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Estudo Bíblico nº 07 
 

Plano da Salvação 
 

I - Todo Homem é Pecador 
 

 A palavra homem em muitas partes da Bíblia tem o significado genérico, inclui a raça humana, 

homens e mulheres. No livro de I Reis 8:46a, o rei Salomão dizia que não há homem que não peca. O 

apóstolo Paulo em Romanos 3:12, disse que: “todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis”, e 

no verso 10 deste mesmo capítulo está escrito que não há justo, nem um sequer. 
 

O pecado é um mal  -  “É errar um alvo” 
 

1. De acordo com Salmos 51:5: 

a) Em que condição nasceu Davi? 

 ________________________________________________________________ 

b) E de que maneira foi gerado? 

 ________________________________________________________________ 
 

2. Qual foi a conseqüência do pecado para o homem?  (Romanos 5:12) 

 ________________________________________________________________ 
 

Foi o pecado que trouxe a morte para o mundo 
 

3. O que o homem recebe por pecar? (Romanos 6:23) 

 ________________________________________________________________ 
 Quem pode nos livrar desta morte? 

 ________________________________________________________________ 
 O que ele pode nos dar?  

 ________________________________________________________________ 
 

Todo homem é pecador por vontade própria, por escolha 
 

4. Segundo João 3:19, por que os homens amaram mais as trevas do que  a luz? 

 ________________________________________________________________ 
 

Obs:  Trevas: símbolo de ignorância espiritual; 

  Luz: símbolo de conhecimento da verdade de Deus. 
 

Todo homem é pecador por prática  (Tiago 4:17) 
 

5. Em Gálatas 5:19-21 é descrito quinze maneiras do homem estar pecando. Cite-as. 

 ________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. De acordo com Apocalipse 21:8, para onde estarão destinados todos os medrosos, incrédulos, 

abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos? (Abomináveis: 

Deuteronômios 18:9 a 12) 

 ________________________________________________________________ 
 

II - As Conseqüências do Pecado são Reais 



 

 

O homem pecador está sob a ira de Deus 
 

7. De acordo com Efésios 2:2,3, o homem sem Deus é filho de quem? 

 ________________________________________________________________ 

8. Em João 3:36, até quando permanece a ira de Deus sobre o homem? 

 ________________________________________________________________ 

 E quando cessa a ira de Deus sobre o homem? 

 ________________________________________________________________ 
 

Em conseqüência do pecado, os homens estarão perdidos eternamente. 
 

9. Leia II Tessalonisenses 1:8,9 e responda: O que acontecerá aos que não obedecem ao Evangelho 

de nosso Senhor Jesus Cristo? 

 ________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Os homens estarão condenados 
 

10. O que está acontecendo com a pessoa que não crer no nome do unigênito Filho de Deus? (João 

3:18) 

 ________________________________________________________________ 
 

 

11. Jesus Cristo em Lucas 16:19-31, nos conta a história de dois homens, “O rico e o pobre (Lázaro)”. 

O rico é o homem que pensa não precisar de Deus por ter tudo que os bens materiais podem 

oferecer. O pobre é aquele que reconhece que todas as coisas que ele possui, podendo ser muito ou 

pouco, são de Deus. Nesta história o rico fez 2 pedidos ao Pai Abraão, e obteve suas respostas, 

vejamos: 

 1º pedido versículos 23,24 

___________________________________________________________________ 

 1º resposta versículos 25,26 

___________________________________________________________________ 

 2º pedido versículos 27,28 e 30 

___________________________________________________________________  

 2º resposta versículo 29 

___________________________________________________________________ 

 No verso 30, como ele insiste com o Pai Abraão? 

___________________________________________________________________ 

 Qual foi a resposta definitiva de Abraão? (Versículo 31) 

___________________________________________________________________

12. De acordo com esta história, o rico não foi avisado que havia inferno? 

 ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 



 

 

 

III - O homem não pode salvar-se 
 

13. Leia Jeremias 2:22 e diga se esta afirmação está certa ou errada: Basta o homem se esforçar para limpar 

o seu pecado. 

 ________________________________________________________________ 
 

Um homem nada pode fazer para salvar o outro  (Salmos 49:7,8) 
 

14. Por que nenhum homem pode remir o seu irmão? 

 ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. Qual foi o preço pago para que o homem fosse resgatado, conforme I Pedro 1:18,19. 

 ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Mas também o homem não pode salvar-se pelas boas obras 
 

16. Como Isaías descreve o pecador e a sua justiça?  (Isaías 64:6) 

 ________________________________________________________________ 

17. Porque a salvação não vem por intermédio das boas obras?  (Efésios 2:8,9) 

 ________________________________________________________________ 
 

A pessoa não pode ser salva por tradição 
 

 Há algumas pessoas que crêem em coisas que ouviram dizer e dizem até em termos respeitosos: “são 

os antigos que falam”. Será que é suficiente crer em algo que os outros, ou a maioria das pessoas disseram, 

para sabermos o que é certo? 
 

18. Qual foi a resposta que Jesus deu a Pilatos quando este lhe perguntou se Jesus era o rei do judeus?  

(João 18:33,34) 

 ________________________________________________________________ 

19. Com esta pergunta Jesus quis ensinar a Pilatos que: 

(   ) O que importa é a boa intenção da pessoa. 

(   ) Jesus estava gostando de ser chamado rei dos judeus. 

(   ) O que todo o povo diz, está sempre certo. 

(   ) Cada pessoa deve ter uma experiência pessoal, real com Cristo. 

20. Qual o conselho dado a Timóteo, e a nós, para que seja rejeitado, em I Timóteo 4:6,7? 

 ________________________________________________________________ 


