ESTUDO BÍBLICO
PROFESSOR
LIÇÃO 07
PLANO DA SALVAÇÃO
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:
1.1. Em que condição nasceu Davi?

Em iniquidade (iníquo).
1.2. E de que maneira foi gerado?

Foi gerado em pecado (pecador).
Aplicação: Todos nascemos com a natureza pecaminosa, não nascemos
pecadores. O pecado é um ato consciente, uma opção.
2. Qual foi a conseqüência do pecado para o homem? (Romanos 5:12)

Todo homem é pecador e está sujeito à morte.
Aplicação: Morte é separação, há dois tipos de morte: morte física –
separação do corpo da alma (todos nós passaremos por essa morte se Cristo
não voltar) e a morte espiritual – separação do homem de Deus (inferno).
Foi o pecado que trouxe a morte para o mundo.
3. O que o homem recebe por pecar? (Romanos 6:23)

A morte.
3.1. Quem pode nos livrar desta morte?

Jesus.
3.2. O que ele pode nos dar?

Vida Eterna.
Todo homem é pecador por vontade própria, por escolha
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4. Segundo João 3:19, por que os homens amaram mais as trevas do que a
luz?


Porque as suas obras eram más.

Obs: Trevas: símbolo de ignorância espiritual;
Luz: símbolo de conhecimento da verdade de Deus.
Todo homem é pecador por prática (Tiago 4:17)
Aplicação: Temos a noção de que pecado é somente o que nós fazemos,
mas, aquilo que deixamos de fazer também é pecado. O bem que você pode
fazer aos outros e não faz também é pecado.
5. Em Gálatas 5:19-21 é descrito quinze maneiras do homem estar
pecando. Cite-as.

Prostituição, impureza, lascívia (sedução), idolatria, feitiçaria,
inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções (divisões), dissensões, partidos,
invejas, bebedices, orgias.
Aplicação: Estes quinze pecados relacionados são somente pecados no
Brasil? Um conceito de pecado é que pecado é pecado em qualquer lugar e em
qualquer época (roupa, cabelo, usos e costumes são pecados culturais que
devemos evitar para não causar escândalos).
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: Deut. 18:9 a 12)

No lago ardente de fogo e enxofre. A segunda morte.
Aplicação: Há diferença entre quem comete um homicídio e um
homicida? Sim, o homicida ele vive da prática do pecado enquanto uma
pessoa que cometeu um homicídio pode ter sido por um acidente.

2 - As Conseqüências do Pecado são Reais
O homem pecador está sob a ira de Deus
Aplicação: A ira de Deus se manifesta em todo aquele que se torna
rebelde e resistente ao seu amor. Deus deseja salvar todos os homens no
entanto, os homens preferem adorar a si mesmo e às obras criadas por Deus
ao invés de adorar o Criador.
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2.1. De acordo com Efésios 2:2,3, o homem sem Deus é filho de quem?

Filho da desobediência (v. 2). Filho da ira (v. 3)
2.2. Em João 3:36, até quando permanece a ira de Deus sobre o homem?

Enquanto o homem desobedece ao Filho de Deus.
2.3. E quando cessa a ira de Deus sobre o homem?

Quando o pecador crê e obedece ao Filho de Deus.
Em conseqüência do pecado, os homens estarão perdidos eternamente
2.4. Leia II Tessalonisenses 1:8,9 e responda: O que acontecerá aos que
não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo?

Sofrerão como castigo, a perdição eterna, serão banidos da face
do Senhor e da glória do ser poder.
Os homens estarão condenados
2.5. O que está acontecendo com a pessoa que não crer no nome do
unigênito Filho de Deus? (João 3:18)

Está condenada.
A Realidade da Ira de Deus
Aplicação: Vejamos a existência do céu e do inferno.
2.6. Jesus Cristo em Lucas 16:19-31, nos conta a história de dois homens,
“O rico e o pobre (Lázaro)”. O rico se vestia de púrpura, tintura muito cara e não
se importava com ninguém. O pobre desejava alimentar-se das migalhas (miolo
do pão que era usado para lavar as mãos do rico e os cães não eram animais
doméstico mas, detratores, ou seja, animais que se alimentam do lixo). Não
importa a quantidade de dinheiro que você tenha ou que você não tenha, todos
um dia irão morrer. O rico morreu e foi para o inferno, porque era rico? O pobre
morreu e foi para o céu, porque era pobre? 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, descubra
os versos em que o rico fez os pedidos, e quais foram.

1º Pedido: (versículo 23,24) Pede ao Pai Abraão mandar (orgulho
até no inferno) Lázaro molhar a ponta do dedo num tanque de água, e colocá-lo
em sua língua para aliviar o tormento das chamas. (note que o rico no inferno vê
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o céu, esta é a maior dor do inferno, ver o céu, “o que os olhos não veem o
coração não sente.”)

1º resposta (versículos 25,26): a resposta foi negativa Quem está
no inferno não tem direito a mais nada. (Há uma separação eterna entre o céu e
o inferno, enquanto houver vida há possibilidade de salvação, depois da morte
não há o que fazer - Hebreus 9:27 - “E, como aos homens está ordenado
morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo” )

2º Pedido: (versículos 27, 28 e 30) Ele roga ao Pai Abraão que envie
Lázaro a casa de seu Pai na Terra para avisar aos seus 5 irmãos para não
viverem aqui neste mundo como ele viveu.

2º resposta versículo 29 : Não, Foi avisado. Pediu para o Pai
Abraão enviar Lázaro a casa dos seus irmãos. Lázaro o havia ensinado, como
também os profetas e Moisés.

Qual foi a resposta definitiva de Abraão? (Versículo 31) : O rico
sabia que existia o inferno, mas não acreditava na existência do inferno e sabia
que os seus irmãos iriam para o mesmo lugar porque tinham o mesmo
comportamento dele e não adiantaria mandar alguém dos mortos porque eles
não acreditariam.
2.7. De acordo com esta história, o rico não foi avisado que havia inferno?

Sim, ele foi avisado. No dia do juízo final ninguém poderá dizer
que não sabia da existência do céu e do inferno.

3 - O homem não pode salvar-se
O homem não pode salvar-se
3.1. Leia Jeremias 2:22 e diga se esta afirmação está certa ou errada: Basta
o homem se esforçar para limpar o seu pecado.

Errado.
Aplicação: O pecado está impregnado no ser humano por mais que ele
tente arrancar o seu pecado jamais conseguirá.
Um homem nada pode fazer para salvar o outro
3.2. Por que nenhum homem pode remir o seu irmão? (Salmos 49:7,8)

Porque o preço é muito alto, caríssimo. Por mais rico que alguém
fosse, logo seus recursos se esgotariam. Salvação é individual cada um dará
conta de si.
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3.3. Qual foi o preço pago para que o homem fosse resgatado, conforme I
Pedro 1:18,19.

Foi preciso sangue puro, sem mancha. Não poderia ser o sangue
de qualquer um, mas somente o de Cristo.
Mas também o homem não pode salvar-se pelas boas obras
3.4. Como Isaías descreve o pecador e a sua justiça? (Isaías 64:6)

Imundo, e nossa justiça como trapo de imundícia.
Aplicação: Para que serve o trapo?
E um trapo imundo? Infelizmente em virtude do nosso egoísmo o que
nós fazemos se não for para Deus é sempre carregado com segunda intenção,
interesses próprios.
3.5. Por que a salvação não vem por intermédio das boas obras? (Ef. 2:8,9)

Para que ninguém se glorie.
Aplicação: Se eu fosse salvo através do que eu faço eu poderia dizer que
eu sou melhor do que os outros, logo, a salvação dependeria exclusivamente
de mim e, aquilo que Cristo fez perderia completamente o seu valor.
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”. Eu nasci nessa religião e vou
morrer nessa religião. Será que é suficiente crer em algo que os outros, ou a
maioria das pessoas disseram, para sabermos o que é certo?
3.6. Qual foi a resposta que Jesus deu a Pilatos quando este lhe perguntou
se Jesus era o rei do judeus? (João 18:33,34)

Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-no a você?
3.7. 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.
( x ) Cada pessoa deve ter uma experiência pessoal, real com Cristo.
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3.8. Qual o conselho dado a Timóteo, e a nós, para que seja rejeitado, em I
Timóteo 4:6,7?

Que seja rejeitado as fábulas profanas e de velhas.
Aplicação: Não cabe a nós ficar discutindo sobre religião, sexo dos anjos,
isto apenas gera discussão e não leva a lugar algum.
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