IGREJA BATISTA MEMORIAL DE JUNDIAÍ
Estudo Bíblico nº 08
Plano da Salvação II
Vimos na lição anterior, que todo homem é pecador e está condenado eternamente porque o salário
do pecado é a morte.
Vimos também que o homem não pode salvar a si mesmo através das suas boas obras, seu esforço,
sua religião, tradição e sua justiça, pois diante de Deus toda a justiça do homem não passa de trapos de
imundícia.
1. Por que o homem não tem condição de salvar a si mesmo? (Sl 121:1,2)
 Porque o socorro vem do Senhor.
Aplicação: Quando passamos por alguma dificuldade nós olhamos para onde? Para o céu, porque
acreditamos que toda a ajuda vem do alto.
2. O segundo motivo pelo qual o homem não pode se salvar é por causa do pecado. Que cor são os
pecados? (Isaías 1:18)
 Escarlata e o carmesim (vermelho violeta). Essa tintura era retirada de um inseto sendo empregada
para a confecção de roupas. Era muitíssimo cara, pois tingia por completo o tecido. Somente pessoas
muito ricas e reis tinham roupas tingidas com essa tintura (a capa do rei). Essa tintura impregnava de
tal forma o tecido que mesmo com o passar do tempo a sua cor permanecia viva, diferente das roupas
que nós usamos hoje, que com o passar do tempo desbota e se desgasta. Isto Ilustra o que o pecado é
em nossas vidas, com o passar do tempo não diminuímos a quantidade de pecado que praticamos. Não
há nada que possamos fazer para diminuir a quantidade de pecados como não havia nada que alguém
pudesse fazer para tirar a tintura do tecido. Somente Deus pode limpar.
3. O que Deus pretende fazer então com os nossos pecados?
 Deus nos convida para arrazoarmos (argumentar) com Ele para que Ele nos limpe e nos deixe tão
branco como a lã e a neve.
4. Depois que Deus limpa o homem, o que Ele requer? (Deuteronômio 10:12-13)
 Quer que o homem pratique justiça, ame a benevolência, ande em humildade e ande com Deus.
Aplicação: Todo homem deseja fazer o bem? Sim, todo homem deseja praticar o bem. No entanto, o
desejar não é o praticar. Porque o homem não consegue praticar o bem?Em virtude do pecado.
5. Por que então os homens não fazem aquilo que Deus lhes pede? (Isaías 59:1,2)
 Porque suas iniquidades fazem separação entre Deus e eles.
Aplicação: O problema do homem é o pecado que habita nele. Não adianta tirarmos uma pessoa da
favela colocarmos ela num apartamento/casa mobiliada se não tirarmos dela a favela que há no
coração. Ela vai transformar essa casa/apartamento numa favela.
1. Qual foi a atitude de Deus para retirar os pecados e acabar com a separação existente entre Ele e o
homem? (João 1:29)
 Enviou Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aplicação: Como era tirado o pecado no Antigo Testamento? O pai de família criava um cordeiro em
sua casa durante um ano, após completar um ano, ele e toda a sua família iam ao templo oferecer
aquele cordeiro em sacrifício pelos seus pecados. O sacerdote cortava o pescoço do cordeiro e com o
sangue aspergia sobre toda a família. O pai segurava a cabeça do cordeiro enquanto este estava
sendo queimado e somente o deixava depois dele consumado. A família tinha que sentir a dor que
aquele cordeiro passava para entender a dor que Deus sente pelo pecado, e desta forma pudesse se
conscientizar e não mais pecar. Porém com o passar do tempo, esse sentimento de dor foi substituído
por apenas um ritual. O pai já não criava mais o cordeiro e contratava junto ao sacerdote, ele não se
importava mais com o seu pecado, surgiu o “disk-sacrificio”. Quando Jesus veio à terra, Ele
expulsou os camelôs que estavam no templo vendendo animais para sacrifício. Se você ficou

sensibilizado porque um cordeiro estava sendo morto, Jesus Cristo é este nosso cordeiro. Através da
sua vida ele ofereceu de uma vez por todas o sacrifício de perdão pelos nossos pecados.
2. Mas para que Jesus retire o seu pecado, o que é necessário fazer? (Mateus 11:28-30)
 É preciso aceitar o convite de Jesus.
Aplicação: Todo homem está sob o jugo do mundo, ou seja, debaixo da ira de Deus, condenado à
morte eterna (inferno), e está sob a vingança de Deus. Jesus coloca sobre as suas próprias costas os
nossos pecados sofrendo em nosso lugar. Ele oferece um novo jugo, um jugo de perdão, de amor de
Deus, da graça de se tornar Filho de Deus e da graça de ter a Vida Eterna. Ele nos convida para
irmos até Ele do jeito que estamos.
8. Depois de aceitar o convite de Jesus, qual é a segunda coisa que o homem deve fazer? (Atos 3:19)
 Arrepender-se dos seus pecados.
Aplicação: Arrependimento é transformação, ou seja, mudança de vida.
Você sabe o que realmente é arrependimento? Lucas 7:36-50 (leia você, professor, caso o aluno tenha
dificuldade na leitura).
Simão era um fariseu, ou seja, um religioso extremamente rigoroso e praticante. Ele já sabia da fama de
Cristo e quis ser reconhecido pela sua comunidade o convidando para ir à sua casa. Cristo ao entrar na
casa de Simão, uma mulher por trás o toca, o que incomoda muito Simão, porque ela era pecadora
(provavelmente prostituta) e se uma mulher prostituta tocasse em um homem e ele a denunciasse ela
seria morta apedrejada e ele teria que ficar sete dias no arraial para se purificar porque ela o tornou
imundo. Cristo não a denuncia antes percebe a atitude de Simão e lhe faz a seguinte pergunta: Simão,
um credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários (um denário equivale ao salário de
um dia de um trabalhador normal) e o outro devia cinquenta denários. Ambos não tem como pagar, este
credor perdoou os dois, qual deles vai amar mais esse credor?
Simão responde que era o que mais devia. Então Cristo diz a ele: Você é o que deve menos porque você
se sente santo e esta mulher é a que mais deve por isso que ela me ama mais. Eu entrei na tua casa e
você não me deu água para os pés (as distancias na época de Cristo eram longas, as ruas não eram
pavimentadas, não havia sapato fechado era sandália e as casas não tinham mesa e cadeiras, era uma
mesinha de centro em que as pessoas ficavam reclinadas (aquele quadro de Leonardo Da Vinci da ceia
de Cristo não existe). Os pés ficavam no rosto do outro então toda casa ficava um escravo (o mais
desqualificado) com água e toalha para lavar os pés).
Simão não ofereceu água, mas a mulher lavou os pés de Cristo com as lágrimas. O que ele estava
dizendo com isso? Quando você convida alguém para vir à sua casa, ao chegar você pede para que ele
entre e Simão não convidou Jesus para entrar.
Toda casa quando você chega, as pessoas estendem as mãos para cumprimentá-lo. Na época de Cristo se
cumprimentava com ósculo (beijo). Simão não beijou Cristo, mas a mulher não cessou de beijar os pés
dele.
Quando você recebe alguém em casa você oferece um café ou água, na época de Cristo, se oferecia
azeite porque? Durante o dia a temperatura no Oriente Médio é de 40ºC e a noite ela cai para 2ºC a 0ºC.
Isto dá muita dor de cabeça além de rachar a pele, então, se oferecia o óleo (azeite) para aliviar. Simão
não ofereceu óleo, ela ungiu Jesus Cristo com unguento (perfume) que era muito caro. Logo, ela
reconheceu o valor de Cristo por se sentir pecadora enquanto que Simão por se achar muito santo, não se
entregou a Deus, como muitas pessoas hoje que dizem “Eu não vou à igreja porque não sou tão
pecadora. Tem pessoas que vão à igreja e são mais pecadoras do que eu. Eu não mato, não roubo, não
adultero, etc...” mas mentem, falam mal dos outros, são egoístas, etc.
Muitas vezes o arrependimento leva às lágrimas, diante do impacto da santidade de Jesus.
Esta mulher do texto, diante de Jesus, sentiu toda a vida de impureza que levava e de seus pecados.
Viu que estava condenada e resolveu mudar de vida, arrependeu-se, nem que para isso tivesse que
arriscar a sua própria vida. Arrependimento é mudança de mente. A presença de Jesus mudou a
mente pecadora.
2

As lágrimas que caíam dos seus olhos era uma expressão de um coração derretido de dor, pelo fato de
entender que a vida que ela havia levado até então, era uma vida de ofensas a Jesus Cristo. O
arrependimento que a mulher pecadora sentia era:
a)
b)
c)
d)
e)

Profunda tristeza por ofender a santidade de Deus;
Pedido de perdão a Deus;
Ao mesmo tempo um espírito de revolta contra o pecado;
Atitude resoluta no coração de não pecar mais;
Vontade de agradar a Deus, ainda que lhe custasse a vida.

Você já sentiu isso, ou está sentindo agora? Se você estiver sentindo, é sinal que Deus está fazendo
uma obra em sua vida.
9. Depois de se arrepender dos seus pecados, o que é necessário fazer? (Atos 16:30,31)
 É preciso ter fé em Jesus Cristo como seu único Senhor, Salvador e Mediador. Somente Ele pode te
salvar. Rezas a Maria, religião, comunhão ou eucaristia, confirmação ou crisma, anjos, santos, missa,
reencarnação ou purgatório, batismo, nada disso salva. O caminho certo para chegar a Deus é através
de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador.
10. O que Jesus está fazendo neste instante no seu coração, e o que Ele deseja? (Apocalipse 3:20)
 Batendo à porta do seu coração e deseja entrar na sua vida.
Aplicação: O homem foi feito diferente dos animais porque ele tem um dispositivo no coração que
pode abrir ou não. Ninguém pode tocar neste aparelho e abrir esta porta, nem mesmo Deus, porque
Ele respeita aquilo que deu ao homem.
Jesus está batendo à porta do seu coração neste instante? Você quer abrir a porta do seu coração para
Jesus?
Você está pronto a entregar-se a Jesus e pedir-lhe para entrar em sua vida agora mesmo?
Então ajoelhe-se comigo e faça a seguinte oração:
Senhor Deus:
Eu sei que sou pecador...
Sei que Jesus é meu único Senhor, Salvador e Mediador...
Eu me arrependo dos meus pecados,
E convido a Jesus para entrar em minha vida...
Entrego a minha vida a Jesus como meu único Senhor...
Amém.
Depois desta oração, faça as seguintes perguntas:
1.
2.

Você crê que Jesus Cristo ouviu esta oração?
Onde Ele está neste momento?
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