
Um Lugar Preparado Para Voce 
 

 
 Introducao 
 Houve um homem chamado JESUS CRISTO ,que foi a manifestacao de DEUS na 
carne.Ele causou tanto impacto no mundo que o sistema de datacao do calendario foi 
modificado para A.C. (antes de Cristo) e D.C.(depois de Cristo) pois toda a historia 
humana revolve em volta da Sua vida. 
 
 
 Ele nao so fez a sua miraculosa marcha na terra mas tambem permitiu-se ser 
crucificado por amor a nos.v 
PEle amou a sua criacao tanto que deu a sua vida por nos. 
A BOA NOVA e que Ele RESSUSCITOU dos mortos. 
A  Sua palavra diz-nos isto como voce podera ver a seguir: 
 
Atos 1:3 
aos quais tambem,depois de haver padecido,se apresentou vivo, com muitas provas 
infaliveis,aparecendo-lhes por espaco de quarenta dias,e lhes falan- 
do das coisas concernentes ao reino de DEUS. 
 
1Timoteo 3:16 
E,sem duvida alguma,grande e o misterio da piedade:Aquele que se mani- 
festou em carne,foi justificado pelo espirito,visto dos anjos ,pregado entre os 
gentios,criado no mundo,e recebido acima na gloria 
 
 
 
Joao 14:2-3 
Na casa de meu Pai ha muitas moradas ;se assim nao fosse,eu vo-lo teria dito;vou 
preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar.virei outra vez, e vos tomarei para 
mim mesmo,para que, onde eu estiver estejais vos tambem. 
 
 

Este Estudo Mostra Como Voce 
Pode Estar Pronto 

 
 Circule :Verdadeiro ou Falso: 
O mundo foi tao influenciado por Jesus  Cristo que o calendario antigo foi modificado 



para Antes de Cristo e Depois de Cristo. 
 verdadeiro   Falso 
 
Jesus disse aqueles que o seguiram: Vou preparar lugar para voces. 
 verdadeiro                Falso 
 
Jesus Cristo mostrou-se vivo depois que Ele foi crucificado com muitas provas 
infaliveis(sendo visto por um periodo de quarenta dias e falando das coisas 
pertencentes ao reino de Deus. 
 verdadeiro               Falso 
 
 
 

 Nascer de novo.  
 Poderia ser dificil entender que Jesus Cristo preparou um lugar para todos 
aqueles que o seguem.A razao disto e que Ele esta falando sobre conceitos espi- 
rituais. Veja o que a Biblia Sagradan diz em: 
l corintios 2;14 
Ora ,o homem natural nao aceita as coisas do Espirito de Deus,porque para ele sao 
loucura;nao podem entende-las porque elas se discernem espiritualmente. 
 Tal como uma crianca no ventre de sua mae nao entende o comportamento dos 
pais quando os mesmos lhe dao amor,cuidade, calor etc, assim nao entendemos o 
amor de Deus ate que nascamos do Espirito. 
Para entendermos realmente o que e nascer de novo espiritualmente vejamos o que 
Jesus disse a um homem chamado Nicodemos: 
-Joao 3:3-7,9,12. 
Respondeu-lhe Jesus:Em verdade ,em verdade te digo que se alguem nao nascer de 
novo nao pode ver o reino de Deus. 
Perguntou-lhe Nicodemos:como pode um homem nascer de novo,sendo velho? 
Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mae ,e nascer?Jesus respondeu: 
Em verdade,em verdade te digo que se alguem nao nascer da agua e do Espirito,nao 
pode entrar no reino de Deus.O que e nascido da carne e carne e o que e nascido do 
Espirito e Espirito.Nao te admires de eu te haver dito: Necessario vos e nascer de 
novo.Perguntou-lhe Nicodemos:Como pode ser isto?Se vos falei de coisas terrestres ,e 
nao credes,como crereis,se vos falar das celestiais? 
 Aqui Jesus avisa-nos que devemos nascer novamente da agua e do Espirito 
para ver ou entrar no reino de Deus. Desde que e impossivel para Deus mentir, 
podemos reclamar as suas promessas. (Hebreus 6:18: para que por duas coisas 
imutaveis, nas quais e impossivel que Deus minta, tenhamos poderosa consolacao, 
nos, os que nos refugiamos em lancar mao da esperanca proposta) 
 Como e possivel nascer novamente? O evangelho de Jesus Cristo nos mostrara 
como.  
  
 Lucas18:27 



Respondeu-lhes: As coisas que sao impossiveis aos homens sao possiveis a Deus. 
 
 Joao 5:39 
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e sao elas que dao 
testemunho de mim. 
 
 Queremos te assegurar que devemos seguir o plano deixado por Jesus na Biblia 
Sagrada para que possamos estar preparados para o lugar que Ele tem para todos 
nos. Ele deixanos saber a urgencia de arrependermos e crermos.  
  
 Mateus 24:35 
Passara o ceu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarao. 
 

 
Arrependimento e uma Decisao 

  
 Uma decisao: nos modificamos a nossa atitude e a nossa mente e as nossass 
acoes sobre o pecado e estas modificacoes mostram a os outros que decidimos seguir 
Jesus e obedecer a sua Palavra.  
   
 Romanos 6:23 
Porque o salario do pecado e a morte, mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna em 
Cristo Jesus Nosso Senhor. 
 Por tanto o primeiro passo e nacer novamente arrependendo-se e acreditando 
no Evangelio. O seguinte passo sera nascer novamente da agua e do Espirito.  
 
 Perguntas- Circule Verdadeiro o Falso 
 
Para entrar no Reino de Deus, e preciso nascer novamente da agua e do Espirito.  
 Verdadeiro  -       Falso 
 
Jesus disse: "O tempo e cumprido e o Reino de Deus estar a mao: Arrependa-se e 
creia no Evangelho. 
 Verdadeiro  -       Falso 
 
O arrependimento e uma modificacao na nossa atitude e na nossa mente e nas nossas 
acoes sobre o pecado.  
 Verdadeiro  -       Falso 
 
Nao temos que estudar as Sagradas Escrituras para ver se estamos indo para vida 
eterna.  
 Verdadeiro  -                 Falso 
 



Desde que o ceu e a terra passarao, mas a palavra de Jesus nao passara Vale a pena 
seguir o Seu plano de salvacao. 
 Verdadeiro  -       Falso 

 
Como Nascar da Agua 

 Ha grandes exemplos na Biblia Sagrada de gente que nasce novamente da 
agua. 
 
Atos 8:30-31  
"E correndo Felipe,ouviu que lia o profeta Isaias ,e disse:Entendes, porventura , o que 
estas lendo? Ele respondeu:Pois como posderia entender,se alguem nao me ensinar? 
e rogou a Felipe que subisse e com ele se sentasse. 
 
Atos8:35-39 
"Entao Felipe tomou a palavra e, comecando por esta escritura,anunciou-lhe a Jesus. E 
indo eles caminhando,chegara, a um lugar onde havia agua ,e disse o eunuco:Eis aqui 
agua,que impede que eu seja batizado? (E disse Felipe:E licito se cres de todo o 
coracao.E,respondendo ele disse:Creio que Jesus Cristo e o Filho de Deus).mandou 
parar o carro, e desceram ambos a agua,tanto Felipe como o eunuco,e Felipe o 
batizou.Quando sairam da agua, o Espirito Santo do Senhor arrebatou  a Felipe,e nao 
o viu mais o eunuco,que jubiloso seguia seu caminho. 
 Aqui,vemos aquele nascer da agua(batizado).O Novo Testamento foi 
originalmente escrito no grego antes de ser traduzido no portugues.A palavra grega 
para batizado e baptizo:(imergir),submergir-se,fazer-se totalmente molhado.Jesus 
disse-nos em... 
 Marcos 16:16 
Quem crer e for batizado sera salvo;mas quem nao crer sera condenado. 
 
Aqui estao alguns exemplos de pessoas batizadas (nascidas da agua) e o que elas 
disseram quando elas foram batizadas: 
  
 Atos 2:37-41 
E, ouvindo eles isto,compungiram-se em seu coracao, e perguntaram a Pedro e aos 
demais apostolos: Que faremos, irmaos?  Pedro entao lhes respondeu: 
Arrependei-vos, e cada um de vos seja batizado em nome de Jesus Cristo, para 
remissao de vossos pecados; e recebereis o dom do Espiritu Santo. Porque a 
promessa vos pertence a vos, a vossos filhos, e a todos os que estao longe: a quantos 
o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, e os 
exortava, dizendo: salvai-vos desta geracao perversa. De sorte que foram batizados os 
que receberam  a sua palavra; e naquele dia agregaram-se tres mil almas; 
 
 O Apostolo Pedro sabia a importancia de nao so arrependimento, mas tambem 
batizado em nome de Jesus Cristo para remissao de pecados. Outros exemplos de ser 



encontrados em: 
 
 Atos 8:12 
Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome 
de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. 
 
Ramons 6:3-4  
 Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus 
fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na 
morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre osmortos pela gloria do Pai, assim 
andemos nos tambem em novidade de vida. 
 
 Atos IO:47-48 
Respondeu entao Pedro: Pode alguem porventura recusar a agua para que nao sejam 
batizados estes que tambem, como nos receberam o Espiritu Santo? Mandou, pois , 
que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Entao lhe rogaram que ficasse com 
eles por alguns dias. 
 
 Obseve: Aqui novamente vemos a agua e batismo em nome do Senhor (Jesus). 
Ser batizado em nome de Jesus e uma experiencia excitante como nada mais. Ter a 
remissao de pecados e inestimavel. 
 
Atos 19:5 
Quando ouviram isso,foram batizados em nome do Senhor Jesus.  
 
Atos 22:16 
Agora pr que demoras? Levanta-te ,batiza-te e leva os teus pecados, invocando o seu 
nome.(O nome do Senhor Jesus). 
 
    
   Perguntas- Circule Verdadeiro ou Falso 
 
O eunuco do capitulo de leis 8 pode entender a Palavra de Deus sem ajuda. 
  
 Falso                            Verdadeiro 
O eunuco foi batizado sendo imerso na agua 
 
 Falso                             Verdadeiro 
 
Quando a gente perguntou o que eles devem fazer, disseram-lhes para arrepender-se 
e ser batizado em nome de Jesus Cristo pela remissao dos pecados. 
      Falso                               Verdadeiro 
 
  

Como nascer do Espirito 



Jesus da-nos o discernimento quanto ao que acontece quando cada um nasce do 
Espirito.Isto e realmente um milagre excitante na nossa vida ,e milhoes estao nascendo 
do Espirito nos dias de hoje.jesus nos diz em... 
 
Joao 3:8 
O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz  ;mas  nao sabes donde vem ,nem para 
onde vai; assim e todo aquele que e nascido do Espirito 
 
Observe; vento e Espirito, vem da mesma palavra grega,(pneuma); 
vento,Espirito,Espirito de Cristo ou Espirito Sagrado.Tambem observe: o Som no grego 
e (fone); som, lingua. 
Isto esta dizendo-nos que todo o mundo que nasce do Espirito (OEspirito de Cristo), 
tambem o Espirito Sagrado ),ouvira um som(lingua) 
 
Marcos 16;17 
E estes sinais acompanharao aos que crerem: em meu nome expulsarao 
demonios;falarao novas linguas;. 
 
 Observe : a Palavra de Jesus esta ensinando-nos que este e um sinal que 
segue aqueles que acreditam-"eles falarao com novas linguas".; O valor de nascer do 
Espirito ou Espirito Santo e inestimavel.Ha muitos beneficios que vem como resultado 
de nascer do Espirito Santo. 
 
Isaias 28:11-12 
"Na verdade por labios estranhos e por outra lingua falara a este povo;ao qual disse: 
Este e o descanso,dai descanso ao cansado; e este e o refrigerio;mas nao quiseram 
ouvir. 
Todas as pessoas buscam o descanso e o refrigerio e isto Jesus tem para todos os que 
seguem o seu Evangelho. 
 Vejamos os beneficios de obedecermos o Evangelho de Cristo: 
 
Joao 10-10 
 O ladrao  nao vem senao para roubar,matar e destruir;eu vim para que tenham 
vida e a tenham em abundancia 
 Alem de preparar um lugar para aqueles que seguem este plano, Ele veio que 
poderiamos ter vida, e que poderiamos te-lo mais abundantemente. Onde cada um 
pode receber esses tipos de beneficios? A tanto a ter vida mais abundantemente. 
 
Atos 1:8 
Mas recebereis poder, ao descer sobre vos o Espiritu Santo, a ser-me-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalem, como em toda a Judeia e Samaria, e ate os confins da terra. 
 
 Jesus deixa-nos saber que receberemos o poder depois que o Espirito Santo 
descer sobre nos. Normalmente a gente fica feliz depois de receber o Espiritu Sagrado 
que eles querem dizer outros. Por causa do poder do Espiritu Sagrado que eles 
querem dizer outros. Por causa do poder do Espiritu Sagrado, podemos ser 



testemunhas. 
 
Atos 2:1-4 
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De 
repente veio do ceu um ruido, como que de um vento impetuoso, e encheu toda onde 
estavam sentados. E lhes apareceram umas liguas como que de fogo, que se 
distribuiam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espirituo 
Santo, e comecaram a falar outras linguas, conforme o Espirito lhes concedia que 
falassem. 
 
 Observe: Isto e ser nascido  do Espirito..Eles foram todos preenchidos pela 
presenca do Espirito Santo de Deus.Havera uma nova lingua que receberemos.(Em 
Atos 1:14-15 e dito que haviam aproximadamente 120 pessoas no dia de Pentecostes 
inclusive Maria a mae de Jesus , mulheres e irmaos ,todos unidos em oracoes e 
suplicas . 
Vejamos outros exemplos da presenca do espirito Santo: 
 
Atos 8:14-17 
Os apostolos,pois, que estavam em Jerusalem, tendo ouvido que os da Samaria 
haviamre recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e Joao; os quais, tendo 
descido, oraram por eles, para que recebessem o Espirito Santo. Porque sobre 
nenhum deles havia ele descido ainda; mas somente tinham sido batizados em nome 
do Senor Jesus. Entao lhes impuseram as maos, e eles receberam o Espiritu Santo. 
 
 Observe: Depois que Pedro e Joao tinham recebido o Espirito Sagrado, eles 
oraram por outros para que eles podesem receber maravilhoso dom do Espirito 
Sagrado. Eles ja tinham sido batizados no nome de Jesus (carregado da agua). Depois 
de orar e sdom as suas maos sobre eles, eles receberam o Espiorito Santo. Outro 
exemplo e encontrado em: 
 
 Atos 10:44-48 
Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espirito Santo sobre todos os que 
ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisao,todos quantos tinham vindo com 
Pedro,maravilharam-se de que tambem sobre os gentios se derramasse o Espirito 
Santo,porque os ouviam falar linguas e glorificar a Deus. 
Respondeu entao Pedro: Pode alguem porventura recusar a agua para que nao sejam 
batizados estes que tambem, como nos ,receberam o Espirito Santo ? 
Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.Entao lhe rogaram que 
ficasse com eles por alguns dias. 
 Aqui esta um grande exemplo de nascer novamente enquanto Pedro falou, o 
Espirito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviram a Palavra. Os crentes que 
vieram com Pedro ficaram assombrados em ver o Espirito Santo nao pagoes. (Como 
eles sabiam? Ninguem pode ver o Espirito de Deus, mais els sabiam que quando 
alguem nasce do Espirito Santo eles falariam uma nove lingua.) Observe tambein o 
ordem ao ser batizado em nome do Senhor. Isto nao e uma sugestao, mas um 
mandamento. ( Eles tiveram que nascer da agua.) 



 Aqui estar um exemplo final de varias pessoas que nascem novamente da agua 
e do Espirito, muitos anos depois do dia de Pentecostes. Eles ainda rescebiam o 
Espirito Sando com evidencia de uma nova lingua. 
Note tambem, embora eles tivessem sido batizados com o Batismo de Joao 
Batista,quando eles ouviram a mensagem ,eles foram batizados em tambem em nome 
do Senhor Jesus. 
 
 Atos19:2-3,5-7 
 
perguntou-lhes: recebestes voz o Espirito Santo quando crestes? Responderam-lhe 
eles : Nao, nem sequer ouvimos que haja Espirito Santo.Tornou-lhes ele: Em que 
fostes batizados entao?E eles disseram: No batismo de Joao.Quando ouviram istom, 
foram batizados em nome do Senhor Jesus.Havendo-lhes Paulo imposto as maos ,veio 
sobre eles o Espirito Santo,e falavam em linguas e profetizavam. E eram ao todo uns 
doze homens. 
 
 Perguntas- Circule Falso ou Verdadeiro 
 
Quando alguem nasce do Espirito Santo, havera um som.A palavra grega do som e 
(fone),som ou lingua. 
            Verdadeiro             Falso 
 
Jesus nao ensinou que um sinal seguiria aqueles que acreditam que eles falariam uma 
nova lingua. 
             Verdadeiro           Falso 
 
 Para ver ou estabelecer o reino de Deus,ha que nascer do Espirito Santo. 
             Verdadeiro           Falso 
Ele nao importa se nascermos da agua e do Espirito Santo,porquanto somente 
acreditamos. 
              Verdadeiro          Falso 
Quando cada um e cheio do Espirito Santo,ele falara com outra lingua como o Espirito 
da a declaracao,. 
               Verdadeiro         Falso 
 
 

Deixe a Viagem Continuar 
 
 Um lugar esta preparado para todos aqueles que seguem o plano de Jesus. O 
que uma pessoa daria para a vida eterna? 
 
Marcos 8:36 
Poes que aproveita ao homen ganha o mundo inteiro e perder a sua vida? 
Isto e a resposta que tantos esperavam! Uma vez que a gente experimenta quao 
positivo e verdadeiro nascer novamente, jamais seremos os mesmos, sobretudo nao 



tento mais medo da morte e tendo a certeza que Jesus tem um lugar preparado para 
todos aqules que escolhem o seu Caminho. 
 
Mateus 7:24-27 
Todo aquele, pois que ouve estas minha palavras e as poe em pratica, sera comparado 
ao homen prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva correram as 
torrentes, sobraram os ventos, e bateram com impeto contra aquela casa; contudo nao 
caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mais todo aquele que ouvi estas minhas 
palavras, e nao as poe em pratica, sera comparado a um homem insensato,que 
edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes sobraram os 
ventos, e bateram com impeto contra a quela casa, e ela caiu; e foi grande a sua 
queda.  
 O beneficio que Jesus da e a alegria inexprimivel cheia da honra, a paz do Deus 
que passa toda a compreensao, o poder e uma mente solida. Este lugar esta 
preparado para aqules que ouvem o que Jesus disse.  
 
 Perguntas-Circule a Resposta 
 
Voce percebe a importancia de nascer da agua e o Espirito? 
 Sim     -     Nao 
 
Se voce realmente percebe e gostaria de estar pronto para o lugar que Jesus preparou, 
entao nos deixam falar sobre ele! 
 
Tiago 4:14 
No esntanto, nao o que sucedera amanha. Que e a vida? Sois um vapor que aparece 
por um pouco, e logo se desvanece.  
 
 
  

 
 

 


