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APRESENTAÇÃO

MUNDO BUGADO

 Vivemos em um mundo confuso: valores inverti-

dos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, 

excesso de informação e muitas notícias ruins sendo 

veiculadas constantemente, nos meios de comunica-

ção. Neste mundo corrompido, viver tem sido um 

grande desafio para homens e mulheres que lidam 

com as consequências do pecado cometido ainda no 

princípio de toda a criação. 

 Nesta série de lições, intitulada Mundo Bugado, 

apresentamos temas relacionados à importante 

doutrina da salvação em Jesus, em uma linguagem 

contextualizada, à luz da Palavra. Com estes estudos, 

nós nos propomos a ajudar pais, professores e adoles-

centes a entenderem o sistema dominado pelo 

diabo e seus agentes, que se opõe aos valores do 

Reino de Deus, para que saibam lidar com isso de 

acordo com o ensino da Palavra. 

 Oramos e desejamos que a maravilhosa graça de 

Jesus, o grande amor de Deus e a bendita comunhão 

do Espírito Santo alcancem todos os adolescentes 

que vivem neste mundo bugado, mas não perten-

cem a ele.

Luis Cesar Galvão Camargo

Líder do Ministério de Crianças e Adolescentes da

Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa



BUGOU!
É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação 

a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a 

culpa e trouxe vida a todos. (Rm 5:18 – NVT)

Você já deve ter ouvido a palavra bug, não é mesmo? 

Literalmente, essa palavrinha da língua inglesa significa 

“inseto”, mas, na linguagem da internet, tomou outro 

significado. Popularmente, bug significa que um siste-

ma está com falhas no seu funcionamento. Por isso, 

quando um aplicativo ou um computador para de 

funcionar, dizemos que bugou. Foi isso que aconteceu 

com a criação de Deus, no princípio, quando o pecado 

entrou no mundo: o sistema criado pelo Senhor para 

funcionar perfeitamente bugou. A seguir, vejamos como 

isso aconteceu.
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MUNDO BUGADO
Lição 01: BUGOU! - O problema do pecado

As várias notícias ruins sobre violência, corrupção, 

desemprego, catástrofes, mortes, doenças, epidemias 

etc., que vemos e ouvimos hoje, são graves consequên-

cias que o pecado trouxe à humanidade. Na verdade, 

todo o mal que acontece no mundo tem origem no 

pecado. Vivemos em um mundo em decadência, 

mundo em falência total. Mas, atenção: mantenha a 

calma! O Senhor permanece no controle de tudo. Por 

meio de Jesus Cristo e do seu santo evangelho, Deus está 

restaurando todas as coisas. Se, por um lado, o pecado 

trouxe condenação e morte, por outro, Jesus trouxe 

esperança e vida a todos os que creem no seu nome.

No princípio, o mundo criado por Deus era perfeito, um 

verdadeiro paraíso. Os seres humanos, criados à ima-

gem e semelhança de Deus, viviam em harmonia com 

as criaturas e com a natureza, no jardim do Éden. Mas, 

infelizmente, houve um bug no sistema, com o pecado 

do primeiro casal. Adão e Eva se rebelaram contra o 

Criador e desobedeceram à sua ordem para não come-

rem do fruto que estava no meio do jardim (Gn 3:6). 

Essa desobediência trouxe graves consequências e 

uma crise generalizada no universo (Gn 3:14-24). Os 

seres humanos perderam a comunhão com Deus e a 

vida eterna; passaram a sofrer com crises, dores e 

morte. Também o meio ambiente sofreu com o proble-

ma do pecado. A corrupção atingiu tudo e todos.

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Para manter a nossa conexão com Deus, por meio da fé 

em Jesus, precisamos dar ouvidos à sua voz, através da 

leitura bíblica, e falar com ele, em oração constante. Por 

isso, oremos a Deus, pedindo que nos guarde e nos livre 

do mal e do pecado.

CONEXÃO COM DEUS

1. Qual é o significado popular da palavra bug, entre os 

usuários da internet?

2. O que causou o bug no sistema criado por Deus? Leia 

Gn 2:16-17, 3:6.

3. Quais foram as consequências do bug causado pelo 

pecado do primeiro casal? Leia Gn 3:14-24.

4. Como podemos nos livrar da culpa do pecado original 

que passou a todos nós? Leia Rm 5:18.

MUNDO BUGADO
Lição 01: BUGOU! - O problema do pecado



SEM CONEXÃO
Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas trans-

gressões e pecados, nos quais andastes no passado. (Ef 

2:1-2 – AS21) 

Setenta por cento da população brasileira está conecta-

da. Estamos entre os dez países do mundo mais conec-

tados. Contudo, ainda existem lugares no país em que a 

conexão não é boa. Você já desejou estar conectado por 

alguma razão e ficou sem conexão? Não é uma experiên-

cia muito boa. Mas pior que ficar sem conexão com a 

internet é estar desconectado do Criador. Infelizmente, 

existem inúmeras pessoas nessa situação. Esta lição foi 

escrita para refletirmos sobre o que a Bíblia diz a respei-

to dos seres humanos desconectados de Deus.
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MUNDO BUGADO
Lição 02: SEM CONEXÃO - A CONDIÇÃO DO SER HUMANO

O texto de Efésios 2:1-3 foi escrito para nos lembrar de 

nossa condição. Ele é claro. Sem rodeios, somos lembra-

dos de nossa miséria. Neste estado de desconexão, não 

podemos fazer nada, por nós mesmos, para conseguir-

mos o “sinal” e nos conectarmos novamente. Não pode-

mos comprar a conexão com Deus, por meio da prática 

de boas ações. Aliás, até as boas ações que fazemos, 

nessa condição de morte, na maioria das vezes, são 

recheadas de segundas intenções. Precisamos de algo 

de fora que nos salve. Na próxima lição, isso ficará claro.

O ser humano foi criado para viver conectado com 

Deus; mas, por causa do pecado, nasce sem conexão. 

Paulo diz, em Efésios 2:1, que o ser humano sem Deus 

está morto; está se decompondo, assim como um 

cadáver. Trata-se de uma imagem bem forte. Quanto 

mais tempo longe de Deus, mais a pessoa vai se desin-

tegrando. A pessoa morta em delitos e pecados conti-

nua no seu próprio caminho, vivendo a sua vida, como 

se Deus não existisse. Estar morto significa, ainda, estar 

condenado pelo pecado (Ef 2:1). Além disso, estar 

morto significa estar escravizado pelo mundo (Ef 2:2a), 

pelo diabo (Ef 2:2b) e pela carne (Ef 2:3a); significa, por 

fim, estar sob a ira de Deus (Ef 2:3b).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Reconheça, com urgência, a sua necessidade do 

Salvador, caso ainda não tenha feito isso. Todos os que 

não fizeram isso estão sem conexão; precisam desespe-

radamente de Deus para encontrar sentido na vida. 

Reconheça sua miséria e viva com gratidão por seu 

criador se preocupar com você.

CONEXÃO COM DEUS

1. Qual a sensação de querer estar conectado, mas estar 

sem conexão? Existe alguma desconexão mais séria que 

a da internet? Comente com o grupo.

2. Paulo diz que o ser humano sem Cristo está morto. O 

que esta imagem significa ou sugere?

3. Leia Efésios 2:1-3 e liste, de modo prático, o que signifi-

ca estar morto espiritualmente.

4. Diante da descrição que Paulo faz da natureza huma-

na, qual deve ser a nossa postura?

MUNDO BUGADO
Lição 02: SEM CONEXÃO - A CONDIÇÃO DO SER HUMANO



RECONECTANDO
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 

homens, Cristo Jesus, homem. (1 Tm 2:5)

Imagine que você conseguiu sua habilitação para dirigir. 

Todo empolgado, compra um Fusca de 1996 que está 

caindo aos pedaços e sai para passear. Mas, num erro de 

direção, você acerta em cheio uma Ferrari caríssima. 

Pense: ainda que conseguisse vender o Fusca para pagar 

o conserto da Ferrari, você ficaria endividado, porque o 

preço é muito alto. Acredite: a menos que alguém 

apareça para pagar o preço, você está realmente encren-

cado! Foi isso que aconteceu dois mil anos atrás: por 

causa do pecado, Jesus Cristo veio ao mundo e pagou a 

nossa dívida altíssima para com Deus.
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MUNDO BUGADO
Lição 03: RECONECTANDO - O SALVADOR JESUS CRISTO

Você ama Jesus? Por ele, você foi reconectado(a) com 

Deus. Como um verdadeiro amigo, ele deu a sua vida 

por você (Jo 15:13). Por isso, valorize o seu doloroso 

sacrifício na cruz. Se não tomar cuidado, você corre o 

risco de esquecer sua gloriosa obra de redenção. A 

propósito, você já entregou verdadeiramente a sua 

vida ao Senhor, confiando nele de todo o coração? Já 

pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Se você ainda 

não fez isso ou se se sente distante de Deus, este é o 

tempo de conectar-se a ele, por meio da fé no Salvador 

Jesus Cristo.

O pecado custa caro! Por causa dele, adquirimos uma 

dívida impagável e mortal (Rm 6:23), perdemos a 

conexão com Deus e nos tornamos seus inimigos (Rm 

3:23; Cl 1:21). Sem poder pagar a dívida e sem conexão 

com Deus, estávamos todos condenados para sempre. 

Mas Deus é amor e enviou seu Filho à Terra como o 

único capaz de pagar tão alto preço (Jo 3:16; 1 Jo 4:8). Ele 

pagou a nossa dívida com a sua vida! A Bíblia diz que, 

na cruz, Jesus cancelou o escrito de dívida que era 

contra nós (Cl 2:14). Dessa forma, o Filho de Deus nos 

reconciliou com o Pai. Como mediador, Jesus nos 

reconectou com Deus, e, hoje, temos acesso ao trono 

da graça (1 Tm 2:5; Hb 4:16).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Não espere Deus lhe mandar uma mensagem no 

WhatsApp para que você se conecte a ele, pois a mensa-

gem já foi enviada. Jesus é a maior mensagem que 

alguém já recebeu de Deus. Pense no que Cristo fez por 

você e ore ao Pai, com fé e gratidão.

CONEXÃO COM DEUS

1. Qual foi o motivo da nossa dívida impagável com 

Deus? Leia Rm 6:23.

2. O que significa a expressão “inimigos de Deus”? Leia 

Rm 3:23 e Cl 1:21.

3. Sendo Jesus o nosso único mediador e salvador, 

como ele nos reconectou com Deus? Leia 1 Tm 2:5, Cl 2:14 

e Hb 4:16.

4. Como podemos valorizar o grande amor de Deus e o 

alto preço pago por Jesus, na cruz?  Leia Jo 3:16, 15:13.

MUNDO BUGADO
Lição 03: RECONECTANDO - O SALVADOR JESUS CRISTO



RESTAURANDO O SISTEMA
É necessário que ele [Jesus] permaneça no céu até que 

chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, 

como falou há muito tempo, por meio dos seus santos 

profetas. (At 3:21 – NVI)

Você já teve que restaurar algum sistema de computa-

dor ou celular? Em geral, o processo de instalação e 

desinstalação de aplicativos ou programas causa altera-

ções e problemas no funcionamento dos aparelhos. Os 

vírus eletrônicos – conhecidos como malware, uma 

abreviação de malicious software –, programas malig-

nos ou códigos maliciosos, também contaminam e 

danificam arquivos e softwares. Daí a necessidade de 

restauração do sistema para o seu perfeito funciona-

mento. Isso nos ajuda a entender o que estudaremos 

nesta lição: que Jesus está restaurando todas as coisas, 

por meio do seu evangelho.
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MUNDO BUGADO
Lição 04: RESTAURANDO O SISTEMA - O EVANGELHO DO REINO

Nesta Terra, Jesus venceu o mundo, o pecado e a morte. 

Ele viveu sem pecar! Morreu e ressuscitou! Por sua mis-

são restauradora e redentora e por sua graça, hoje, 

podemos ser salvos do domínio do pecado (Rm 6:14). 

Quando ele voltar, seremos totalmente livres da presen-

ça do pecado, e tudo será renovado (1 Co 15:53-57; Ap 

21:5). Por meio do evangelho transformador e restaura-

dor, Jesus está consolidando seu Reino entre nós, um 

novo lar para os salvos (Is 65:17-19; Ap 21:1-3). Aguarde, 

pois um novo sistema será estabelecido, quando Jesus 

voltar, e ele vai voltar! (Mt 6:10).

Como um vírus mortal, o pecado causou um bug no 

sistema e uma tremenda bagunça no universo. Pense 

numa casa em ruínas que precisa ser urgentemente 

reconstruída. Assim, a humanidade, sob a influência de 

um sistema maligno que se opõe aos valores do reino 

de Deus, caminhava para a destruição eterna. Deste 

modo, era necessário que o Senhor colocasse em ação 

o seu eterno plano de restauração do universo, e o fez 

por meio de sua poderosa Palavra, ainda na fundação 

do mundo (1 Pe 1:18-20; At 3:19-21). Então, no tempo 

certo, Deus enviou seu Filho ao mundo para reconciliar 

consigo todas as coisas e trazer salvação à humanidade 

bugada e condenada pelo pecado (Cl 1:19-20; Gl 1:3-4).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Vivemos em um mundo marcado por maldade e corrup-

ção; no entanto, não devemos fazer parte deste sistema 

nem ceder ao pecado. Devemos viver como verdadeiros 

discípulos que aguardam a consumação do Reino de 

Deus e proclamam o evangelho de Jesus Cristo.

CONEXÃO COM DEUS

1. Você já teve que restaurar algum sistema de computa-

dor ou celular? Qual era o motivo da restauração?

2. Por meio de quem Deus está restaurando este mundo 

bugado pelo pecado? Leia Cl 1:19-20 e Gl 1:3-4.

3. Como podemos ser livres do domínio e da presença do 

pecado? Leia Rm 6:14, 1 Co 15:53-57.

4. Que tipo de novo sistema Deus está implantando na 

Terra? Comente com base em Mt 6:10 e Ap 21:1-3.

MUNDO BUGADO
Lição 04: RESTAURANDO O SISTEMA - O EVANGELHO DO REINO



É HORA DE FORMATAR!
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-

-vos pela renovação do vosso entendimento, para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus. (Rm 12:2 – RC)

Você já verificou a necessidade de formatação de seu 

computador, smartphone ou aplicativo, por causa de um 

mau funcionamento no sistema? Em geral, os dispositi-

vos eletrônicos e inteligentes têm seu sistema operacio-

nal e seu desempenho melhorados nesse processo. Em 

se tratando da natureza humana contaminada pelo 

pecado, só um processo de formatação ou restauração 

completa corrige o seu “mau funcionamento”. É o que 

chamamos de conversão. Já ouviu falar sobre esse 

assunto? Para saber mais sobre o tema, vamos acessar as 

páginas sagradas, pois é hora de transformação!
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MUNDO BUGADO
Lição 5: É HORA DE FORMATAR! - A NECESSIDADE DE CONVERSÃO

O mundo está bugado! Por causa do pecado, fomos e 

somos diretamente afetados por esse bug, que implica a 

assimilação e a propagação de valores e comportamen-

tos contrários ao reino de Deus. Esses dois “sistemas”, o 

mundo e o reino, são direções opostas entre si. Nesse 

caso, é importante pensar: qual caminho você está 

seguindo e para onde está indo? Se tomou o caminho 

errado, a conversão deve acontecer agora! Você precisa 

mudar a direção e recomeçar! Precisa voltar-se para Deus 

em arrependimento pelos seus pecados e fé em Jesus 

Cristo, o verdadeiro caminho (Jo 14:6; 2 Co 5:17; 1 Jo 1:9).

A palavra “conversão” significa mudança de mente ou 

mudança de direção. Conversão é uma transformação 

radical promovida pela ação do Espírito Santo em 

nossas mentes, através do evangelho de Cristo (Rm 

12:2). O processo de conversão começa quando somos 

confrontados pela Palavra de Deus acerca dos nossos 

pecados e da necessidade de salvação em Jesus (At 

3:19). Então, somos conduzidos a um profundo senti-

mento de tristeza e arrependimento que, logo, dá 

lugar a um intenso desejo de seguir a Jesus e desfrutar 

da sua salvação (2 Co 7:10). A conversão é o primeiro 

passo para uma nova vida em Cristo, com Cristo, por 

Cristo e para Cristo. A partir desse passo inicial, Jesus 

nos aperfeiçoará, até o dia da sua vinda (Fp 1:6).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Para manter a conexão com Deus, é necessário perma-

necer confiando em Jesus e rejeitando o pecado. 

Precisamos ser transformados dia a dia pelo poder da 

sua Palavra, por meio de reflexão bíblica, confissão de 

pecados e oração constante.

CONEXÃO COM DEUS

1. O que é conversão? Leia Rm 12:2 para responder.

2. Quem pode nos transformar e nos conceder uma nova 

vida? Leia 2 Co 5:17 e Fp 1:6.

3. Qual é o momento certo para nos convertermos? Leia 

At 3:19-20 e 2 Co 6:2.

4. Quais atitudes demonstram uma vida convertida pelo 

poder do evangelho? Leia Rm 10:9-10, Jo 14:6 e 1 Jo 1:9.

MUNDO BUGADO
Lição 5: É HORA DE FORMATAR! - A NECESSIDADE DE CONVERSÃO



VERSÃO ATUALIZADA
Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade: 

Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de 

novo". (Jo 3:3 – NVI)

Você já teve a experiência de usar um celular, um com-

putador ou um jogo com uma versão do software buga-

da ou não atualizada? O sistema não funciona direito; 

fica lento, falhando ou travando, e você não consegue 

usar as ferramentas e os aplicativos mais novos. Neste 

caso, é preciso restaurar ou até mudar de aparelho. A 

vida com Deus é algo semelhante a isso, pois, nele, nós 

precisamos mudar de vida. Essa mudança ou “nova 

versão” a Bíblia chama de novo nascimento ou regene-

ração, que é uma necessidade para aqueles que dese-

jam viver no Reino de Deus.
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MUNDO BUGADO
Lição 6: VERSÃO ATUALIZADA - A EXPERIÊNCIA DO NOVO NASCIMENTO

O encontro de Jesus com Nicodemos foi há muito tempo, 

e, de lá para cá, muita coisa mudou no mundo. Então, 

será que o novo nascimento ainda é novo e ainda vale? 

Sim, vale muito! Todo aquele que deseja o Reino de Deus 

precisa nascer de novo. Vemos muitos amigos vivendo 

sem perspectiva de futuro, tristes, frustrados ou confusos. 

Talvez, esse seja até o seu caso, mas uma coisa é certa: ao 

nascer de novo, você terá a ajuda de que precisa para lidar 

com este mundo bugado, pois, em Jesus, você encontra-

rá sua verdadeira identidade e propósito de vida (Gl 2:20). 

Pense nisso!

Todo ser humano que permanece no pecado está 

espiritualmente morto (Sl 51:5; Ef 2:1). Essa era a condição 

de Nicodemos, um zeloso cumpridor da religião judaica 

que precisava de uma nova versão para a sua vida. No 

seu encontro com Jesus, descrito em João 3:1-7, ele ouve 

o Mestre falar sobre a sua necessidade de nascer de 

novo, pois, sem tal experiência, não poderia ver o Reino 

de Deus (Jo 3:3-6). No novo nascimento, acontece uma 

transformação interior, executada por Deus, por meio do 

Espírito. “Nascer do Espírito” é receber a natureza divina 

e uma completa restauração no sistema; é ganhar uma 

nova versão, com uma cara nova e um formato diferente 

e muito melhor que o anterior (2 Co 5:17). Nascer de novo 

é receber uma nova vida em Cristo (Ef 4:22-24).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Você acha que os bugs do seu sistema não têm mais 

solução? Eles têm, sim! Confie em Jesus, arrependa-se 

de seus pecados e comece a viver uma nova vida. Se já 

nasceu de novo, peça a ajuda de Deus para crescer na 

graça e na fé em Cristo.

CONEXÃO COM DEUS

1. Por que todo ser humano necessita passar pelo novo 

nascimento? Leia Sl 51:5 e Ef 2:1.

2. É possível ver ou entrar no Reino de Deus sem nascer 

de novo? Leia Jo 3:1-5.

3. O que é o novo nascimento? Leia 2 Co 5:17, Ef 4:22-24 e 

comente com o grupo.

4. Leia Gl 2:20, pense e responda: você acredita que já 

nasceu de novo?

MUNDO BUGADO
Lição 6: VERSÃO ATUALIZADA - A EXPERIÊNCIA DO NOVO NASCIMENTO



ADICIONADO AO GRUPO
Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, 

individualmente, é membro desse corpo. (1 Co 12:27 – NVI)

É bem possível que a maioria de nós já tenha sido 

adicionada a um grupo de WhatsApp. Alguns de nós 

participam de vários deles! Participar, em si, não é o 

problema: ruim é sermos adicionados, sem autoriza-

ção, a um grupo do qual não queremos fazer parte. Pois 

bem, em relação à caminhada com Cristo, precisamos 

saber disto: quando nos decidimos por Jesus e nos 

tornamos seus discípulos, automaticamente somos 

adicionados ao seu grupo, a igreja. Vamos entender isso 

um pouco mais?
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MUNDO BUGADO
Lição 7: ADICIONADO AO GRUPO - A COMUNHÃO COM A IGREJA

Louve a Deus por seguir Jesus e fazer parte do “grupo” 

chamado igreja! Veja o que Paulo escreveu: Que a paz 

de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês 

foram chamados para viver em paz, como membros 

de um só corpo. E sejam agradecidos (Cl 3:15 – grifos 

nossos). A igreja é um grupo de pessoas que, como você, 

tiveram os pecados perdoados por Jesus e estão se 

esforçando para fazer a vontade dele. É uma família em 

que você encontrará pessoas que lhe darão apoio na 

caminhada (Ef 2:19).

Durante seu ministério, Cristo disse que edificaria sua 

igreja (Mt 16:18). O que é a igreja? É a comunidade dos 

discípulos de Jesus em missão no mundo. Trata-se de 

uma comunidade de pessoas compradas pelo sangue 

de Cristo (At 20:28). Todos que decidem seguir Jesus 

passam a fazer parte dessa comunidade. Uma das 

formas que a Bíblia usa para representar a igreja é o 

“corpo” (Cl 1:24). Suas partes, cada uma com valor e 

função, representam os cristãos (1 Co 12:27). A igreja, 

como corpo, é um organismo vivo, dirigido pela cabe-

ça, que é o próprio Cristo (Cl 1:18). Ela também é cha-

mada de “coluna” e “alicerce” da verdade (1 Tm 3:14), ou 

seja, é a comunidade que precisa defender a verdade 

(alicerce) e torná-la conhecida às pessoas (coluna). 

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



O corpo de Cristo não é formado por gente perfeita. 

Assim como nos grupos de WhatsApp, na igreja, você 

poderá se surpreender com algo que lhe trará aborreci-

mento; mas, mesmo assim, não desista desse grupo! 

Não abandone sua comunidade (Hb 10:25). Igreja é 

ideia de Jesus!

CONEXÃO COM DEUS

1. O que Jesus disse sobre a igreja? Como podemos 

defini-la? Responda com base em Mt 16:18 e At 20:28.

2. O que podemos aprender com a figura do corpo, que 

a Bíblia usa para representar a igreja? Utilize como base 

Cl 1:24 e 1 Co 12:12-20.

3. A igreja também é chamada de “coluna” e “alicerce” da 

verdade. O que essas figuras ensinam sobre a responsa-

bilidade da igreja? Leia 1 Tm 3:14.

4. Quais são os nossos principais desafios, como discípu-

los de Jesus, adicionados a esse grupo chamado “igre-

ja”? Leia Cl 3:15 e Ef 2:19.

MUNDO BUGADO
Lição 7: ADICIONADO AO GRUPO - A COMUNHÃO COM A IGREJA



FAÇA LOG IN
Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. 

Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas 

orações por todo o povo santo. (Ef 6:18 – NVT)

Oração é igual comida: tem que ter todos os dias; senão, 

é impossível viver bem. Oração é como retiro de jovens: 

deixa todo mundo animado e sempre com um gosti-

nho de “quero mais”. Oração é igual fazer log in: conecta 

o cristão a um espaço só seu, com uma senha pessoal e 

id de usuário exclusivo. O acesso é individual. Mas você 

precisa buscar a presença de Deus por vontade própria 

e encontrar nele tudo de que precisa, por meio da fé em 

Jesus. Quer saber mais sobre o assunto? Então, vamos 

nos conectar à Palavra!
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MUNDO BUGADO
Lição 8: FAÇA LOG IN - A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO

Assim como a leitura bíblica, a oração é um dos meios 

pelos quais podemos nos conectar com o Senhor, por 

meio da fé. Se você precisa de ajuda para orar como 

deve, siga estas dicas que extraímos do texto-base 

desta lição: 1) ore com a ajuda do Espírito Santo (Rm 

8:26-27); 2) ore constantemente: não fique esperando 

situações, mas preste atenção a todas as oportunida-

des; 3) seja insistente: a frequência ajuda a criar o hábi-

to; 4) ore por outras pessoas: a intercessão é uma bên-

ção para o intercessor. Pratique esses passos e viva 

melhor com Deus, consigo e com os outros.

Jesus é o canal de acesso ao Pai. Nós nunca estamos 

tão perto de Deus como quando oramos. Olhe para o 

exemplo de Cristo. Ele orava sempre e, por isso, viveu 

de forma extraordinária (Lc 9:18). Mesmo sendo Deus 

encarnado, todo-poderoso e autossuficiente, ele 

buscava, na intimidade da oração, forças e direção no 

cumprimento de sua missão (Lc 22:40-44). Seus discí-

pulos perceberam que podiam aprender mais sobre 

oração e pediram a sua ajuda (Lc 11:1). Então, eles 

aprenderam a orar e tornaram isso uma prática fre-

quente (At 2:42; 4:31). Isso nos ensina que, se ficarmos 

mais perto de Deus, através da oração, podemos viver 

em conexão direta com ele e lidar melhor com os 

problemas deste mundo bugado.

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Combine com um amigo ou uma amiga praticarem os 

quatro passos da oração, e, durante a semana, com-

partilhem a experiência entre si. Se ainda não sabe 

orar, peça ao Senhor Jesus que lhe ensine e ajude você 

a estar mais perto de Deus.

CONEXÃO COM DEUS

1. Que diferença a oração faz na vida de quem ora?

2. Qual foi a importância da oração na vida de Jesus? 

Leia Lc 9:18, 22:40-44.

3. Como a oração pode ajudar os discípulos de Jesus? 

Leia At 2:42 e 4:31.

4. Das quatro dicas que podem nos ajudar a orar, comen-

te sobre duas que são ou podem ser úteis para você.

MUNDO BUGADO
Lição 8: FAÇA LOG IN - A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO



LIMPEZA DE DADOS
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem 

santos; sem santidade ninguém verá o Senhor. (Hb 12:14 – NVI)

Quantas vezes você já teve que excluir arquivos do seu 

PC ou notebook? Quantas vezes já teve que limpar os 

caches do celular ou excluir aquelas fotos e vídeos que 

ocupavam muita memória do aparelho? Esse processo 

de limpeza é importante para eliminarmos dados e 

arquivos sem utilidade, o que também ajuda a melhorar 

o funcionamento e a velocidade do aparelho, libera 

mais espaço na memória e evita que corramos o risco de 

ele travar. Afinal, ninguém merece um computador ou 

um celular bugado, certo? Limpezas de dados são 

necessárias e é esse o assunto da lição.
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MUNDO BUGADO
Lição 09: LIMPEZA DE DADOS - A IMPORTÂNCIA DA SANTIFICAÇÃO

Diante do pecado, corremos o risco de travar e não saber 

o que fazer ou até ceder à tentação. Precisamos lembrar 

que, em Jesus, recebemos uma nova vida e, agora, 

podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que 

habita em nós. Você nunca estará sozinho para enfren-

tar os bugs da vida. Ainda que você pense que ninguém 

entende o que está passando ou sentindo, o Senhor 

entende e sabe das suas lutas e seus problemas. Ele 

quer ajudar você a vencer! Por isso, busque a ajuda do 

Espírito Santo para compreender o que realmente é 

importante na vida, quais as decisões que você precisa 

tomar e quais pecados precisa abandonar.

A Bíblia fala sobre uma profunda e contínua limpeza em 

nós. É a santificação. Quando cremos em Jesus, somos 

livres do poder do pecado, mas ainda temos que lidar 

com a nossa natureza pecaminosa. É por isso que, nesse 

processo, contamos com o auxílio direto do Espírito 

Santo, que produz uma verdadeira limpeza em nossos 

corações e nos guia em toda a verdade pela Palavra (Jo 

14:26; 16:13; 2 Ts 2:13). No caminho da santificação, preci-

samos corrigir as nossas atitudes pecaminosas e repen-

sar o nosso modo de viver com Deus e com as pessoas 

com quem nos relacionamos. Todos os verdadeiros 

salvos e santificados em Cristo trilham o caminho que 

conduz à plenitude e à eternidade com ele, por ele e 

para ele (Ef 4:12-13; Hb 12:14).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Deus nos chamou à salvação e pede que sejamos santos 

como ele. Assim como você faz a limpeza de dados do 

seu computador ou celular, deixe o Espírito Santo fazer a 

limpeza do seu coração e da sua mente, para que você 

seja alguém segundo o coração de Deus e tenha a 

mente de Cristo.

CONEXÃO COM DEUS

1. Por que a limpeza de dados nos computadores e 

celulares deve ser realizada com frequência?

2. Por que o processo de santificação é importante na 

vida do cristão? Leia Ef 4:12-13; Hb 12:14; 1 Pe 1:14-16.

3. Quem nos auxilia diretamente no processo de santifi-

cação e nos ajuda a vencer o pecado? Leia Gl 5:19-25; 2 Ts 

2:13; 1 Pe 1:2.

4. Em quem devemos nos espelhar para alcançarmos a 

verdadeira santidade? Leia 1 Co 1:30; Hb 12:2; 13:12.

MUNDO BUGADO
Lição 09: LIMPEZA DE DADOS - A IMPORTÂNCIA DA SANTIFICAÇÃO



FAZENDO UPLOAD
Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados 

juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o 

Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para 

sempre. (1 Ts 4:17 – NVI)

Enviar arquivos para a “nuvem”, fazer upload, “upar” são 

ações muito comuns entre os usuários da internet. A 

palavra up traz a ideia de “subir”. Deste modo, enviar e 

guardar na “nuvem” é a ação de transferir arquivos de 

um dispositivo local para um servidor on-line – em um 

ambiente virtual – e armazená-los ou compartilhá-los 

com outros usuários, através de programas e aplicativos. 

Se você faz uso da internet, com certeza, “sobe”, envia e 

guarda arquivos com frequência. Você sabia que um dia 

os salvos em Jesus subirão ao encontro dele, nas nuvens? 

Este é o assunto desta lição.
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MUNDO BUGADO
Lição 10: FAZENDO UPLOAD - O DIA DA REDENÇÃO

Subir com Cristo é o nosso desejo, pois somos cida-

dãos dos céus, como afirma Paulo aos Filipenses: A 

nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde 

esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor 

Jesus Cristo (Fp 3:20). Saiba que, a cada dia que passa, 

o dia da nossa redenção se aproxima (Rm 13:11). Se 

você um dia se entregou a Cristo, em arrependimento 

e fé, também será glorificado(a) à sua semelhança e o 

verá face a face (1 Jo 3:2). Por isso, viva a sua salvação em 

Jesus, vigiando, orando e desfrutando já, nesta Terra, o 

princípio da eternidade com Deus.

Você já deve ter ouvido as palavras advento e arrebata-

mento, certo? O advento é o glorioso retorno de Jesus, 

com seu exército de anjos, em busca dos salvos na Terra; 

o arrebatamento é a subida dos salvos ao encontro de 

Cristo nos ares. Esses eventos marcam o dia da redenção, 

a glorificação dos cristãos: a ressurreição dos fiéis de 

todos os tempos e lugares e a transformação dos cristãos 

que estiverem vivos. Glorificados, todos os cristãos 

subirão para o encontro com Cristo, e os incrédulos serão 

mortos (Mc 13:26-27; 1 Co 15:51-58; 1 Ts 4:17). No dia da 

redenção, Jesus cumprirá sua promessa de nos levar 

para o céu e reinarmos com ele, durante mil anos, até 

que passemos a habitar em uma nova Terra, livres do 

mal, do pecado e da morte (Jo 14:3; Ap 20:4, 21:1-5).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Breve Cristo voltará! Você crê nisso? Então, lembre-se 

sempre dessa promessa, pois não sabemos qual será o 

dia da sua volta. Com a ajuda do Espírito Santo, mante-

nha-se em conexão com o céu, onde está o nosso Deus, 

e ore: Vem, Senhor Jesus!

CONEXÃO COM DEUS

1. Na linguagem da internet, o que significa “fazer upload”, 

“upar” e “enviar para a nuvem”? Comente com a classe.

2. Com base em Jo 14:3 e 1 Ts 4:17, explique o que é 

advento e arrebatamento.

3. Quais são os acontecimentos que marcam o dia da 

redenção? Leia Mc 13:26-27; 1 Co 15:51-58; Ap 20:4, 21:1-5.

4. Qual deve ser a postura daqueles que aguardam o 

dia da redenção em Cristo Jesus? Leia Mt 24:36-39, 

25:13; 1 Jo 3:2-3.

MUNDO BUGADO
Lição 10: FAZENDO UPLOAD - O DIA DA REDENÇÃO



CONEXÃO ETERNA
Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: “Vejam, o 

tabernáculo de Deus está no meio do seu povo! Deus 

habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio 

Deus estará com eles.” (Ap 21:3 – NVT)

Quanto tempo você passa interagindo nas redes sociais, 

assistindo a vídeos ou séries, trocando mensagens ou 

jogando on-line? Qual é a sua reação quando a conexão 

com a internet cai ou a bateria do seu celular acaba e 

você não tem um carregador por perto? O nível da sua 

ansiedade aumenta, não é mesmo? Estamos tão acostu-

mados com a internet que não conseguimos ficar 

algumas horas off-line. Por que não direcionar esse 

interesse para Deus e desejar nos manter conectados 

com ele o tempo todo? Conexão eterna é o assunto 

desta lição.
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MUNDO BUGADO
Lição 11: CONEXÃO ETERNA - A ETERNIDADE COM DEUS

Não somos frutos do acaso. Deus é o autor da vida, e a 

deu aos seres humanos como uma grande bênção. Ele 

nos criou para a sua glória e colocou o desejo pela 

eternidade em nosso coração (Is 43:7; Ec 3:11). Em outras 

palavras, nenhum ser humano foi criado por Deus para 

morrer, mas para viver para ele e por ele (Rm 11:36). 

Como vimos, no início desta série, com a entrada do 

pecado na Terra, sofremos as terríveis consequências 

deste mundo bugado. Mas saiba que, em Cristo Jesus, 

Deus está restaurando todas as coisas e nos tem reser-

vado um novo lar, um lugar feliz na presença do Senhor.

Quando Cristo voltar, terá início um novo tempo na 

história. A Bíblia diz que os salvos passarão mil anos no 

céu. É o que chamamos de milênio (Ap 20:4-6). Na 

Terra, todas as pessoas que não creram em Jesus esta-

rão mortas, aguardando a ressurreição para o juízo 

final, pois, após o milênio, os inimigos de Deus serão 

todos destruídos: os incrédulos, o diabo e seus anjos, o 

pecado e a morte (Sl 37:10, 20; 1 Co 15:24-26). O céu não 

será a morada eterna dos salvos, mas todos descerão 

para habitar em um novo lar, na Terra, na presença do 

próprio Deus (Ap 21:1-3). Céu e Terra serão renovados; 

pecado e morte não existirão mais, nem sofrimento 

nem dor (Is 65:17, 66:22; Ap 21:4-5). Nesse lugar, como 

no princípio, todos viverão em perfeita harmonia, em 

conexão eterna com o Criador. 

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Deus é o autor da vida e nos criou para vivermos eterna-

mente com ele. Só nele há vida e esperança. Se hoje 

vivemos neste mundo bugado, em breve viveremos em 

um mundo renovado. Quando Jesus voltar, estaremos 

para sempre com o Senhor em um novo lar. Creia nisso!

CONEXÃO COM DEUS

1. Qual é a sua reação, quando a conexão com a internet 

cai ou a bateria do seu celular acaba e você não tem um 

carregador por perto?

2. O que é o milênio? O que acontecerá com os salvos e 

com os perdidos, após esse período? Leia Sl 37:10, 20; 

1 Co 15:24-26; Ap 20:1-6.

3. Como será o novo lar criado por Deus para os seus filhos? 

É possível descrevê-lo? Leia Is 65:17, 66:22; Ap 21:4-5.

4. Por que Deus nos criou e como devemos viver a vida 

que ele nos deu? Leia Is 43:7; Ec 3:11; Rm 11:36.

MUNDO BUGADO
Lição 11: CONEXÃO ETERNA - A ETERNIDADE COM DEUS



UPGRADE
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer 

sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 

Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins 

da terra. (At 1:8 – NVI)

Quando precisamos melhorar o funcionamento do 

nosso computador ou smartphone, dizemos que vamos 

dar um upgrade no aparelho. Neste caso, o equipamen-

to fica mais rápido e ganha novas funcionalidades. Algo 

semelhante acontece, quando recebemos uma nova 

vida em Jesus, por meio do Espírito Santo, pois este 

passa a habitar em nós. O mesmo Espírito distribui dons 

para que cada cristão possa exercer o seu ministério ou 

serviço no Reino de Deus, com o propósito de fortalecer 

a igreja de Jesus e anunciar o seu evangelho a todas as 

pessoas. A seguir, vejamos mais sobre o assunto.
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MUNDO BUGADO
Lição 12: UPGRADE - O PODER DO ESPÍRITO SANTO

O Espírito Santo é o "processador" que faz a “máquina”, 

chamada igreja, funcionar. Ele é o "motor" que movi-

menta a igreja a ir em direção às pessoas que precisam 

ser alcançadas pela graça e pela misericórdia do 

Senhor (At 13:2, 16:6-10; 1 Ts 1:4-5). É por isso que você 

precisa buscar esse poder de Deus para ser uma teste-

munha de Jesus na sua cidade, no seu bairro, na sua 

escola, na sua rua, nas redes sociais etc. Você também 

precisa buscar os dons do Espírito Santo. Desse modo, 

poderá contribuir com a edificação da igreja, ajudando 

e servindo seus amigos e irmãos (1 Co 12:7-11; Ef 4:11-13).

Antes de subir aos céus, Jesus disse que não nos deixaria 

sozinhos, mas enviaria sobre nós o Espírito Santo (Jo 

14:15-18). Essa foi uma das grandes promessas de Deus ao 

seu povo, desde a antiguidade (Is 32:15, 44:3-4; Ez 11:19-20; 

Jl 2:28-29). Ela se cumpriu no dia de Pentecostes, quan-

do o Espírito Santo foi derramado sobre homens e 

mulheres, em Jerusalém (At 2:1-4). A partir daí, a igreja foi 

se consolidando e alcançando pessoas, por meio da 

pregação do evangelho de Cristo (At 2:40-41, 46-47). 

Entenda: é o poder do Espírito que capacita e impulsio-

na os cristãos à proclamação (Lc 24:48-49; At 1:8). 

Também é o Espírito quem nos dá um ou mais dons 

para que possamos servir uns aos outros em amor (1 Co 

12:4-11; 1 Pe 4:10-11).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Você já tinha ouvido falar sobre o poder de Deus e os dons 

do Espírito Santo? Que tal, em clamor e oração, começar 

a buscar esse poder do alto e os dons espirituais, a partir 

de hoje? Faça isso! Deus ouvirá a sua oração. Acredite!

CONEXÃO COM DEUS

1. Você já teve que dar um upgrade no seu computador ou 

em algum aparelho eletrônico? Comente com a turma.

2. Qual foi a promessa que Jesus fez aos seus discípu-

los, antes de subir aos céus? Como o Senhor a cum-

priu? Leia Jo 14:15-18 e At 2:1-4.

3. Com qual propósito Deus nos reveste com o poder do 

Espírito Santo? Leia At 1:8, 13:2, 16:6-10 e 1 Ts 1:4-5.

4. Com qual propósito o Espírito Santo distribui dons 

aos cristãos? Leia 1 Co 12:7-11, 13:1-3; Ef 4:11-13, e 1 Pe 4:10-11.

MUNDO BUGADO
Lição 12: UPGRADE - O PODER DO ESPÍRITO SANTO



COMPARTILHANDO
E disse-lhes [Jesus]: “Vão pelo mundo todo e preguem o 

evangelho a todas as pessoas”. (Mc 16:15 – NVI)

O que você anda compartilhando na internet? Em geral, 

quando recebemos uma informação que consideramos 

interessante, curiosa, engraçada ou importante, logo a 

compartilhamos com os nossos contatos. Quem nunca 

compartilhou com os amigos  as famosas imagens e os 

vídeos engraçados, conhecidos como “memes”? Quem 

nunca compartilhou, sem querer, uma notícia falsa? 

Nesta lição, você aprenderá que há um conteúdo incom-

paravelmente superior e excelente ao qual você pode se 

dedicar, a melhor notícia para compartilhar.
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MUNDO BUGADO
Lição 13: COMPARTILHANDO - A PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO

O evangelho chegou até nós porque, ao longo da 

história, homens e mulheres de Deus, por onde anda-

ram, compartilharam a mensagem da salvação em 

Cristo por meio da fé. Hoje, temos acesso fácil à rede 

mundial de computadores, a internet, à qual pessoas 

de vários países, línguas e nações estão conectadas o 

tempo todo. Hoje, com apenas um clique, podemos 

compartilhar o melhor conteúdo com aqueles que 

estão perdidos e procuram pelo sentido da vida (Jo 

14:6); podemos compartilhar esperança aos aflitos e 

desanimados (Mt 11:28). Compartilhar o evangelho nas 

redes, nas ruas, nos relacionamentos é a sua missão.

Compartilhar o evangelho de Deus é o dever de todo 

salvo em Jesus que recebeu o poder do Espírito Santo 

(At 1:8). Você sabia que a palavra “evangelho” significa “a 

boa notícia” ou “as boas novas”? Sim, o evangelho é a 

boa notícia de Deus que o mundo bugado precisa ouvir. 

É a poderosa mensagem de salvação e redenção em 

Jesus Cristo que pode abalar e transformar o mundo, 

como há mais de dois mil anos (At 17:6, 19-17-20; Rm 

1:16). Assim faziam os primeiros cristãos: compartilha-

vam a Palavra de Deus em todos os lugares e com todas 

as pessoas. Desse modo, aprendemos que é papel 

essencial da igreja proclamar o evangelho (Mc 16:15). O 

próprio Jesus era alguém que compartilhava essa 

mensagem (Mc 1:14-15).

CONEXÃO COM A VIDA

CONEXÃO COM A BÍBLIA



Quem recebeu o evangelho de Cristo e foi transformado 

por ele deve compartilhá-lo. Por isso, compartilhe com 

alguém o conteúdo que você aprendeu nesta série de 

lições “Mundo Bugado”. Aceita o desafio? Se achar neces-

sário, estude novamente algumas lições e não deixe de 

orar ao Senhor e meditar na sua Palavra.

CONEXÃO COM DEUS

1. Qual é o tipo de conteúdo que você mais compartilha 

nas redes sociais?

2. Qual é o significado da palavra “evangelho”? Qual é 

o principal conteúdo da mensagem do evangelho? 

Leia Mc 1:1 e Rm 1:16.

3. Qual é o papel da igreja, ao receber a mensagem do 

evangelho de Jesus? Leia Mc 1:14-15, 16:15 e At 1:8.

4. Como você pode compartilhar o evangelho neste 

mundo bugado? Comente com a turma.

MUNDO BUGADO
Lição 13: COMPARTILHANDO - A PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO



7 LIÇÕES SOBRE O AMOR

Conheça também
a nova série de lições

para adolescentes.
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SÉRIE DE LIÇÕES PARA ADOLESCENTES
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