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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?  (Salmos 121:1,2) 

 _______________________________________________________ 

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) 

 ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. O que Deus pretende fazer então com os nossos pecados?  

 ________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Depois que Deus limpa o homem, o que Ele requer?  (Deuteronômio 10:12-13) 

 ________________________________________________________________________________

________________________________ 

5. Por que então os homens não fazem aquilo que Deus lhes pede?       (Isaías 59:1,2) 

 _______________________________________________________ 

6. Qual foi a atitude de Deus para retirar os pecados e acabar com a separação existente entre Ele e o 

homem?  (João 1:29) 

 ________________________________________________________________________________

________________________________ 

7. Mas para que Jesus retire o seu pecado, o que é necessário fazer?  (Mateus 11:28-30) 

 _______________________________________________________ 

 

 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. 

 

8. Depois de aceitar o convite de Jesus, qual é a segunda coisa que o homem deve fazer?  (Atos 3:19) 

 ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______ 
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 Você sabe o que realmente é arrependimento? Leia Lucas 7:36-50.  

 

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, arrepender-se. Arrependimento é mudança de mente. A 

presença de Jesus mudou a mente pecadora. 

 Muitas vezes o arrependimento leva às lágrimas, diante do impacto da santidade de Jesus.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) Profunda tristeza por ofender a santidade de Deus; 

b) Pedido de perdão a Deus; 

c) Ao mesmo tempo um espírito de revolta contra o pecado; 

d) Atitude resoluta no coração de não pecar mais; 

e) 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) 

 ________________________________________________________________________________ 

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) 

 _______________________________________________________ 

 

 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. 

 

 


