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Revista o caminho da salvação

LIÇÃO Nº 01
SALVAÇÃO, UMA DÁDIVA DE DEUS.
Introdução:

Uma das dúvidas mais antigas da humanidade é sobre a vida após a
morte, pra onde vão as almas após as pessoas morrerem? A Bíblia Sagrada
fala sobre dois lugares onde as almas ficarão após a morte dos seus corpos
físicos, um lugar é chamada de hades, que em nossa língua significa
inferno, ou lugar de tormentos, está reservada para os ímpios e as pessoas
que não creem em Jesus Cristo, o outro lugar a Bíblia chama de paraíso,
lugar destinado aos justos (aqueles que creem em Jesus Cristo), mas quem
poderá habitar neste paraíso? Como posso saber se realmente serei salvo?
A Bíblia nos fala de tudo isto.

1- O que é salvação?

A palavra salvação vem do verbo salvar, que nos nossos dicionários
significa livrar de perigo iminente, ou da morte, na conotação bíblica,
salvação é ir morar no paraíso após a morte do corpo físico (Lucas 16.22).
Toda a humanidade está decaída devido o pecado de Adão, então todos já
estão condenados a passar a eternidade no inferno, um lugar de tormento
e sofrimento, mas Deus em sua grande misericórdia amou o homem e
determinou um preço pela salvação da alma do homem decaído e pra
pagar este preço Ele enviou seu filho para morrer pela humanidade e
todos que entregassem a sua vida ao senhorio de Cristo seriam salvos,
sendo assim Jesus o Filho de Deus viveu como homem e morreu para
pagar o preço exigido por Deus e a humanidade poderia agora ser salva da
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condenação ao inferno, e poderia agora morar no paraíso ao lado de
Deus.

2- O que é necessário para ser salvo?

Foi a pergunta feita por um homem em Filipos uma antiga cidade por
volta de 2000 anos atrás ( Atos 16.30), e a resposta foi: crê no Senhor
Jesus e será salvo tu e tua casa.
A Bíblia que a salvação é um dom gratuito de Deus ( Efésios 2.8,9) e aqui
fica algumas dicas do que é necessário para ser salvo.
- Reconhecer que sou pecador. ( 1 João 1.8)
- Entender que o salário do pecado é a morte (Romanos 6.23), tanto
morte física quanto morte espiritual e eterna separação de Deus.
( Apocalipse 2.11)
- Compreender que Jesus é o único caminho para Deus. ( João 14.6).
- Humilhar-se, arrependendo de seus pecados, pedindo perdão a Deus em
nome de Jesus. (1 João 1.8,9; Lucas 19. 8-10; Atos 8.35-38)
- Convidar Jesus para ser Senhor e salvador de sua vida, para dirigir sua
história, através de uma oração sincera. ( Apocalipse 3.20; Romanos 10.
9,10).

3- Como posso ter certeza da salvação?

A salvação é garantida pela Bíblia através da morte e ressurreição de
Jesus, mas às vezes o Diabo inimigo de nossas almas sussurra aos nossos
ouvidos que não estamos salvos, ou que isto é presunção ou que temos
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que ser perfeitos, mas não confunda a certeza bíblica com seus
sentimentos.
Estou salvo não pelos meus sentimentos, ou pelas boas coisas que faço,
mas porque Deus prometeu (João 6.40), você tem a certeza porque
quando Jesus segura a sua mão Ele jamais solta (João 6.37, Hebreus 13.5).
Decore os textos bíblicos que apresentam esta garantia, o diabo
aproveita a nossa falta de conhecimento bíblico para lançar dúvidas em
nosso coração.

4- E o pecado?
Todos os pecados que cometemos no passado Deus os perdoaram por
completo (Jeremias 31.34; Romanos 8.1), o pecado não tira a salvação do
cristão, tira a alegria da salvação (Salmos 51.12) e se cairmos Ele nos dá
outra chance ( Salmos 37.23, 24; 1 João 2.1,2).
A diferença entre o ímpio e o cristão não é que o cristão não peca, a
diferença é que o cristão luta contra o pecado e quando peca se
arrepende, sente nojo, ao contrário o ímpio peca e quer pecar cada vez
mais.

5- E as obras?

Em Mateus 7.21-23, mostra que muitos tentarão se justificar pelas
obras, mas serão condenados porque Jesus não os conhecia como Filhos
de Deus, ou seja, Jesus não habitava no coração deles, e por fim os
condena por praticarem a iniquidade.
Em Efésios 2. 8-10 esclarece que somos salvos pela graça de Deus
mediante a fé, e que isto não parte de nós, mas vem de Deus e o texto
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ainda diz que não somos salvos pelas obras para quem ninguém possa se
gloriar, e por fim fala que somos criados em Cristo para as boas obras.

Conclusão

A Bíblia é nossa garantia que quando entregamos nossa vida a Jesus,
nos tornamos Filhos de Deus (João 1.12) e passamos a ter direito a
salvação, mesmo se não resistirmos à tentação e cairmos no pecado, não
perdemos a salvação porque Deus nos da uma nova chance.
Mas e as pessoas que passaram pela igreja e hoje não querem mais nada
com o evangelho, elas perderam a salvação? Nem todos os que estão na
igreja assumiram um compromisso co Cristo. (1 João 2.19)

Questionário
12345-

O que é salvação?
O que é necessário para ser salvo?
Como posso ter a certeza da salvação?
Cite dois versículos que garantem a nossa salvação.
Complete:
a) Mas vós sois___________ pela __________ , mediante a fé e isto
não vem de vós é __________ de __________, não vem pelas
_________ para que ninguém se __________. ( Efésios 2. 8,9)
b) Quem tem o___________ tem a _________; quem não tem o
Filho de__________ não tem a ___________. ( 1 João 5.12)

Lição nº 02
Revista o caminho da salvação

Jesus, o nosso salvador.
Texto: Mateus 1.21

Introdução

Há milhares de anos Deus fez uma promessa ao homem, quando este
pecou pela primeira vez, que um dia nasceria uma criança que esmagaria
a cabeça da serpente ( destruiria o poder de satanás) (Gênesis 3.15) e por
milhares de anos Deus foi fazendo várias dizendo como onde Ele nasceria,
como Ele viveria, como morreria, todo o Antigo Testamento relata sobre a
vinda do Messias, que Ele seria a solução para o pecado da humanidade, e
restauraria comunhão entre o homem e Deus.

1- O Nascimento do Filho de Deus.
Texto: Isaias 7.14

Jesus nasceu em uma cidade chamada Belém, o seu nascimento foi
fruto do Espírito santo de Deus que envolveu Maria uma jovem israelita,
que estava noiva com José. ( Mateus 1.18-21)
José até pensou que Maria o havia o enganado, mas Deus interviu e
revelou seu plano a José, que recebeu Maria como esposa, e quando Jesus
nasceu viveram um tempo em Israel e depois se mudaram para o Egito,
onde ficaram até a morte de Herodes, então voltaram a Israel
( Mateus 2.19- 23) .
A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e estatura diante de Deus e
dos homens, o último relato bíblico sobre a infância foi aos doze anos no
templo de Jerusalém.
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2- O ministério de Jesus

Jesus começou seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade,
após ser batizado por João Batista e ser tentado pelo diabo no deserto por
40 dias, e começou seu ministério em um casamento realisando seu
primeiro milagre relatado na Bíblia ( João 2. 1-12) e logo Ele começou a
chamar discípulos, sempre que pregava atraia as multidões, ensinava ao
povo o caminho de Deus, curava os enfermos, expulsava os demônios,
limpava os leprosos, ressuscitava os mortos, e devido a fama e confrontar
a liderança política e religiosa de Israel foi perseguido e morto.
Mas Jesus usou uma sábia estratégia, preparou um pequeno grupo de
homens para continuar seu ministério aqui na terra e pra fortalecer estes
homens enviou o Espírito Santo.

3- A morte e a ressurreição de Jesus

Devido o confronto com a liderança de Israel, Jesus foi traído por um
dos seus discípulos e vendido por 30 moedas de prata aos sacerdotes que
prenderam a Jesus e o levou a Pilatos que apesar de não encontrar
nenhum crime cometido por Jesus mandou primeiramente açoitá-lo e
depois crucificá-lo. (Lucas 23.13-25)
Jesus foi cruelmente açoitado a ponto de não poder carregar a cruz na
caminhada até o gólgota (lugar de crucificação no antigo Israel) e os
soldados obrigaram a Simão da cidade de Cirene que carregasse a cruz a
qual Jesus seria pregado, ao chegarem ao gólgota os soldados despiram a
Jesus e laçaram sortes para ver quem ficaria com as roupas de Jesus
(Mateus 27.35) então crucificaram a Jesus e por volta do meio dia ouve
trevas até às três horas e apesar de estar crucificado e a beira da morte
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Jesus não deixou de amar, salvou um ladrão que foi crucificado a seu lado
que se arrependeu pedindo para Jesus se lembrar dele quando Jesus
assumisse o reino d’Ele, (Lucas 23.43) e ainda antes de morrer pediu para
que Deus perdoasse seus algozes que não tinham consciência do que
estavam fazendo.
Por volta das três horas da tarde Jesus morreu e ao final do dia seu
corpo já sem vida foi retirado da cruze sepultado no túmulo de um
senador judeu por nome de José de Arimatéia.
No terceiro dia que Jesus morreu, Ele obteve a sua grande vitória
também sobre a morte, voltando à vida (1 Coríntios 15.4; João 20.1-10;
Lucas 24.1-12), dando a humanidade a oportunidade de se reconciliar com
Deus.

4- A ascensão de Jesus
Textos: Atos 1.1-14; Lucas 24. 50-53

Após ressuscitar Jesus ainda ficou na terra 40 dias terminando de
instruir seus discípulos a continuarem seu ministério aqui na terra, antes
de ascender ao céu Jesus ordenou aos seus discípulos a ficarem em
Jerusalém, até que ele enviasse o Espírito Santo, que ajudaria os discípulos
na caminhada da vida cristã (Atos 1.8), o Espírito Santo viria para habitar
em todo cristão e assim Jesus ascendeu ao céu. (Atos 1.9)

Conclusão

Jesus foi o exemplo de homem, irmão, filho, amigo, psicólogo, líder,
enfim tudo o que fez foi o exemplo a ser seguido, apesar de ser Deus Ele
abriu mão de sua divindade, viveu e morreu como homem, sofreu os
mesmos sofrimentos que passamos se entristeceu, assim como nós, tudo
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isto o Filho de Deus passou para nos salvar e nos reconciliar com Deus o
supremo criador.

Questionário

12345-

Qual o nome da cidade que Jesus nasceu?
Cite um versículo que fale sobre o nascimento de Jesus.
O que Jesus fazia em seu ministério?
Quantos dias Jesus ficou na terra após a ressurreição?
Complete:
a) E disse a Jesus: ___________, ____________ de mim quando
entrares em teu__________. ( Lucas 23.42)
b) Dizendo: convém que o _________do __________seja entregue
nas _______ de ____________, e seja ____________ e ao
terceiro dia, _______________. (Lucas 24.7).

Lição nº 03
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