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Estudo Bíblico nº 03 
 

Vida Eterna em Cristo 
 

 Em todas as eras os homens têm procurado saber o segredo da vida após a morte. Dentro de 

algum tempo, cada um de nós teremos que encarar a eternidade. Afinal, o que é a Vida Eterna? Quem 

pode possuí-la? Como podemos ter a certeza que a possuímos? A Bíblia nos dá estas respostas. 
 

I. Qual é a origem da Vida Eterna? 
 

1. Em João 14:6, Jesus afirmou que Ele é: 

 ____________________________________________________________________________ 

2. Jesus nos ensinou que existem muitos caminhos para se chegar a Deus? 

 ____________________________________________________________________________ 

3. Saber o caminho correto, nos garante que chegaremos ao destino? 

 ____________________________________________________________________________ 

4. Vejamos o que diz Colossenses 2:6,7. Se quisermos chegar a Deus, o que é necessário? 

 ____________________________________________________________________________ 

5. O que disse Jesus a respeito da Vida Eterna em João 17:3 ? 

 ____________________________________________________________________________ 

 

II. Como a recebemos 
 

6. Para recebermos a Vida Eterna, qual é o primeiro passo que devemos dar, segundo Romanos 

3:23? Leia também Romanos 3:10 

 ____________________________________________________________________________ 

7. Qual a segunda atitude a ser tomada, segundo Atos 3:19? 

 ____________________________________________________________________________ 

8. Qual é a promessa que Cristo faz àqueles que crêem nele?  (Romanos 10:9,10) 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 A fé salvadora é mais do que apenas concordar com os fatos a respeito de Jesus Cristo. 

Significa afastar-se do pecado e depender de Cristo para a salvação. Você pode concordar com o fato 

de que uma ponte sobre um rio é segura, mas você realmente não confiou na ponte até que sobre ela 

tenha pisado e entregue a sua vida.  

 Fé em Cristo como Salvador pessoal significa entregar seu destino eterno a Ele, completamente. 

Quando você o faz, recebe o perdão de Deus, é salvo das punições pelos seus pecados e possui a Vida 

Eterna. 
 

9. Quando recebemos a vida eterna, o que nos tornamos de Deus? (João 1:12,13) 

 ____________________________________________________________________________ 
 

10. Todas as pessoas são filhas de Deus? 

 ____________________________________________________________________________ 
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III. Podemos ter certeza que possuímos a Vida Eterna? 
 

 Alguns pensam que não podemos saber, outros acham que apenas certas pessoas podem saber, 

alguns dizem: só saberemos quando chegarmos lá. O inimigo de nossas almas, Satanás, delicia-se em 

manter-nos incertos a respeito de nossa salvação, mas Deus através da sua palavra, oferece a certeza 

absoluta de Vida Eterna. 

 

11. Quem são aqueles que têm a Vida Eterna de acordo com I João 5:11,12? 

 ____________________________________________________________________________ 

12. Qual foi o propósito de João ao escrever sua primeira carta? (I João 5:13) 

 ____________________________________________________________________________ 

13. De acordo com João 10:27-29, nas mãos de quem está seguro o que crê? 

 ____________________________________________________________________________ 

14. Em João 3:18, o que disse Jesus a respeito de: 

a) Aqueles que crêem Nele? 

 ____________________________________________________________________________ 

b) Aqueles que não crêem? 

 ____________________________________________________________________________ 
 

Para Resumir 
 

 João 3:16 resume as três unidades que você acaba de terminar e é provavelmente, o versículo 

mais conhecido da Bíblia. De acordo com esse versículo: 

 A quem Deus ama?                                                                                                         

 ________________________________________________________________________________ 

 O que fez Deus por causa do seu amor?                                                                          

 ________________________________________________________________________________ 

 O que decorre do fato de Deus ter dado seu Filho?  

________________________________________________________________________________  

 Como alguém pode receber a Vida Eterna?                                              

______________________________________________________________________________  

 O que acontece se uma pessoa não crê em Cristo?                                                          
 ________________________________________________________________________________ 


