
“E ali haverá uma grande estrada, 
um caminho que será chamado 
Caminho de Santidade. Os impuros 
não passarão por ele; servirá 
apenas aos que são do  
Caminho; os insensatos não o 
tomarão.”1 

 
“Quer você se volte para a direita 
quer para a esquerda, uma voz atrás 
de você lhe dirá: “Este é o 
caminho; siga-o”.2 

Agora chegamos ao nosso último 

estudo nesta série chamado 

“Caminhos”. 

 

Nos outros estudos, vemos que 

Deus tem um caminho por nossa 

vida, que mesmo sendo um caminho 

às vezes dificil, ignorado pela 

maioria das pessoas, é o caminho 

que leva à vida. 

 

Nesta caminhada, o próprio Deus, 

através do seu filho Jesus e na 

pessoa do seu Espírito Santo, 

oferece nos ajudar, nos guiar e nos 
acompanhar: 

O Senhor Jesus declarou que Ele é 

o Caminho, que leva-nos até Deus, o 

Pai. 

 

Através de Jesus, nós podemos 

conhecer Deus como nosso Pai, e 

podemos tornar-nos seus filhos. 

Jesus chamou este processo, de 

entrar na família de Deus, de um 

“novo nascimento”: 

1
 Isaías 35:8 NVI  

2
 Isaías 32:21 NVI 
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 João 3:3,7 NVI            1 

ESTUDO N° 5 

“Em resposta, Jesus declarou: 
‘Digo-lhe a verdade: Ninguém 
pode ver o Reino de Deus, se não 
nascer de novo’. 
 
‘Não se surpreenda pelo fato de eu 
ter dito: É necessário que vocês 
nasçam de novo.’”3 



Trabalho em Equipe 
 

Agora nós vamos escolher um 

representante de cada equipe 

para ver se eles conseguiram 

decorar o versículo chave do 

último estudo. 

 

Esta atividade  vale um ponto para 

sua equipe se você recitou corretamente o versículo e mais um ponto se 

você também lembrou do “endereço” deste versículo, ou seja, o nome do 

livro e o número do capítulo e versículo. 
 

No Grupo 
 

Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, pedindo a Ele 

para que você pudesse “nascer de novo”, tornando-se membro da família 

de Deus e começando a caminhar neste Caminho que leva ao Pai, você 

poderia fazer isso quando você quizer. 

 

Lembre-se das palavras da Bíblia que citamos no último estudo: 

 
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não 
nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne 
nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
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Crer - receber - nascer. Quando cremos no Senhor 

Jesus, na sua pessoas, nas sua palavras, nas suas 

promessas, podemos receber-lo como nosso Senhor 

e Salvador, nosso Deus e nosso Rei. O resultado 
desta decisão é o novo nascimento, o começo de 

uma nova vida com Jesus, na família de Deus. 

 

Se alguém quizer receber Jesus e “nascer de novo”, 
podemos repetir uma oração juntos. 
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 João 1:12 e 13 NVI               2 



Atividade em Equipe 

 

Nesta atividade, dividimos nas equipes e precisaremos de duas cópias 

desta folha. 

 

Sem referer à apostila, cada equipe terá de completar, de memória, todos 

os versículos em baixo. Cada versículo completado corretamente valerá 

um ponto pela equipe. 

 

1. Há ________________ que parece ___________ ao 
homem, mas no final conduz à _________________. – 
Provérbios 14:12 NVI 
 
2. “________________ o Senhor em todos os seus 
___________ e ele _________________ as suas 
_______________.” - Provérbios 3:6 NVI 
 

3. “Como é ______________ a ___________, e 
______________ o _____________ que leva à 
______________! São _____________ os que a 
encontram.” -  Mateus 7:14 NVI 
 

4. Respondeu Jesus: “Eu sou o ______________, a 
_____________ e a ____________. Ninguém vem ao 
__________, a não ser por mim.” – João 13:6 NVI 
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Parabens! Você completou os 
cinco estudos Bíblicos na 
série “Caminhos”. 


