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ESTUDO BÍBLICO 
ALUNO 

 
LIÇÃO 05  
A NOVA VIDA EM JESUS CRISTO  

 

 Para que possamos compreender como é a vida com Cristo, precisamos 
ver como era a nossa vida antes de aceitá-lo como nosso Senhor. 

 

 1. Por que é tão difícil para uma pessoa aceitar o Evangelho e 
tornar-se um cristão? (II Cor. 4:3,4)  

 

 _______________________________________________________ 
 

2. Qual a nossa condição antes que Cristo nos desse Vida Eterna? 
(Ef. 2:1)  

 

 _______________________________________________________ 
 

3. Um morto não pode se locomover, não tem vida própria. Como 
nós vivíamos quando éramos mortos? (Efésios 2:2,3)  

 

 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

3.1. Éramos filhos de quem?  

 

 _______________________________________________________ 
 

 

4. Em Efésios 2:4,5:  
4.1. Como Deus é descrito?  
 

 _______________________________________________________ 

 
4.2. O que Deus fez por nós?  
 

 _______________________________________________________ 
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Quando Deus nos deu vida, nos tornou novas criaturas. E vida cristã não 
começa por reforma, mas por transformação, não através de virarmos uma 
nova folha, mas pela dádiva, graça, de uma vida inteiramente nova... sua vida 
dada a nós.  
 

5. Como é descrita a pessoa quando ela está em Cristo? (II Cor. 
5:17)  

 

 _______________________________________________________ 
 

6. Qual é a nova natureza que herdamos? (II Pedro 1:4)  
 

 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

7. Como podemos saber que Deus está habitando em nós, nos 
dando uma nova vida? (Romanos 8:14 a 16)  

 

 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

Pelo fato de agora pertencermos a Deus, sermos novas criaturas e 
Filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, nós não pecaremos mais? Não, 
tentações virão, e por isso devemos estar preparados.  
 

8. Quem não é a origem das tentações? (Tiago 1:13)  
 

 _______________________________________________________ 

 
9. O que nos faz entrar em tentação? (Tiago 1:14,15)  
 

 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
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10. Quem mais nos leva a entrar em tentação? (Mateus 4: 1-3)  
 

 _______________________________________________________ 
 

11. Deus permite que você seja tentado além das suas forças para 
resistir? (I Cor. 10:13)  

 

 _______________________________________________________ 

 
11.1 O que Deus certamente fará quando formos tentados?  
 

 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

12. Quais são os dois fatores essenciais para haver vitória sobre a 
tentação e o pecado? (I João 5:4,5)  

 

 _______________________________________________________ 
 

13. Por que não precisamos ter receio daqueles que tentam fazer o 
mal para nós? (I João 4:4)  

 

 _______________________________________________________ 
 

Mesmo vigiando e orando, podemos pecar. O pecado entristece a 
Deus e quebra a nossa comunhão.  
 

14. Em I João 1:9, o que devemos fazer quando pecarmos?  
 

 _______________________________________________________ 

 

15. Sabendo que Deus perdoará nossos pecados, devemos viver 
constantemente pecando? (I João 2:1)  

 

 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
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16. De que forma prática podemos evitar cair em tentação? 
(Provérbios. 4:14,15)  

 

 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

17. De acordo com Provérbios 28:13  
17.1. Quem não pode prosperar?  
 

 _______________________________________________________ 

 
17.2. Quem recebe misericórdia?  
 

 _______________________________________________________ 

  
 

18. Quais são as armas para a vitória na guerra espiritual? (Efésios 
6:13-18)  

 

 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

 

A diferença principal entre um pecador salvo (que tem uma nova 
vida) e o pecador perdido, é que o pecador salvo ao pecar, pede perdão 
dos seus pecados e os abandona; o pecador perdido não se arrepende 
porque o pecado não lhe incomoda, pois ele está morto. 

 


