas, cem são 
classificadas como as campeãs. Estas cem 

são enviadas aos campos de testes de 
diversos países do mundo, e durante nove 
anos selecionam-se as 30 melhores. No 
décimo ano, 3 ou 4 rosas são escolhidas 
para enfrentar a seleção final. Das 3 ou 
4 submetidas ao crivo dos especialistas 
mundiais em rosas, uma é escolhida para 
ser catalogada.

 Jesus foi chamado de 
Rosa de Sarom (Cânticos 2:1). 
O nome é bem aplicado, 
levando-se em conta ser 
essa uma daquelas rosas 
de apenas cinco pétalas. 
Jesus não veio com o 
luxo deste mundo. Sua 
aparência era a de um 
homem comum do povo. De cada cem 
mil brotos de roseiras variadas, a mão do 
homem consegue produzir uma única 
rosa em condição de ser catalogada. 
Jesus também é único entre milhares. “E 
não há salvação em nenhum outro. (...)”
(Atos 4:12).

descobrindo o santuário
1

14



“Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém 
pecar, temos ............................. junto ao Pai, Jesus Cristo.” (I João 2:1)

“Muito mais o ........................... de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a Si mesmo Se 
ofereceu sem mácula a Deus. (...)” (Hebreus 9:14)

“Porque Cristo não ............................... em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, 
mas no mesmo Céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus.” (Hebreus 9:24)

“Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a Si mesmo Se ofereceu 
sem mácula a Deus, .................................. a nossa consciência de obras mortas, para 
servirdes ao Deus Vivo.” (Hebreus 9:14)

“... Foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o ........................... . 
(...)” (Hebreus 8:5)

“Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele 
também mediador de .............................. aliança . (...)”(Hebreus 8:6)

“Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único ..................................... pelos 
pecados, assentou-se à destra de Deus.” (Hebreus 10:12)

“Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no ............................... dos Santos, pelo 
sangue de Jesus.” (Hebreus 10:19)

A condição de todos os seres humanos ...........................................................................................

.........................................................  Pista: (Romanos 3:23)
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descobrindo que jesus é o salvador



O nome Jesus significa ............................................................................................................................

......................................................Pista: (Mateus 1:21)

Segundo a opinião de João Batista, Jesus era o .............................................................................

.................................................................. Pista: (João 1:29)

A razão de Jesus ter vindo ao mundo ................................................................................................

............................................................Pista: (I Timóteo 1:1)

Jesus é mediador entre.............................................................................. e os ....................................

....................................................... Pista: (I Timóteo 2:5)

2

3

4

5

Descobri que Jesus está preocupado todo o tempo em me 
ajudar. Ele está no santuário do céu conquistando o perdão 
para os meus pecados.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
a salvação

6 Antes de as borboletas se tornarem 
jóias voadoras, elas passam por 
quatro estágios bem definidos:

ovo, lagarta, pupa e fase adulta. A 
maior parte do ciclo de vida 
das borboletas se passa 
longe de nossos 

olhos. No primeiro 
estágio ela é só uma 
bolinha verde, branca 
ou amarela, que é posta 
cuidadosamente sob folhas de plantas 
especialmente escolhidas. Normalmente, 
as borboletas espalham os ovos em várias 
folhas, como medida de proteção.

 Algum tempo depois, as larvas 
surgem dos ovos como pequenas 
lagartas. O crescimento nessa fase é 
muito rápido. Algumas são lisas, outras 
possuem espinhos que as tornam 
amedrontadoras. As lagartas comem 
sem parar, até alcançar o crescimento 
total da espécie. No início da terceira fase, 
a lagarta tece uma almofada de seda 
na qual se amarra. Ela pode fazer isso 
na própria planta onde nasceu, numa 
parede, numa pedra ou no tronco de 
outra árvore.

 Então a pupa começa a aparecer 
e sob a pele da lagarta se desenvolve 
a da crisálida. A antiga pele é jogada 
fora junto com as pernas. A crisálida, 
ou pupa, não tem antenas ou pernas 

externas. Dentro dela, o corpo da lagarta 
se dissolve e células especiais dão início 
ao desenvolvimento do inseto adulto. 
Quando a nova borboleta está pronta, 
inicia uma série de movimentos de 
contorção. A pele do casulo se rompe e 
a borboleta sai. A princípio, as asas estão 
molhadas e murchas. Em contato com 
a luz do Sol e o oxigênio do ar, elas se 
enrijecem e estão prontas para o vôo. 
Agora, a ex-lagarta, feia, rastejante e 
destruidora de plantas tem uma nova 
história. Apresenta um novo visual 
colorido e brilhante, com um figurino 
sem defeitos. Além de embelezar os 
jardins com seus vôos ondulantes, 
contribuem no processo de 
polinização das plantas. 

A salvação em Cristo 
é como uma metamorfose 
que acontece em três fases: na 
primeira Ele nos perdoa dos pecados 
passados, Depois de perdoados Jesus 
nos dá poder para não vivermos 
pecando todos os dias. Finalmente, 
seremos salvos da presença do mal. 
Jesus vai eliminar o pecado em todas 
as suas formas e vai nos dar um corpo 
novo. A metamorfose estará completa 
e então voaremos para nunca mais 
rastejar.



“Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos 
................................ mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo”.  (Tito 
3:5) 

“Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que ....
.........................................., poder de Deus.” (I Coríntios 1:18)

“Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte 
do Seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, ............................................................... 
pela Sua vida.” (Romanos 5:10)

1. Tito 3:5 

2. I Coríntios 1:18

3. Romanos 5:10

Futuro

Passado

Presente

“Justificados, pois, mediante a fé, temos ................................ com Deus por meio de 
nosso Senhor Jesus Cristo.” (Romanos 5:1)

“(...) Sendo justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele ...............................” (Romanos 5:9)

“No qual temos a ..............................................., pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, 
segundo a riqueza da Sua graça.” (Efésios 1:7)

“Aquele que tem o Filho tem a ....................................; aquele que não tem o Filho de  
Deus não tem a vida.” (I João 5:12)

Complete os versos bíblicos e depois relacione a coluna 
esquerda com a da direita, ligando o verso bíblico ao tempo em 
que se encontra o verbo salvar.

Complete os versos e descubra as bênçãos que resultam de ser 
justificado através de Cristo.

descobrindo os três estágios da salvação

descobrindo os três estágios da salvação

1

1
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3
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“Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a ........................................” 

(I Tessalonicenses 4:7)

“(...) Quem permanece em Mim, e Eu, nele, esse dá muito .............................; porque sem 
Mim nada podeis fazer.” (João 15:5)

“(...) Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e ........................................ com Cristo; 

se com Ele sofremos, também com Ele ........................................” (Romanos 8:16 e 17)

19
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6

7

Descobri que a salvação é um presente de Deus, um presente 
que eu não mereço. Pela sua graça, contudo, posso vencer o 
desafio de viver uma vida santificada.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________



DESCOBRINDO
o novo nascimento

7 Visto de longe parece um vegetal, 
mas ele anda e pode nadar.

20

O pepino-do-mar pode 
chegar a 20 centímetros de 
comprimento e tem o corpo 
mole como uma lesma. Seus 
pés são constituídos por três 
fileiras de pequenos tubos que se 
movimentam enquanto o bicho 
bombeia a água através deles.

Como um peixe, o pepino-do-
mar retira o oxigênio da água. Ao 
passar pelos tubos, a água traz pequenos 
peixes e crustáceos que vivem de carona 
dentro do seu corpo. Só saem para comer, 
voltando em seguida, pois disso depende 
a sua segurança. O pepino-do-mar tem 
uma maneira estranha de se defender dos 
inimigos. Quando se vê ameaçado ele vira 
uma bomba. Explode e lança as entranhas 

para fora. Nesse momento, fios gosmentos 
e venenosos se soltam e se enroscam no 
agressor. Mas após a explosão, um processo 
imediato de reconstrução se inicia. Novas 
células começam a substituir as entranhas 
que foram perdidas e o pepino-do-mar 
recomeça a vida, novinho outra vez.

Jesus disse a Nicodemos que ele 
precisava nascer de novo:  “(...) Em 
verdade, em verdade te 
digo que, se alguém não 
nascer de novo, não pode 
ver o reino de Deus.” (João 
3:3). Nascer outra vez, não 
de maneira física, mas 
nascer espiritualmente.

“...................................., porque está próximo o reino dos Céus.” (Mateus 3:2)

“(...) Se alguém não nascer de novo não pode .................................. o reino de Deus.” 
(João 3:3)

“Quem não nascer da água e do Espírito não pode ........................................... no reino de 
Deus.” (João 3:5)

“Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos 
amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu ........................... juntamente 
com Cristo, pela graça sois salvos.” (Efésios 2: 4 e 5)

descobrindo a fórmula

1

2

3

4



“Se ...................................... os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.” (I João 1:9)

“Arrependei-vos, pois, e .................................................. para serem cancelados os vossos 
pecados.” (Atos 3:19)

Como? (I Pedro 1:23) ..............................................................................................................................
...................................................................................... 

Quando? (Isaías 53:5) .............................................................................................................................
......................................................................................

Para quê? (Salmo 51:10-13) .................................................................................................................

.........................................................................................

Complete os versos bíblicos abaixo:

“E, assim, se alguém está em Cristo, é .......................................; as coisas antigas já ..........
.......................; eis que se fizeram novas.” (II Coríntios 5:17)

“Porque todo o que é nascido de Deus ............................... o mundo. (...)”  (I João 5:4)
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descobrindo a nova vida

Descobri que através de Jesus Cristo e do poder de Sua palavra 
preciso nascer de novo. Esse é o nascimento espiritual, através 
do qual Deus me concede uma nova mente e uma nova vida.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
o batismo

8 Mais de 90% de água de nosso planeta 
está nos oceanos. O maior deles, o 
Pacífico, cobre um terço da Terra.

22

Sua parte mais profunda, nas ilhas 
Marianas, a leste do Havaí, atinge cerca 
de 11 mil metros. Esse mundo líquido 
abriga bichos de todos os tamanhos e 
formas. O náutilo  é parente das lulas, só 
que é revestido por uma 
concha, sua proteção 
natural. Para nadar, 
esse molusco utiliza um 
sistema de propulsão 
a jato. Sua concha possui 
uma espécie de sifão, por onde a água 
é bombeada para fora do corpo. Esse 
movimento produz jatos fortes que 
pressionam a água ao redor do bicho, 
fazendo-o se movimentar. 

Como um submarino, o náutilo é capaz 
de flutuar ou afundar, bastando aumentar 
ou diminuir o volume de ar em sua 
concha. Vez ou outra ele sobe à superfície, 

mas gosta mesmo é de viver em águas 
profundas, onde costuma caçar. Se uma 
tempestade cai, o náutilo muda a pressão 
nas câmaras de sua concha espiralada e 
mergulha a 500 metros de profundidade 
para se proteger.

Da mesma forma 
que o mergulho 
do náutilo o salva 
da fúria das ondas, 
o batismo em Cristo 
também nos salva da 
fúria de nosso inimigo. 
Por isso Jesus disse: “Quem não nascer 
da água e do Espírito não pode entrar 
no Reino de Deus”. (João 3:5). 

Aceitar o batismo é a decisão mais 
importante de sua vida, e você mesmo 
é quem deve tomá-la.

Jesus Cristo

Paulo

Carcereiro

Eunuco

Atos 8:38

Atos 16:33

Atos 22:16

Marcos 3:9

Identifique o personagem da coluna da esquerda com o verso 
bíblico na coluna da direita.

descobrindo o exemplo

1
2
3
4



“E disse-lhes:  Ide por todo o mundo e pregai o .................................. a toda criatura. 
Quem crer e for .................................  será ...........................; quem, porém, não 
............................ será .............................” (Marcos 16:15 e 16)

“Ou, porventura, ignorais que todos ......................................... que fomos batizados em 
Cristo Jesus fomos batizados na Sua ........................................?” (Romanos 6:3)

“Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ....
................................ dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em 
................................... de vida.” (Romanos 6:4)

“Ora, se já ..................................... com ................................., cremos que também com Ele .......
.............................” (Romanos 6:8)

“Porque .................................. quantos fostes ............................... em Cristo de Cristo vos .........
.........................” (Gálatas 3:27)

Depois de estar unido a Cristo através do Batismo que simboliza Sua morte e ressurreição, 
o que um cristão deve fazer? Pista: (Colossenses 3:1) ........................................................................
........................................................................................................................................

Que dom especial é concedido aos que se batizam?
Pistas: (Marcos 1:7 e 8; Lucas 3:21 e 22; Atos 2:38) ...........................................................................
..............................................................................................

BANCO DE PALAVRAS
condenado - batizados - veveremos - revestistes - morremos - nós - ressuscitado

evangelho - salvo - Cristo - crer - morte - batizado - novidade - todos

Complete os versos bíblicos, utilizando o banco de palavra 
para descobrir o significado do batismo na vida do cristão:

descobrindo o símbolo

1

2

3

4

5

responda
1

2

Descobri que o batismo nas águas simboliza  morte para o 
pecado e ressurreição para uma nova vida. Descobri também que 
Jesus e o apóstolo Paulo foram batizados nas águas. Como eles, eu 
também quero ser batizado para viver totalmente para Jesus.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
os mandamentos de jesus

9 Nas águas quentes e rasas do oceano, 
o conus encontra o ambiente ideal 
para viver.

24

Esse molusco é um caramujo de 
concha ornamentada com 
listras marrons e amarelas. À 
noite, o conus se arrasta 
vagarosamente sobre os 
corais. Ele se alimenta 
de peixes, vermes e 
pequenos moluscos.

Ao avistar uma presa, 
o conus lança sobre ela 
sua língua armada com 
20 ou mais dentes. Eles 
são ocos e cheios de veneno. De dentro 
do dente sai um dardo pontiagudo 
que penetra a carne da vítima. Como 
se estivesse espetada por um anzol, o 
conus a arrasta e a engole inteira. Apesar 
de muito bonito, o conus não admite 
brincadeiras. Todo cuidado é pouco, pois 
ao mais suave toque ele ataca. O veneno 
do bicho é tão forte que provoca parada 
respiratória e pode matar uma pessoa. 
Ninguém deve tocar nesse molusco sem 
antes proteger as mãos.

O sapo intanha, deselegante e 
esparramado, é outro bicho bravo. 
Do tamanho de um punho, tem olhos 
amarelados, sob duas saliências 
projetadas como pequenos chifres. Sua 
marca registrada é a zanga. Os acessos 
de ira parecem ter o objetivo de espantar 
o inimigo. Mas da ameaça ele parte ao 
ataque com guinchos e dentadas. Dizem 
até que o sapo intanha chega a estourar 
de raiva. 

Vivemos num 
mundo onde 
muitas coisas 
desagradáveis 
podem acontecer. 
Jesus sabe disso, 
conhece nossos 
limites e nos ajuda 
a vencer. A lei de Deus é um antídoto, 
ou seja, é um remédio contra veneno. 
Ela nos protege do veneno do pecado, 
funcionando como muralha de 
proteção para nossa vida.

Relacione o verso bíblico ao mandamento correspondente:

descobrindo os dez mandamentos

Êxodo 20:3 “Lembra-te do dia de sábado para o santificar”.1



“Não penseis que vim ................................... a lei ou os profetas; não vim para revogar, 
vim para .....................................” (Mateus 5:17)

Revogar = anular, tornar sem efeito e cumprir =  realizar, executar.

“Eu tenho ............................................. os mandamentos de Meu Pai e no Seu amor 
permaneço.” (João 15:10)

 Êxodo 20:4

Êxodo 20:7

Êxodo 20:8

Êxodo 20:12

Êxodo 20:13

Êxodo 20:14

Êxodo 20:15 

Êxodo 20:16

Êxodo 20:17

“Não dirás falso testemunho”.

“Não adulterarás”.

“Não furtarás”.

“Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo”.

“Não matarás”.

“Não farás para ti imagem de escultura”.

“Não terás outros deuses diante de Mim”.

“Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão”.

“Honra teu pai e tua mãe”.

“A .................................. é santa;  e o mandamento, santo, e justo, e bom.” (Romanos 7:12)

“O Meu mandamento é este: que vos ................................................. uns aos outros, assim 
como Eu vos amei.” (João 15:12)

“O amor não pratica o mal contra o próximo; de sorte que o ..................................... da lei 
é o amor.” (Romanos 13:10)

“Sabemos que O temos conhecido por isto: se .......................................... os Seus 
mandamentos.” (I João 2:3)

“Eu Sou a videira, vós os ramos. Quem .......................................... em Mim, e Eu, nele, esse 
dá muito fruto; porque sem Mim nada podeis fazer.” (João 15:5)
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10

descobrindo os dez mandamentos - complete

descobrindo o amor nos mandamentos
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“Aquele que diz: eu O conheço e não guarda os Seus mandamentos é
..............................................., e nele não está a verdade.” (I João 2:4)

“De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e ......................................... os Seus 
mandamentos; porque isto é o dever de todo homem.” (Eclesiastes 12:13)
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Descobri que cumprir os Dez Mandamentos é amar a Deus e ao 
meu próximo, o que só é possível através de Jesus, cujo exemplo 
foi também obedecer aos mandamentos de Seu Pai.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________



DESCOBRINDO
o dia de jesus

10 Mamangaba, abelhão, mangangá, 
mamangava ou vespa-de-rodeio.

A mamangaba é um himenóptero, 
inseto negro da família dos bombídeos, 
que representa as grandes abelhas 
sociais. O abelhão inicia a colônia 
fazendo ninhos no solo, no fundo de 
touceiras de capim.

Às vezes, ao cavar o túnel, ele encontra 
e usa buracos abandonados por 
ratos e outros bichos. O 
fundo é forrado com 
musgo e capim bem 
fino. O ninho macio é 
construído a 60 centímetros 
abaixo do solo.

Em cima do capim, a futura rainha 
começa a estocar o pólen. Depois 
constrói com cera dois potes. No 
primeiro, põe os primeiros 12 ovos. O 
outro é a dispensa, que ela enche de mel. 

Em três semanas, o ovo se transforma 
em inseto adulto. A essa altura, a 
mamangaba já construiu dezenas de 
potes iguais aos primeiros e pôs entre 
200 a 400 ovos. Essa primeira geração 
dá origem às operárias da colônia. Elas 
não procriam e sua função é cuidar dos 
ovos da geração seguinte. Cada colônia 

de mamangabas possui mais de 300 
membros e tem origem numa única 
fêmea.

Já as larvas se alimentam de uma 
mistura de pólen e néctar, que as 
rainhas e operárias servem através 
de um buraco no teto do pote. Isso 
acontece na primavera. No verão, após 
o acasalamento, todos os machos e 
algumas fêmeas morrem. Durante o 
outono e o inverno, depois de todo o 
trabalho realizado, o abelhão pára 
e fica até nove meses 
dormindo.

Todos nós 
recebemos 24 
horas a cada dia. 
Somadas, temos 
uma semana de 168 horas. 
Desse tempo, Deus nos dá seis dias 
(144 horas) e pede que separemos as 
24 horas do sétimo dia  para descanso. 
Nesse dia você precisa descansar de 
qualquer atividade que o impeça de se 
lembrar de Deus e de seu semelhante.

27
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“Lembra-te do dia de ..................................................., para o santificar. (...)” (Êxodo 20:8)

“E .......................................................... Deus o dia sétimo e o santificou. ...” (Gênesis 2:3)

“Porque, em seis dias, fez o Senhor os céus e a Terra, o mar e tudo o que neles há e, ao 
sétimo dia, ............................................... (...)” (Êxodo 20:11)

“E abençoou Deus o dia sétimo e o ..............................................; porque nele descansou 
de toda a obra que, como Criador fizera.” (Gênesis 2:3)

“E, havendo Deus terminado no dia ......................................... a Sua obra, que fizera, 
descansou nesse dia de toda a Sua obra que tinha feito.” (Gênesis 2:2)

Que lugar Jesus costumava freqüentar aos sábados? .................................................................
..................................................................... Pista: (Lucas 4:16)

O que Jesus fazia aos sábados?.........................................................................
.......................................................................................... Pista: (Mateus 12:12)

Qual é a relação de Jesus com o sábado? ........................................................................................
............................................................. Pista: (Marcos 2:28)

Segundo Jesus, para quem foi feito o Sábado? .............................................................................
................................................................. Pista: (Marcos 2:27)

O que fizeram as mulheres seguidoras de Jesus, após a Sua morte? .....................................
....................................................................... Pista: (Lucas 23:56)

descobrindo o sábado na criação

jesus e o sábado - responda
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“Se desviares o teu pé de ............................................... o sábado e de cuidar dos teus 

próprios ......................................... no Meu ....................................... dia; se chamares ao 

sábado ...................................................... e santo dia do ............................................ digno de

....................................... e o honrares não seguindo os teus ............................................ não 

pretendendo fazer a tua própria ....................................... nem ....................................palavras 

vãs, então, te .................................... no Senhor. Eu te farei .................................... sobre os 

altos da terra e te ......................................... com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca 

do Senhor o disse.”

Descobri que o sábado é um dia especial, criado e separado 
por Deus para nosso descanso físico e espiritual. Descobri 
também que Jesus, o meu Salvador, guardava o sábado, com 
Seus discípulos.

Complete os A de Isaías 58:13 e 14 usando o banco de palavras 
na ordem em que aparecem, e descubra a promessa de Deus para 
os que guardam o sábado.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________

descobrindo a promessa

BANCO DE PALAVRAS
profanar - deleitoso - caminhos - deleitarás - interesses - Senhor - vontade

cavalgar - santo - honra - falando - sustentarei
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DESCOBRINDO
que preciso cuidar do meu corpo

11 O avestruz africano, parente da ema 
Brasileira é a maior ave do planeta e 
não tem nada de medroso.

O hábito de enfiar a cabeça num 
buraco por medo ou covardia é pura 
lenda de histórias em quadrinhos. 
Quando faz isso, o avestruz está 
apenas procurando comida. 
Pode ser um rato, pequenos 
insetos ou uma cobra. Sua 
fome é insaciável. A medicina 
está de olho no avestruz, pois 
de sua gordura se extrai um óleo 
que ajuda a aumentar a capacidade 
de resistência do corpo humano. Ele 
também tem remédio para diabetes 
e psoríase. Além disso, os cientistas já 
concluíram que a córnea do avestruz 
pode ser transplantada para o ser 
humano.

Um avestruz adulto macho pode 
chegar a 2,80 m e pesar 156 quilos. Essa 
ave, que não sabe voar, e só tem dois 
dedos em cada pé, ambos voltados para 
a frente, é uma excelente corredora. 
Consegue atingir a marca de 65 km/h. 
Apesar de desengonçada ao caminhar, 
é tão forte que serve de montaria em 
várias regiões da África. Até corridas de 
avestruzes são comuns por lá. 

A maior especialidade do avestruz 
é comer. Além de roedores, reptéis, 
sementes e vegetais, inclui coisas 

estranhíssimas em seu cardápio. Nada 
escapa ao seu apetite, devorando tudo o 
que vê pela frente. Objetos brilhantes são 
muitas vezes confundidos com insetos. 
Gosta de engolir pedras e, na falta 
destas, serve botão de camisa, pilhas, 
tampinha de garrafa e até cadeado. Não 
se sabe exatamente se o avestruz faz 
isso por engano, ou se é para facilitar a 
digestão. De qualquer modo, já que o 
seu estômago não consegue digerir essa 
tralha toda, talvez o assunto não passe 
de olho maior do que a barriga. Se for 
mesmo um caso de olho grande, ele faria 
uma boa parceria com a filosofia deste 
verso bíblico: “... Comamos e bebamos, 
que amanhã morreremos.”  (I Coríntios 
15:32). Ou seja: já que morreremos 
amanhã, vamos aproveitar para fazer 
tudo o que a gente tem vontade de fazer. 

Essa idéia dá origem 
ao estilo de vida no 
qual tudo pode. 
O importante é 
você querer. Faça o que 
o seu coração manda. 
Você precisa descobrir os 
segredos de Deus para o seu 
corpo e sua vida.
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Complete os espaços em branco e descubra os alimentos que 
Deus recomenda e aqueles que Ele proíbe:

“Acaso não sabeis que o vosso corpo é ................................................ Espírito Santo (...) e 
que não sois de vós mesmos?” (I Coríntios 6:19)

“Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o ............................................; porque o 
santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.” (I Coríntios 3:17)

“Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te 
dou, visto que por modo ...................................... maravilhoso me formaste. (...)” (Salmo 
139:13 e 14)

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso ...............
........................... por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional.” 
(Romanos 12:1)

“(...) Agora, pois, ......................................................... a Deus no vosso corpo.” (I Coríntios 6:20)

“Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a ..
.............................................. de Deus.” (I Coríntios 10:31)

“E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ............................................... que dão ...
..................................... e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em 
que há .......................................que dê semente; isso vos será para ......................................
” (Gênesis 1:29)

descobrindo que meu corpo é especial

descobrindo o cardápio da bíblia
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“Destes porém, não comereis: dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas: (...) 
a ..................................., porque rumina mas não tem as unhas fendidas; esta vos será 
imunda. Também o........................................, porque tem unhas fendidas (...) mas não 
rumina; este vos será imundo.” (Levítico 11:4,6 e 7)

“De todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem ..................
........................ e ....................................., nos mares e nos rios; esses comereis.” (Levítico 11:9)

“O ..................................... é escarnecedor, e a .............................................., alvoro çadora; todo 
aquele que por eles é vencido não é..................................” (Provérbios 20:1)

“Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. (...)”
(Provérbios 6:6)

 “Vinde repousar um pouco (...)”
(Marcos 6:31)

 “Aquietai-vos e sabei que Eu Sou Deus. (...)” 
(Salmo 46:10 ) 

Confiança no poder
de Deus

Exercício físico

Repouso

2

3

4

Identifique a coluna da esquerda com a coluna da direita. O 
verso bíblico ao hábito saudável.

descobrindo outros princípios saudáveis

Descobri que meu corpo é o templo do Espírito Santo, feito 
por Deus. Por isso devo preservá-lo, não usando coisa alguma 
que destrua a minha saúde e a minha mente, fazendo todas as 
coisas para a honra e glória de meu Criador.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
a imortalidade

12 Os caranguejos, ou crustáceos 
braquiúros, têm dez patas e o 
corpo achatado.

Os siris também fazem parte dessa 
turma. Eles habitam em todos os mares 
do mundo, e algumas espécies vivem 
nos rios. Há espécies quase terrestres, 
outras vivem em desertos. O aratu-
vermelho, comum nos manguezais do 
Brasil, é exímio escalador de árvores.

Dentre as mais 
de 4.500 espécies 
existentes, a maior 
delas é o caranguejo-
aranha, um gigante japonês. Ele é 
também o maior artrópode que existe. 
A distância entre as pernas dos machos 
pode chegar a quatro metros, contando-
se da ponta de uma perna até a outra. O 
corpo triangular e achatado tem cerca de 
50 centímetros de comprimento, ou seja, 
a largura de um teclado de computador. 
Uma espécie muito interessante é o 
guaruçá. Na Costa Rica ele é chamado 

de caranguejo-fantasma. Vive nas praias, 
onde cava buracos na areia de até 1, 25 
metro de profundidade para se esconder. 
Fora do buraco, sua única proteção é a cor 
esbranquiçada que o deixa quase invisível 
e que lhe deu o nome de caranguejo-
fantasma.

Dizem que 
os fantasmas 
são seres humanos 
que morreram e saem da 
sepultura para assustar os vivos. 
Essa é uma antiga armadilha de 
Satanás. Ele foi o primeiro a dizer 
que o homem não morre. Mas a Bíblia 
afirma que o homem morre, e quando 
isso acontece, ele perde totalmente o 
contato com o mundo dos vivos. Com 
Jesus não tem história de terror.

“Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo ........................................, de maneira que 
obedeçais às suas paixões.” (Romanos 6:12)

“(...) Nosso amigo Lázaro ......................................, mas vou para despertá-lo.” (João 11:11)

descobrindo a verdade

1

2
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“Assim, ao Rei eterno, ......................................., invisível, Deus único, honra e glória. (...)” (I 
Timóteo 1:17; 6:15 e 16)

“No além, para onde tu vais, não há obra, nem ..............................................., nem 
conhecimento, nem sabedoria alguma.” (Eclesiastes 9:10)

“Porque os vivos ........................................... que hão de morrer, mas os mortos não...........
.......................... cousa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua 
memória jaz no esquecimento” (Eclesiastes 9:5)

“Mostrarás Tu prodígios aos mortos ou os finados se levantarão para Te ............................
........................?” (Salmo 88:10)
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descobrindo 
segredos

m
o
r
t
a
l

Qual foi a primeira mentira que 
Satanás contou no Éden?
Pista: (Gênesis 3:4)...................................
..........................................................................
......................

Complete os espaços com a fórmula que Deus usou para fazer o homem:
Pista: (Gênesis 2:7)
 ..................................... + ........................................ = ...................................

 O homem não tem uma alma dentro de si. Ele é uma alma vivente.

Existe alguma semelhança entre seres humanos e animais na hora da morte? Pista: 
(Eclesiastes 3:19)......................................................................................................................................
.........................................................................

Como podemos viver eternamente? Pista: (Romanos 6:23)....................................................
.....................................................................................................

2

3

4

Descobri que os fantasmas são invenção de Satanás, e que ao 
morrer o ser humano descansa no pó da terra até a volta de Jesus. 
Não preciso temer a morte, pois Jesus vai me ressucitar no último dia.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:________________________________________
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DESCOBRINDO
o dono de tudo

13 Os anelídeos são desprovidos de 
ossos, pernas, dentes, ou ferrões.

35

“Ao ............................ pertence a ................................ e ............................ o que nela se contém, 
o .......................... e os que nele habitam.” (Salmo 24:1)

Indefesos e tímidos, abrigam-se 
debaixo de terra, areia ou no fundo 
do mar. Seu corpo é dividido em anéis 
ligados por músculos que usam para 
se locomover. O anelídeo mais comum 
é a minhoca, velha conhecida dos 
pescadores. Esse verme 
abre túneis na terra, ao 
mesmo tempo que a 
engole, junto com 
outros materiais 
decompostos.

Após a digestão ela despeja a maior 
parte na superfície. 

As minhocas têm duas características 
que não são comuns: o estômago em 
forma de um tubo que começa na 
boca e termina na cauda, e o número 
de corações. Esse bichinho não precisa 
fazer transplante. A minhoca pode ter 
até 30 corações. Divididos em pares, eles 
têm a forma de um arco. Em cada par, 
um coração está ligado a uma artéria 

da barriga do bicho, e é responsável 
por bombear o sangue para a frente e 
distribuir o oxigênio entre os órgãos. 
O outro coração fica ligado ao vaso 
sangüíneo das costas e tem a missão 
de levar o sangue para trás e ajudar a 
recolhê-lo. Essa quantidade de corações 
é necessária para distribuir o sangue 
por todo o corpo do animal. Algumas 
minhocas podem chegar a quase três 
metros de comprimento. 

Deus pede que lhe 
entreguemos o nosso 
coração, o único que 
possuímos. Que interesse 
Deus tem por um coração 
como o nosso? Penso que o único 
beneficiado nessa história somos nós. 
Afinal, entregamos um coração doente 
e recebemos um coração saudável. 
Entregar o coração (a mente) a Deus é 
sentir prazer em fazer a Sua vontade.

Complete os versos bíblicos e descubra o real proprietário do 
planeta onde vivemos:

descobrindo o dono
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Responda as perguntas seguindo a pista dos textos bíblicos 
indicados:

“Pois são Meus todos os ............................................. do bosque. (...) Conheço todas as ........
............................... dos montes, e são Meus todos os ............................................ que pululam 
no campo.” (Salmo 50:10 e 11)

“Também todas as .................................................... da terra, tanto dos cereais do campo 
como dos frutos das árvores, são do ....................................; santas são ao ...............................
..” (Levítico 27:30)

“Minha é a ..................................... e meu é o ........................................, diz o .....................................
.. dos .......................................” (Ageu 2:8)

.............................................. ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua 
renda.” (Provérbios 3:9)

“Antes, te .......................................... do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força 
para adquirires riquezas. (...)” (Deuteronômio 8:18)

“(...) Porque tudo vem de Ti, e das Tuas mãos Te ............................................” (I Crônicas 
29:14)

“................................................. todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja 
mantimento na Minha casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se Eu 
não vos abrir as janelas do Céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.” 
(Malaquias 3:10)
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descobrindo o que fazer com o que deus me dá

descobrindo a alegria de 
participar da obra do senhor
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Como é possível um ser humano roubar a Deus? .........................................................................

.............................................................. Pista: (Malaquias 3:8)

Qual é o propósito de Deus com os dízimos e ofertas? ..............................................................

........................................................ Pista: (I Coríntios 9:11 a 14)

Com que sentimento devemos devolver os dízimos e dar ofertas? .......................................

....................................................................  Pista: (II Coríntios 9:7)

A prosperidade vem para que tipo de pessoa? ..............................................................................

......................................................... Pista: (Provérbios 10:25)
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Descobri que Deus é o dono de todas as coisas, inclusive do meu 
dinheiro. É Ele quem me dá forças para trabalhar. Devolver os 
dízimos, ou seja, 10% de minha renda, e dar ofertas voluntárias é um 
ato de amor que mantém a pregação do evangelho.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   

Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
a igreja

14 Os insetos que vivem em grandes 
colônias chamam-se insetos 
sociais.

Entre os mais conhecidos estão as 
abelhas, os cupins e as formigas. 
Num cupinzeiro ou formigueiro há 
quatro castas bem definidas: a rainha, as 
operárias, os machos 
e os soldados. O que 
define a função de cada 
um é o tipo de substância 
que a rainha mistura ao 
alimento dos insetos 
na fase jovem. Apesar 
disso, uma formiga 
ou cupim pode fazer 
diversos tipos de trabalhos, conforme a 
rainha o determine. Só os soldados não 
mudam de atividade e passam a vida 
toda protegendo a rainha e o ninho. A 
rainha vive até 50 anos sem sair de seu 
quarto, pondo, em média, 36 mil ovos 
por dia.

Um único ninho de cupins pode 
abrigar até mais de 20 milhões de 
insetos. A liderança nessas comunidades, 
portanto, é essencial. Mas entre os 
cupins não há ameaças, imposição ou 
maus-tratos para forçar os outros. A 
rainha de um cupinzeiro apenas produz 
feromônios especiais (substâncias que 
produzem comunicação) que orientam 
a colônia. Todos os insetos de um 
formigueiro produzem feromônios, mas 

sem os da rainha, a colônia não funciona. 
Os ocupantes morrem ou vão embora.

A cooperação entre os membros de 
uma colônia de formigas, cupins, vespas e 
abelhas é decisiva. Você já viu quando um 
enxame de vespas se reúne para construir 
um ninho? Elas vão chegando e trazendo 
o material de construção, uma pasta de 
celulose, com a qual vão moldando seu 
futuro lar. Em pouco mais de 24 horas, o 
trabalho da equipe está concluído.

Os insetos sociais constroem juntos, 
recolhem alimentos juntos, tomam 
conta dos filhotes, lutam juntos para 
defender um dos membros de sua turma 
e cooperam uns com os outros em tudo 
o que for preciso para manter a colônia. 
Eles são um incentivo para nós. É claro 
que tudo isso tem que ver com instinto e 
uma predeterminação de atitudes, mas 
nós temos a capacidade de pensar. 

Todos sabem que o trabalho em 
equipe é mais produtivo. Você vê isso 
até brincando com a sua turma. Se for 
num esporte coletivo, como é o caso do 
vôlei, a participação de todos na quadra 
é vital. Um tem que passar a bola para o 
outro, apoiar e receber. A vitória de um é 
a vitória de todos e a derrota de um é a 
derrota de todos.
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“Assim, já não sois estrangeiros (...) sois da .......................................de Deus.” (Efésios 2:19)

“(...) Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra .................................................” (Efésios 2:19 e 
20)

“O certo é que há muitos membros, mas um só ..............................................” (I Coríntios 
12:20)

“Porque somos .................................................... do Seu corpo.” (Efésios 5:30)

Para a apresentar a Si mesmo ........................................ gloriosa, sem mácula, nem ruga, 
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.” (Efésios 5:27)

“(...)Cristo é o .............................................. da Igreja. (...)” (Efésios 5:23)

“Então, irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha alegria; ao som da harpa eu Te .....
........................................” (Salmo 43:4)

“(...) A Minha casa será chamada Casa de ....................................... para todos os povos.” 
(Isaías 56:7)

Em casa, apoie sua irmã, seu irmão 
e seus pais. Eles são o núcleo mais 
importante de sua “colônia”. Na igreja 
também tem irmão. Ela é a sua família 
espiritual. Unidos, pedaço a pedaço, como 
num quebra-cabeças, construímos o Corpo 

de Cristo, a Igreja de 
Deus, a coisa mais 
querida para Ele 
na Terra.

descobrindo o corpo de cristo
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descobrindo 
a adoração
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Complete os versos e 
descubra as coisas que fazem 
parte da adoração na igreja.

39



Qual era o sentimento do rei Davi quando alguém o convidava para ir à igreja? Pista: 
(Salmo 122:1).............................................................................................................................................
.........................................................................

De acordo com o Salmo 84:10, um dia de adoração a Deus na igreja vale mais do que 
..........................................................................................................................................................................
................................. Pista: (Salmo 84:10)

Relacione abaixo as três coisas que definem a Missão da Igreja: Pista: (Mateus 28: 19 e 20)

A ....................................... B ......................................  C ................................

O que Deus nos dá para realizarmos a missão? Pista: (Efésios 4:11 e 12)

..........................................................................................................................

De acordo com o livro de Apocalipse, relacione duas características da Igreja de Jesus 
nos últimos dias: Pista: (Apocalipse 12:17 e 19:10)

 A.......................................................... B ........................................................

“Temei a Deus e dai-Lhe glória, pois é chegada a hora do Seu juízo; e ................................
..................... aquEle que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas.” (Apocalipse 
14:7)

“Guarda o teu pé, quando entrares na Casa de Deus; chegar-se para ................................
.............. é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. 
Não te precipites com a tua ........................................., nem o teu coração se apresse a 
pronunciar palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos Céus, e tu, na Terra; 
portanto, sejam poucas as tuas ........................................” (Eclesiastes 5:1 e 2)
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descobrindo a adoração

Descobri que a Igreja de Cristo na Terra é um corpo unido em 
adoração e louvor ao Seu nome, com a missão de anunciar as boas-
novas da salvação.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
as profecias

15 Ele parece um personagem dos 
contos da mitologia grega, ou uma 
figura criada em laboratório digital 
de cinema.

41

O dragão de komodo 
é o parente mais próximo dos 
dinossauros. Vive nas ilhas do 
arquipélago que forma a 
Indonésia, onde  existem 
cerca de três mil deles. Esse 
lagartão de três metros e meio 
de comprimento pesa cerca de 
135 quilos. Tem dentes serrilhados e a 
mandíbula é parecida com 
a do feroz tiranossauro. 
A língua de 33 centímetros é 
bifurcada como a das serpentes. 

Mesmo sem soltar fogo pelas narinas 
é tão carnívoro e cruel como os dragões 
das fábulas. Diz-se que a sua violência só 
é comparável à dos tubarões brancos que 
matam sem ter fome. Além da força, a 
saliva é tão venenosa que uma pequena 
mordida pode matar em algumas horas. 
Peixes, pássaros, cachorros, cavalos e 
até pessoas são vítimas do lagartão. 
Qualquer coisa que apareça em sua 
frente vira comida. Na hora da fome, nem 
os filhotes escapam. Um raro espectador 
disse que o bicho come babando, com 
muita pressa e afobação. Em minutos ele 

devora um bode, inclusive seus ossos, 
dentes e chifres. 

O apóstolo João também viu um 
dragão. Na Bíblia ele é identificado com 

Lúcifer, o acusador e perseguidor do 
povo de Deus. O Apocalipse fala das 

características do povo de Deus que 
incomodam o dragão: a guarda dos 

mandamentos e o testemunho de 
Jesus. 

O “testemunho de Jesus é o 
Espírito de Profecia” (Apocalipse 19:10). 
Você ainda vai ouvir muitas vezes a 
expressão Espírito de Profecia em sua 
igreja. Ela se refere ao dom profético, 
à capacidade concedida por Deus de 
receber visões e mensagens especiais. 
Deus chamou pessoas através das quais 
transmitiu mensagens apropriadas para 
a época em que viviam. Foi assim com 
Noé no tempo do Dilúvio, com João 
Batista que preparou o caminho para 
o nascimento de Jesus e com João, o 
profeta do Apocalipse, que animou os 
crentes de seu tempo com a mensagem 
do segundo advento de Cristo.



Jesus falou que nos últimos dias surgiram falsos profetas e que 
estes tentariam enganar os Seus filhos (Mateus 24:24). Relacione 
as duas colunas, com bases nos versos bíblicos descubra quatro 
importantes características do verdadeiro profeta.

Em 1844, Deus chamou 
Ellen Harmon, que depois de 
casada passou a se chamar 
Ellen White, para transmitir 
uma mensagem especial. 
Ela escreveu milhares de 
páginas, e uma de suas 

mais lindas mensagens encontra-se no 
livro Caminho a Cristo. Leia e confira. 
Quanto ao dragão, Cristo já o venceu. 

Deus mostrou a João essa vitória: “O 
Diabo, o sedutor deles, foi lançado para 
dentro do lago de fogo e enxofre (...)”  
(Apocalipse 2:10).  Neste estudo vamos 
ver o que a Bíblia fala sobre as profecias, 
os profetas e a razão porque “(...) o 
Senhor Deus não fará coisa alguma, sem 
primeiro revelar o Seu segredo aos Seus 
servos, os profetas.” (Amós 3:7)

Deuteronômio 18:21 e 22

Isaías 8:20

Mateus 7:15-23

I João 4:1-3

Harmonia da mensagem com a Bíblia

Reconhece a encarnação de Cristo

Cumprimento das predições

Tipos de frutos produzidos pelo profeta

Leia os versos e escreva o nome dos profetas citados:

A – Lucas 4:16 e 17: ................................................................................................................................  

B – Êxodo 15:20: .......................................................................................................................................

C – Mateus 2:17: .......................................................................................................................................

D – Juízes 4:4:  ...........................................................................................................................................

E – II Reis 22:14: ........................................................................................................................................

F – Lucas 2:36:  ..........................................................................................................................................

descobrindo o verdadeiro profeta

descobrindo a profecia 
na igreja remanescente
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Responda:
A – Qual é o fundamento sobre o qual o Senhor Deus edifica a Sua igreja? Pista: 
(Efésios 2:20) .............................................................................................................................................
.........................................................................

B – Quais são as duas principais características da igreja dos últimos dias? Pista: “Irou-
se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os 
que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.” Apocalipse 
12:17.

I ........................................................ os .......................................................... 

II Tem o .................................................... de ...................................................

C – De acordo com Apocalipse 19:10, o que é o testemunho de Jesus?

........................................................... de .........................................................

D – Qual é a importância da profecia para a Igreja hoje?
Pista: (Provérbios 29:18) .......................................................................................................................
........................................................................................ 

2

Descobri que os profetas verdadeiros foram chamados por Deus 
para nos orientar, e que o dom de profecia é uma das características 
da Igreja de Deus hoje.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
a maior esperança

16 Uma cortina de luz brilhante se 
estende por centenas de quilômetros, 
movendo-se lentamente

Na base, uma luz verde seguida por 
uma luz vermelha pulsa e ondula, como 
se fosse um tecido ao vento. Surgem 
manchas, raios e arcos no emaranhado 
de luz gerado por um milhão de watts de 
energia. Transmissões de rádio, 
radares, bússolas e até a 
rota de satélites podem 
ser alteradas. Quem vê e 
não sabe pensa que o céu 
está pegando fogo.

No ano 42 a.C., uma aurora 
polar levou Tibério, o imperador romano, 
a pensar que Ostia, uma cidade vizinha a 
Roma, tinha sido incendiada. Durante a 
Segunda Guerra Mundial, ela enganou os 
americanos que pensaram estar diante 
de uma invasão japonesa. Apesar de 
chamar-se aurora, só acontece à noite. 
É um fenômeno luminoso provocado 
por partículas incandescentes que são 
despejadas sobre a Terra. Elas viajam a 
um milhão e quatrocentos mil km/h e ao 
atravessar a linha magnética de nosso 
planeta dão um show de cor e luz.

Quando isso acontece, além de luz 
e calor, o Sol lança no espaço grandes 
quantidades de matéria (prótons e 
elétrons). Isso é chamado de vento solar. 
Agora imagine a Terra como um imã 
gigantesco que tem sua maior força de 
atração nos pólos. Ao atrair os ventos 

carregados para uma espécie de ”túnel” 
magnético, as partículas são expostas 
à uma carga elétrica e se juntam aos 
gases da alta atmosfera terrestre. Em 
contato com o nitrogênio, sobressai a cor 
azul. O oxigênio e outras partículas são 
responsáveis pelo verde e o vermelho. 
Isso é a aurora polar. 

Durante séculos, a aurora polar 
foi identificada como um sinal da ira 
divina e um aviso de catástrofes. Hoje 
sabemos que é um fenômeno físico. 
Quem primeiro tentou explicá-lo foi 
Galileu Galilei, que lhe deu o nome de 
aurora boreal. Um dia o céu vai pegar 
fogo de verdade. Então Jesus virá para 
nos buscar. Por segurança, deve-se 
manter a distância mínima de 100 
quilômetros do lugar onde acontece 
a aurora polar. Mas não precisamos 
temer o dia da volta de Jesus. A 
promessa é dEle: “(...) Não se perderá 
um só fio de cabelo da vossa cabeça”. 
(Lucas 21:18) Por  
segurança e 
amor, vamos 
ficar cada dia 
mais perto 
de Jesus. 
Maranata! O 
Senhor logo vem.

N

S
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“E, quando Eu for e vos preparar lugar, .................................... e vos receberei para Mim 
mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também.” (João 14:3)

“(...) E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita 
glória. E Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão 
os Seus ......................................., dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos 
céus.” (Mateus 24:30 e 31)

“Eis que vem com as ......................................, e todo olho O verá, até quantos O 
traspassaram.” (Apocalipse 1:7)

“Aguardando a ................................................ esperança e a manifestação da glória do 
nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus.”(Tito 2:13)

“AquEle que dá testemunho destas coisas diz:................................................., venho sem 
demora. Amém. Vem, Senhor Jesus!” (Apocalipse 22:20)

Mateus 24:6

Lucas 21:11

II Timóteo 3:1 e 2

II Timóteo 3:5

Mateus 24:11

Lucas 18:8

Mateus 24:14

Falsos profetas

A pregação do Evangelho ao mundo 

Fome  

Falta de fé

Falsa piedade

Desobediência aos pais

Guerras 

descobrindo a promessa

1

2

3

4

5

1

3

55

2

4

6
7

descobrindo 
os sinais

Jesus falou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e que 
estes tentariam enganar os Seus filhos (Mateus 24:24). Relacione 
as duas colunas, com base nos versos bíblicos e descubra quatro 
importantes características do verdadeiro profeta.

v
i
n
d
a
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“Ora, ao começarem estas coisas a suceder, ................................................. e ..............................
....... a vossa cabeça; porque a vossa ................................... se aproxima.” (Lucas 21:28)

“Por isso, ficai também vós ..........................................; porque à hora em que não cuidais, 
o Filho do Homem virá.” (Mateus 24:44)

“....................................... e ................................... a vinda do Dia de Deus, por causa do qual os 
céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos ardendo se derreterão.” (II Pedro 
3:12)

“Vigiai, pois, a todo tempo, ..................................................., para que possais escapar de 
todas estas cousas que têm de suceder.” (Lucas 21:36)

Qual é a data da volta de Jesus? Pista: (Mateus 24:36)...............................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................

complete

responda

1

Complete os versos e descubra quatro coisas que devemos fazer 
para estar prontos para a segunda vinda de Jesus.

descobrindo o preparo

1

1

2

3

Além das promessas feitas pelo próprio Jesus, descobri os sinais 
que indicam a Sua volta e como fazer para estar preparado para o 
grande dia da salvação

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
os segredos do milênio

17 Um vulcão em erupção é um dos 
mais impressionantes espetátulos 
da Natureza.

Os vulcões 
surgem em 
função do 
movimento 
das placas 
tectônicas, que podem ter de 10 a 80 
quilômetros de espessura. Calcula-se 
que existam mais de 550 vulcões ativos 
no mundo todo, sendo que o Círculo 
do Fogo do Pacífico concentra o maior 
número (cerca de 339). 

O Monte Etna, situado a nordeste 
da Ilha da Sicília, tem 3.295 metros e 
é o maior vulcão ativo da Europa. Já o 
Kilauea, situado na Grande Ilha, no Havaí, 
é o maior do mundo. Ele já chegou a 
expelir uma média de sessenta milhões 
de metros cúbicos de lava por ano. Ao 
explodir, o vulcão lança ao ar milhares 
de toneladas de pedras, cinzas e rocha 
derretida (lava ou magma). Enxofre 
e ácido sulfúrico fazem parte de sua 
mistura química. Por ser mais leve do 
que as rochas a sua volta, a lava sobe 
e se derrama pela boca da montanha, 
formando verdadeiros rios de fogo. O 
calor da lava pode chegar a mais de dois 
mil graus centígrados.

Heimaey, na Islândia, era uma linda 
cidade com vistas para o mar. Mas em 
1973, um vulcão começou a surgir em 
sua praça principal. A população inteira 
fugiu, quando o vulcão estava prestes a 
explodir, deixando suas casas soterradas 
por toneladas de cinzas e entulhos 
vulcânicos. O capítulo 20 do Apocalipse 
fala de um período de mil anos, o Milênio, 
que começa com a segunda vinda 
de Jesus. Então os salvos vivos serão 
transformados e levados para o Céu, 
juntamente com os mortos ressuscitados. 
Ao mesmo tempo, os ímpios morrem. 
Sem ter a quem tentar, Satanás fica preso 
pelas circunstâncias, e durante mil anos 
vagueia pela Terra destruída. 

Ao findar o Milênio, a Nova Jerusalém 
desce do Céu com Jesus e os salvos. 
Ao mesmo tempo, Deus ressuscita os 
ímpios para o juízo final. O príncipe das 
trevas aproveita para fazer a sua última 
investida contra Deus e tenta conquistar, 
pela força, a cidade santa. É então que 
um rio de fogo, ao contrário dos vulcões 
que lançam suas chamas da terra para o 
céu, cai do céu em direção à Terra.
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Lúcifer e seus 
seguidores são 
lançados no lago de 
fogo. Não ficarão 
queimando para 
sempre, mas enquanto 
houver o que 

consumir. Esse fogo é eterno porque 
vem de Deus. Mesmo assim Deus estará 
sendo misericordioso, pois Satanás e 
seus seguidores não desejariam viver 
com Ele. Por outro lado, nenhuma 
pessoa que aceita a salvação será 
queimada no lago de fogo.  

Apocalipse 1:7

Apocalipse 20:1 e 2

Apocalipse 6:15 e 16

Apocalipse 20:6 e 
I Tessalonicenses 4:16

I Tessalonicenses 4:17

Os ímpios morrem

Os santos vivos serão levados para o Céu 

Jesus volta a segunda vez  

Os mortos em Cristo ressuscitam

Satanás é preso

Em que estado o profeta Jeremias viu a Terra? ..............................................................................

..............................................................................................

Como estavam as cidades? ....................................................................................................................

.....................................................................................

E os homens? ..............................................................................................................................................

.................................. Pista: (Jeremias 4:23, 25 e 26)

Qual será a situação do diabo durante o milênio? ........................................................................
.............................................................Pista: (Apocalipse 20:3)

Relacione o verso bíblico ao evento:

descobrindo o que aconteceu 
antes do milênio

1

2

3

4

5

descobrindo o que aconteceu 
durante o milênio

1

2

3
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“Os restantes dos mortos não ......................................................... até que se................................
.............. os mil anos. (...)” (Apocalipse 20:5)

“Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será “............................ da sua 
prisão. E sairá a ................................. as nações (...) a fim de reuni-las para a peleja. (...)” 
(Apocalipse 20:7)

Marcharam, então, pela superfície da terra e ............................................... o acampamento 
dos santos e a cidade querida. (...)” (Apocalipse 20:9)

“(...)Desceu, porém, fogo do céu e os ................................................ O diabo, o sedutor 
deles, foi ...................................................... para dentro do lago de ............................................. e 
...........................................” (Apocalipse 20:9)

“Vi novo céu e nova Terra, pois o primeiro céu e a primeira Terra passaram. (...)Vi 
também a cidade santa, a nova Jerusalém, que ....................................... Céu, da parte de 
Deus. (...)” (Apocalipse 21:1  e 2)

“O vencedor ............................................ estas coisas, e Eu lhe serei Deus, e ele Me será 
filho.” (Apocalipse 21:7)

O que estarão fazendo os salvos durante esse período? ............................................................
...............................................................Pista: (Apocalipse 20:4)

1

2

3

4

4

4

5

Complete os versos para saber.

descobrindo o que aconteceu 
depois do milênio

Descobri que o milênio é um período de mil anos, marcado por 
acontecimentos importantes como a segunda vinda de Jesus, a 
ressurreição dos santos mortos, a ida dos vivos para o céu e a destruíção 
do pecado. Ao final desse período, Cristo retornará a terceira vez, e junto 
com Ele a nova Jerusalém onde vamos morar para sempre.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
a nova terra18 Eros é um dos maiores asteróides 

(corpos celestes) conhecidos entre 
os que têm órbita próxima da Terra.

São 33 quilômetros de diâmetro. 
A grande novidade a respeito desse 
asteróide é o material de que é feito. 
Uma nave não tripulada 
se aproximou dele e 
realizou o estudo mais 
minucioso já feito 
numa pedra dessas. 
O robô descobriu 
que Eros é uma mina 
espacial de metais 
preciosos. Já se sabe 
que nessa montanha 
cósmica existe, entre 
outros materiais, platina, zinco, prata e 
ouro.

O principal componente de Eros 
é rocha, restando apenas 3% de sua 
estrutura em metais. Só de ouro, um 
cálculo inicial fixou a quantidade em 20 
bilhões de toneladas. Os depósitos dessa 
mina voadora já foram estimados em 
36 bilhões de dólares e já começaram 
a aguçar a ambição dos homens aqui 
embaixo. Não sabemos quanto ouro 
existe vagando pelo espaço. Mas não 
é pouco. Esse metal, que aqui na Terra 
coloriu a ambição e tirou a vida de 

milhões de seres humanos, existe em 
quantidade inimaginável no Universo 
criado por Deus.

Eros é fichinha diante da montanha 
de ouro que Deus vai trazer na terceira 
vinda de Cristo. Não é possível saber o 
peso da nova Jerusalém, mas a Bíblia diz 
que a cidade tem quatro lados, cada um 
com 529 quilômetros, ou seja, cada lado 
é aproximadamente 100 quilômetros 
maior do que a distância entre as cidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Imagine 
esta cidade 
construída 
em ouro puro 
24 quilates, e 
tão brilhante 
quanto o vidro. 
Ainda não sabemos tudo sobre a 
Cidade de Deus, mas uma coisa é certa: 
na nova Jerusalém haverá lugar para 
todos os que quiserem. Se você quer ir, 
você já está lá, pois Deus o tornará tão 
puro como o ouro 24 quilates. Ele não 
deixará de fora a ninguém que tenha 
esse desejo. 
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O nome da capital da nova Terra: ........................................................................................................
............................................................... (Apocalipse 21:2)

Material de construção usado na cidade: .........................................................................................
................................................................ (Apocalipse 21:18)

As 12 pedras preciosas usadas no alicerce da muralha: (Apocalipse 21:19 a 20)
 .....................................; ......................................;  ........................................; 
 .....................................; ......................................;  ........................................; 
 .....................................; ......................................;  ........................................; 
 .....................................; ......................................;  ........................................; 

Material usado para fazer os portões da cidade: ...........................................................................
................................................................... (Apocalipse 21:21)

Fonte de energia da cidade ...................................................................................................................
.......................................................... (Apocalipse 21:23)

“Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica 
abominação e ...................................., mas somente os ................................... no livro da vida 
do Cordeiro.” (Apocalipse 21:27)

“Bem-aventurados aqueles que ...................................... as suas vestiduras no .................
.....................  do Cordeiro, para que para que lhe assista o direito à árvore da vida, e 
.............................. na cidade pelas portas.” (Apocalipse 22:14)

“..................................... ficam os ..............................., os ............................., os .................................,os 
....................................., os ................................... e todo aquele que ama e pratica a .....................
...............” (Apocalipse 22:15)

A nova Jerusalém tem um projeto urbanístico diferente de 
qualquer coisa conhecida em nosso planeta. Veja isto:

Complete os versos para saber quem vai morar na cidade santa:

descobrindo a capital

descobrindo os moradores da nova jerusalém

1

2

3

4

5

1

2

3

descobrindo as bençãos de viver na nova terra

“....................................... mais haverá qualquer maldição. (...)” Apocalipse 22:31
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“Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de Mim, 
diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso..............................................” 
(Isaías 66:22)

“O ................................... herdará estas coisas, e Eu lhe serei Deus, e ele Me será filho.” 
(Apocalipse 21:7)

“......................................... a Sua face. (...)” (Apocalipse 22:4)

“(...) Deus .......................................... com eles. (...)” (Apocalipse 21:3)

“O lobo e o ........................................... pastarão junto, e o leão comerá palha como o boi; 
pó será a comida da serpente. (...)” (Isaías 65:25)

“(...) Não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, 
porque o Senhor Deus .......................................... sobre eles. (...)” (Apocalipse 22:5)

“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, 
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas .................................” (Apocalipse 21:4)

“E será que, de uma Festa da Lua Nova à outra e de um ................................... a outro, virá 
toda carne a adorar perante Mim, diz o Senhor.” (Isaías 66:23)

2

3

4

5
6

7

8

9
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Descobri o maravilhoso plano de Deus de recriar a Terra, 
estabelecendo nela a morada eterna dos salvos, um lugar onde não 
haverá lugar para o pecado e a destruição.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
a hora de aceitar a jesus

19 A vespa-caçadora põe apenas um ovo 
por vez, mas isso exige uma estratégia 
complicada.

Como fazem todas as vespas, a fêmea 
da caçadora põe o ovo e o abandona. 
Para evitar que a larva 
morra de fome ao 
nascer, ela precisa 
fazer uma provisão. 
Antes de pôr o 
ovo ela caça o 
alimento. Se 
você acompanhar 
uma dessas vespas em ação, vai ver 
que algumas são negras e têm listras 
amarelas. Elas podem rondar uma 
tarântula que se escondeu atrás de um 
tapete estendido num muro. Se você 
der uma mãozinha à caçadora, retirando 
o tapete vai ver que a aranha  não tem 
chance. A caçadora a ataca e injeta 
uma porção de veneno paralisante em 
seu abdômen. Instantaneamente a 
tarântula adormece. A vespa-caçadora 
arrasta-a  até um local escolhido, faz 
uma toca e deixa a tarântula ali, com um 
“presente” sobre as costas: um ovo de um 
centímetro. 

A aranha adormecida permanece 
assim, sem apodrecer, até que o ovo 
eclode e a larva da vespa nasce sobre 
o almoço. A pobre aranha é devorada 
enquanto dorme seu sono forçado.

Há um sono, porém que é diferente, 
é o sono espiritual. A desobediência 
à vontade de Deus provoca isso. 
Anestesia o coração como o veneno da 
vespa-caçadora. Como acontece com a 
tarântula, o efeito nos deixa mortos-vivos, 
como num tipo de conserva espiritual.  

53

Só nos mantemos 
despertos orando, estudando 
a Bíblia e falando do amor 
de Jesus. A hora de aceitar a 
Jesus e viver para Ele é agora, 
pois a nossa redenção está 
mais próxima hoje do que 
ontem. Neste estudo vamos 
descobrir que o tempo de 
aceitar a Jesus é hoje. 



“E digo isto a vós outros que conheceis o tempo; já é ...................................... de vos 
despertardes do sono; porque a nossa salvação está, ..........................., mais perto do 
que quando no princípio cremos.” (Romanos 13:11)

“(...) Escolhei ............................................. a quem sirvais. (...)” (Josué 24:15)

“Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; ..............................., porém, 
notifica aos homens que todos, em toda parte, se ..............................” (Atos 17:30)

“Lembra-te do Teu Criador nos dias da tua ......................................, antes que venham os 
...................................... dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer.” 
(Eclesiastes 12:1)

“Não fostes .......................................... que Me escolhestes a Mim; pelo contrário, Eu vos 
escolhi a ..................................... outros e vos designei para que vades e deis fruto. (...)” 
(João 15:16)

“.......................... com cordas humanas; com laços de amor. (...)” (Oséias 11:4)

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu ........................... 
Unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 
3:16)

“E andai em amor, como também Cristo nos amou e Se ............................ a Si mesmo por 
nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave.” (Efésios 5:2)

“E, levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, 
compadecido dele, correndo, o ...................................... e beijou.” (Lucas 15:20)

“Eis que Estou à ....................................... e bato; se alguém ouvir a Minha voz e abrir a ....
.................................., Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, Comigo.” (Apocalipse 
3:20)

“(...) Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do 
.............................................. e fé na verdade.”
(II Tessalonicenses 2:13)

Complete os versos:

descobrindo a hora de voltar

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

descobrindo que sou esperado
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“Digo-vos que, assim, haverá maior ........................................ no Céu por um pecador 
que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de 
arrependimento.” (Lucas 15:7)
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8

Descobri que posso entregar a minha vida a Jesus Cristo hoje. 
Descobri também que Deus recebe a mim e a todos os que 
arrependidos se voltam para Ele, de braços abertos.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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DESCOBRINDO
a vitória

20 Os bichos sabem se defender 
quando são atacados por 
predadores.

E não precisam fazer nenhum curso 
de defesa pessoal para isso. O inseto 
fulgorídeo, um parente das 
cigarras , possui dezenas 
de pequenos espinhos 
brancos na parte traseira 
de seu corpo esverdeado. 
Ao sentir-se ameaçado, 
ele abre os espinhos 
que ficam parecidos com 
um ameaçador guarda-chuvas de 
pequenas setas pontiagudas. Inimigos 
pequenos não se atrevem a encostar 
nele e fogem. 

A siba, uma parente do polvo, é 
um dos alvos preferidos por peixes 
grandes e pelo homem. Sua estratégia 
de fuga é esguichar um jato de tinta 
preta para turvar a água. Ela aproveita 
para fugir quando tudo fica escuro.

Já as lulas saem nadando de 
costas em alta velocidade, sugando 
e ao mesmo tempo esguichando um 
forte jato de água. O inimigo é pego 
de surpresa. Uma pequena espécie 
tropical esguicha com tanta potência 
que chega a sair da água e a deslizar 
no ar com as nadadeiras abertas. 

Os animais se defendem a sua 
maneira, quando atacados. Uns fogem, 
outros atacam. O instinto é que os 
comanda. Quando surge um problema 

em nossa vida, podemos enfrentá-lo de 
três maneiras:

A primeira delas é fazer de conta 
que o problema não existe. Você 
sabe que ele é real, que incomoda 
você, mas prefere não atacá-lo. Passa 
então a conviver com o problema sem 
dificuldades, adota-o e adapta-se a ele.

A segunda maneira é fugir. Você não 
se adapta, mas também não o enfrenta. 
Ele está sempre ameaçando e você 
sempre fugindo. 

A terceira forma de encarar um 
problema é enfrentá-lo. Ele chega e 
você busca a solução. Não foge, não o 
adota e muito menos adapta-se a ele. 
Procura caminhos, busca o conselho 
dos pais, de amigos 
cristãos e de Deus. 

Na primeira 
opção o problema 
muda você. 
Na segunda, o 
aterroriza e na 
terceira, você o 
destrói. Quem 
confia em Jesus 
Cristo já venceu o mundo pois 
em nome de Deus, não há um só 
problema que a gente não possa 
enfrentar.
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Apocalipse 2:7

Apocalipse 2:11

Apocalipse 2:17

Apocalipse 2:26

Apocalipse 3:5

Apocalipse 3:12

Apocalipse 3:21

Sentar no trono de Deus

Ter o nome escrito no livro da vida 

Viver no santuário de Deus  

Comer o fruto da árvore da vida

Não sofrer a segunda morte

Receber um novo nome

Ter poder sobre as nações

“Portanto, tomai toda a ........................................... de Deus, para que possais resistir no 
dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis.” (Efésios 6:13)

“Embraçando sempre o ......................................... da ....................................., com o qual 
podereis ......................................... todos os dardos inflamados do maligno.” (Efésios 6:16)

“Com toda ....................................... e súplica, ........................................... em todo tempo no 
Espírito e para isto .............................. com .............................” (Efésios 6:18).

“Porque todo o que é ...................................... de Deus vence o mundo; e esta é a vitória 
que vence o mundo: a nossa .........................................” (I João 5:4)

“Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o ...................................” 
(Romanos 12:21)

Identifique o verso bíblico ao prêmio do vencedor:

descobrindo o prêmio do vencedor

1
2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

Complete os versos e descubra as armas que nos 
ajudam a vencer:

descobrindo a estratégia 
para ser um campeão de deus
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“Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco; e foi-lhe dada uma 
coroa; e Ele saiu ................................... e para vencer.” (Apocalipse 6:2)

“Eles, pois, o venceram por causa do sangue do .............................................” 
(Apocalipse 12:11)

“......................................... nAquele que me fortalece.” (Filipenses 4:13)

“Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o ........................................
........... de Deus?” (I João 5:5)

“Estou plenamente certo de que Aquele que começou boa obra em vós há de 
completá-la até ao dia de .........................................” (Filipenses 1:6)

“.......................................... para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em 
Cristo Jesus.” (Filipenses 3:14)

“No mundo passais por aflições; mas tende bom ............................................; Eu venci o 
mundo.” (João 16:33)

descobrindo o que aconteceu depois do milênio
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Descobri que através de Jesus Cristo a vitória está garantida. O 
sangue que Ele derramou por mim na cruz é suficiente para me 
salvar e me levar à vitória final.

MINHA DESCOBERTA

Data:_____/______/______   Nome:____________________________________________
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