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Bem-vindo ao estudo dos Princípios Básicos da Fé Cristã.  Esta série de lições foi 

originalmente escrita por Eugênio Goudeau em Campo Grande, MS.  Quando a equipe de 

evangelismo chegou à cidade de Curitiba em 1986, ela adotou esta série já feita em português 

para iniciar evangelismo individual.  Depois de analisar e usar as lições por um tempo a 

ordem foi modificada e algumas lições foram substituídas, acrescentadas ou modificadas, pela 

equipe em Curitiba (John Langley, Ronaldo Freitas e Alan Nalley).  Eu acrescentei uma lição 

introdutória: Linha de Tempo – Visão Global da Bíblia.  Esta lição foi preparada depois de 

assistir uma aula por Rodney Nealeigh.  Eu acrescentei a lição: Você Conhece Jesus?  Esta 

lição foi preparada depois de assistir uma aula por John Langley.  Eu também emprestei de 

Kip McKean, traduzi e modifiquei a lição sobre a Vinda do Reino de Deus.  Eu gravei estas 

lições em fitas de cassete, nos anos 80, e as fitas têm sido usados para treinar outros no 

evangelismo.  Em 2009 as lições foram gravadas em CD e depois colocadas no internet em 

2010 para evangelizar outros e ensinar você como evangelizar.  As páginas dois e três sobre: 

“Como marcar um estudo individual” foi escrito por Stan Freitas.  Quero agradecer a ajuda de 

várias pessoas que me ajudaram passar as lições das fitas para o computador a fim de produzir 

este livro dos Princípios Básicos da Fé Cristã palavra por palavra: Tereza e Dayanne Silva; 

Marco Túlio Pereira; Bernardo e Aline Sobreiro e as suas secretárias.  Depois de digitar as 

lições, eu modifiquei algumas lições e tentei aperfeiçoar os ensinamentos.  Eu usei a tradução 

da Nova Versão Internacional, Editora Vida, 2001 para ensinar estas lições.  Os esboços 

simples da série usam a tradução João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, 

1974.  Quero também agradecer Marco Fabeni, Eliana Penna, Claire Santos, Suely Perreira e 

Natalie Nalley pela sua ajuda em ler e corrigir a ortografia destas lições.  Quero agradecer 

Lucio Mauro Marques de Almeida por revisar o texto e colocar o texto, esboços e áudio no 

internet.  Quero também agradecer todas as pessoas que em assistiram dar estas aulas durante 

vinte anos para que eu pudesse aperfeiçoá-las.  Toda a glória é para Deus para o treinamento 

dos Seus obreiros e a salvação de almas. 

 

Que Deus os abençoe na pregação de Sua Palavra. 

 

Alan Nalley 

Curitiba, outubro 2010 (Revisado) 
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