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Apresentação

O Mais Extraordinário Projeto de Vida

Em todas as épocas o homem fez perguntas que se
repetem: Quem sou, de onde venho, para onde vou? O que
estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar neste mundo? O que
me aguarda no futuro?
Nem sempre anunciamos os nossos dilemas em alta
voz. Fazendo assim, evitamos que as pessoas ao redor se
apercebam que temos as perguntas e não as respostas.
Calamos e fingimos que tudo está sob controle, enquanto
continuamos a jornada da vida, sem termos a certeza de
nosso destino.
Em tempos conturbados, como os que vivemos, essas
perguntas existenciais deixam de ser simples indagações e
transformam-se em profundos questionamentos. De forma
consciente ou não, buscamos respostas e soluções que
satisfaçam nossas necessidades mais profundas.
Entre o caminho e o destino de um homem existe um
projeto de vida. O projeto é o mapa de procedimentos; ele
determina o curso a ser seguido em cada etapa até o
resultado final. Todo projeto precisa de um modelo. Antes de
ser construído, um edifício primeiro precisa ser desenhado e
arquitetado. Assim é com a vida, também precisamos de um
projeto elaborado a partir de um modelo seguro e funcional.
Necessitamos de um modelo de vida para espelhar o
processo de formação da nossa personalidade, pensamentos,
sentimentos, decisões, conduta, hábitos, práticas, etc.
5

Este Curso ilumina nossa compreensão sobre os
anseios do homem e as diferentes trilhas seguidas em busca
da felicidade; mostra que todas as propostas oferecidas pelo
mundo são como correr atrás do vento; por fim apresenta o
Plano de Deus para o homem; o único projeto capaz de trazer
inúmeros benefícios aos diversos segmentos da vida, suprindo
significativamente nossas necessidades e assegurando a
salvação eterna de nossas almas.
O Projeto do Criador restaura a vida espiritual no
interior do homem, concedendo-lhe a oportunidade de nascer
de Deus e tornar-se um cidadão do Seu Reino.
“O Mais Extraordinário Projeto de Vida” começa aqui e
agora, continua por toda a jornada terrena, adentrando no céu
de eternidade a eternidade.
Este curso foi elaborado com muito carinho e dedicação
para que você possa conhecer o mais fascinante plano de
Deus para a sua vida. O nosso desejo é que você, amado
leitor, seja ricamente abençoado com a leitura e o estudo
desse Curso. Esteja aberto à voz de Deus em sua consciência
e coração. Estude uma lição por vez; medite nas passagens
mais tocantes; depois, com o auxílio de uma Bíblia, procure
responder as perguntas no final de cada lição.
Tenha bons estudos, excelentes resultados!
Denis Frota, DD.
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Lição 1
O QUE VOCÊ BUSCA?
Há um caminho que ao homem parece direito,
mas o fim dele conduz à morte.
Provérbios 14:12

A vida é uma grande jornada. Neste caminho, alguns
estão confusos, indecisos; outros correm em qualquer direção
e abraçam tudo pela frente. Corajosos, audaciosos, medrosos
e cautelosos, todos estão na grande jornada da vida;
caminhando ou correndo estão seguindo para algum lugar.
Atualmente o mundo conta com mais de seis bilhões
de descendentes de Adão, cada um com sua individualidade,
porém todos imperfeitos e decaídos da glória de Deus, razão
pela qual estão sempre em busca de algo que possa dar-lhes
sentido à vida e plena satisfação. Grandes e pequenos,
famosos e anônimos, homens e mulheres procuram a
felicidade, algo que ninguém sabe ao certo o que é, mas que
gera expectativas e impulsiona o seguir em frente.
Toda pessoa está em busca de alguma coisa. Nada
consegue satisfazer plenamente o estado atual em que se
encontra, por isso vive numa constante busca de algo que
possa dar sentido a sua própria existência. Conquistas atrás
de conquitas e nada parece preencher ou satisfazer o âmago
oco dentro do homem.
A natureza humana busca significado e valores em tudo
que faz. Essa busca existencial implica em termos uma vida
mais rica de sentido, adequado senso de finalidade e direção
pessoal. O homem tem necessidade de significado, de
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propósitos reais e valores mais elevados, que são as questões
fundamentais da vida. Quando não temos significado, ficamos
abatidos e passamos a ter problemas existenciais, emocionais
e sociais.
A busca existencial está enraizada no âmago do nosso
ser. Há uma necessidade latente no mais íntimo de nossa
natureza, que clama no silêncio imperceptível de nosso
inconsciente. Às vezes essa necessidade, recolhida pelo
silêncio, é guardada nos recônditos mais profundos de nossa
alma até o momento de ser despertada por um sonho. Um
sonho prazeroso é um combustível psíquico que impulsiona a
esperança, gera significado e movimenta a vida.
Toda necessidade existencial tem um interesse, um
desejo apaixonado ou mesmo uma ganância por algo que
possa dar sentido e prazer à vida. Partindo desta pulsão,
capaz de implodir o nosso interior, classificamos o ser humano
em quatro tipos básicos:
1. Os que buscam a sensação, o prazer, a diversão;
2. Os que buscam identidade, a compreensão
e a perfeição;
3. Os que buscam o equilíbrio, a paz e a segurança;
4. Os que buscam o conhecimento, a fama e o governo.
O que você busca?
Tudo que fazemos, seja lento ou rápido, tem como pano
de fundo uma busca, tudo tem uma só propósito: encontrar a
felicidade. Ao fazermos uma opção profissional ou ao
desejarmos maior aperfeiçoamento educacional, a finalidade é
sempre realização e felicidade. No casamento, a nossa busca
é também a realização e a felicidade; se abraçamos uma
causa buscamos a mesma coisa, enfim em tudo que fazemos
temos o objetivo de alcançar: satisfação, realização e
felicidade. Movidos por um desejo ardente, de vez em quando,
cometemos o erro de supervalorizar o que nada vale, por isso
precisamos saber para onde estamos indo, pois há o risco de
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corrermos por nada, de corrermos inutilmente e não sermos
salvos.
O que você busca? Qual tem sido a direção da sua
corrida? Para onde você está indo?
Evidentemente que a queda espiritual resultou em
perdas extremamente significativas para o homem, daí sua
busca existencial contínua (quase sempre inconsciente) de
felicidade ou de sentido para a vida. Todos, na verdade,
buscam o conserto interior, uma reengenharia da alma
danificada pelo pecado.
Nem sempre estamos cônscios de que seguimos o
curso certo da vida ou que trilhamos na direção de nossa
felicidade. Muitos atos inconscientes e espontâneos são
indícios fortíssimos de que buscamos significado e realização.
Nossos pensamentos e dilemas também apontam para uma
causa maior: a conquista de algo que não sabemos ao certo;
nossa essência mais profunda, ou elevada, insiste em utilizar
todos os recursos da insatisfação para nos comunicar a falta
de algo primaz em nosso ser.
A insatisfação vivencial,
refletida nos diversos
segmentos da vida, social, profissional, afetivo, educacional e
familiar, é muito mais do que um simples desprazer ou
frustração. Na verdade a insatisfação existencial é mais um
sério alerta de que nossa realidade continua fora do caminho
de Deus, de que estamos seguindo por um caminho errado.
Um dos aspectos positivos do vazio da alma é que essa
carência existencial mostra que em nosso interior há um
espaço que não pode ser preenchido por qualquer coisa.
Nosso coração sabe que não é a diversidade de caminhos que
o mundo oferece, nem o silencioso mecanismo de evitar
pensar sobre o assunto, que neutraliza o vazio e tira a
angústia; no íntimo, sabemos que precisamos descobrir uma
grandeza que possa dar sentido à vida.
Quando o vazio grita a ausência da felicidade, temos a
impressão de que existe algo lá fora, em algum lugar, capaz
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de nos preencher com saciedade. Diante disso há explosões e
implosões de emoções; alguns se afogam nos prazeres
carnais, outros recuam e mergulham nos pensamentos e
sentimentos de uma vida interior, mas todas essas tentativas
não conseguem carregar o vazio por muito tempo;
rapidamente tudo continua como antes.
Quanto maior for o vazio na alma, maior será a
possibilidade do homem investir sua motivação, talentos e
dinheiro
numa
desenfreada
busca
de
sentido.
Conscientemente ou não, as pessoas, nessa busca,
desenvolvem pensamentos, sentimentos e crenças que vão
nortear suas ações.
A Bíblia Sagrada proclama que todos os projetos
humanos de busca de sentido e felicidade, terminam em
decepção e fracasso. Encontramos em Eclesiastes 2:1-11 a
descrição de uma opção de corrida. O autor fala da decisão de
correr atrás da sabedoria humana, de riquezas, dos prazeres
diversos que o mundo oferece, mas chega a conclusão de que
esta é uma corrida inútil, que não satisfaz plenamente o
homem, pois está limitada aquilo que a traça e a ferrugem
corroem e que passa com o tempo. No final dessa busca só
há cansaço e a sensação de ter corrido atrás do vento.
A fama de um só momento pode frustrar mais que o anonimato
prolongado.

Qual é o seu maior tesouro? O que ocupa ou deveria
ocupar o centro de suas atenções? O status, a casa, o
trabalho, o dinheiro, as roupas, as diversões? Não! A vida!
Sem ela, não temos nada, não somos nada. A vida é o maior
dom de Deus e Ele deseja que este dom não seja limitado a
uma existência finita. Deus quer que todo homem tenha a
verdadeira vida, a eterna. Sem a certeza de vida eterna, ainda
que estejamos vivos, nos sentiremos inseguros e vazios. O
Homem necessita ter certeza de vida eterna para caminhar em
segurança, paz, ter sentido e prazer de viver.
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Deus colocou no espírito do homem o senso de
eternidade, por isso não consegue satisfação plena no que é
passageiro e perecível. Sua necessidade interior busca algo
que seja real para ser abraçado no tempo presente, mas que
vá além disso; algo espiritual que gere expectativas de
segurança eterna e continuidade ao prazer de estar sempre
avançando em direção a Deus numa plenitude infinita.
A Bíblia aponta o caminho de Deus para o homem. O
SENHOR, em sua infinita misericórdia, não deixou o homem
abandonado e sem direção. Ele nos deu o Manual da Vida, o
livro santo que nos ensina sobre o mais extraordinário projeto
de vida. Deus tem um projeto de vida para o homem. Ele tem
um plano para seguirmos em busca de nossa realização e
felicidade. Nossa missão nesta vida é tão superior que
começa com um projeto divino.
A Bíblia fala dessa outra opção de busca e corrida. Em
Filipenses 3:14, o apóstolo Paulo diz que está numa uma
corrida na direção de Cristo. Ele fala do prêmio da soberana
vocação em Cristo. Nessa corrida há perdas e abandonos de
valores enganosos, temporais e passageiros, para que
avancemos em direção ao que satisfaz plenamente e
alcancemos os verdadeiros valores eternos.
Deus tem um projeto para o homem. Ele quer que você
entre em Seu Reino espiritual e torne-se um cidadão celestial.
Enquanto vivemos a vida passageira aqui na terra devemos
buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e Sua justiça,
fazendo assim as coisas que necessitamos serão
acrescentadas por Deus, ao curso de nossa existência. Mt 6:33
Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios. Salmos 90: 12

Este é o momento de avaliar sua busca existencial e
corrida em que está envolvido. Qual é o seu projeto de vida?
O que você busca? Atrás do que você tem corrido?
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Olhe para sua experiência de vida. Como você tem
projetado seu futuro? O que você tem feito para garantir a vida
eterna? Seja sincero consigo mesmo: Quanto tempo você
gasta procurando discernir qual a sua missão neste mundo?
Quanto tempo tem gasto para viver a vida como uma grande e
apaixonante vocação de acordo com a vontade de Deus?
Algumas pessoas só conseguem perceber algo errado
na sua vida quando se tornam frustradas e fracassadas,
quando vêem que seus mais belos sonhos se dissiparam
como a neblina e se perderam para sempre. Lamentavelmente
muitos só se apercebem que estão no caminho errado quando
caem no precipício e chegam ao fundo do poço.
Quando observamos um barulho diferente no motor de
nosso carro, corremos para o mecânico, mas quando o
assunto é nossa jornada de vida, não conseguimos ouvir os
gemidos de nossa alma agonizante. Aceleramos mais,
corremos mais e o problema aumenta. Muitas vezes nossa
alma grita através da insatisfação, melancolia, tédio, angústia
excessiva e falta de sentido. Ela está querendo nos avisar que
estamos no caminho errado e que precisamos tomar atitudes
certas.
Corra para o que é eterno. Ponha o seu coração no
mais extraordinário projeto de vida. Ao seguir o que é eterno
você não ficará decepcionado e com certeza sua recompensa
não será o vento, mas uma eternidade com Deus. 2 Coríntios.
4:5b.
Queremos lhe convidar a conhecer o Mais
Extraordinário Projeto de Vida: Seguir a Cristo. Estudaremos
ricas e preciosas lições que farão toda a diferença em sua
jornada de vida.
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Perguntas 1
1) Complete as frases de acordo com a lição estudada.
a) Toda pessoa está em busca de _______________ coisa.
b) A natureza humana __________ significado e valores em
tudo que faz.
c) Quando não temos _______________, ficamos abatidos e
passamos a ter problemas existenciais, emocionais e
sociais.
d) Nosso coração sabe que não é a ________________ de
caminhos que o mundo oferece, nem o silencioso
mecanismo de evitar pensar sobre o assunto, que
________________ o vazio e a angústia; no íntimo,
sabemos que precisamos descobrir uma _______________
que possa dar sentido à vida.

2) Dos itens abaixo, qual você mais se identifica?
a) Os que buscam a sensação, o prazer, a diversão;
b) Os que buscam identidade, a compreensão e a perfeição;
c) Os que buscam o equilíbrio, a paz e a segurança;
d) Os que buscam o conhecimento, a fama e o governo.

3) Por que o homem não consegue satisfação plena no que é
passageiro e perecível? ______________________________
4) O que diz Mateus 6:33?
__________________________________________________
5) Relacione os versículos com as frases abaixo:
Eclesiastes 2:1-11
Filipenses 3:14
Salmos 90: 12

Contar os dias para ter
coração sábio
Corrida na direção de Cristo
Correr atrás do vento
15

Nota do autor:
A Bíblia está dividida em dua grandes partes:
1. Antigo Testamento – 39 livros;
2. Novo Testamento - 27 livros.
•

Cada livro da Bíblia é composto de Capítulos e Versículos
para facilitar a localização de um assunto.

•

Cada livro da Bíblia é representado por uma abreviatura,
contendo duas letras. Ex.: Salmos – Sl; Isaías – Is; Mateus –
Mt; João – Jo; Apocalipse – Ap.

•

Uma passagem bíblica é representada pela abreviatura do
livro, seguida do número do capítulo e por último o versículo.
Exemplo: Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28.
Representação gráfica: Mt. 11:28

•

Utilizamos alguns sinais de pontuação para auxiliar na
representação gráfica de uma passagem bíblica. Os
principais são:
a) Dois pontos (:) para separar o capítulo do versículo. Ex.: Mt
4:3 (Lê-se: Mateus, capítulo 4, versículo 3).
b) Hífen (-) para interligar os versículos. Ex.: Lc 2:3-7 ( Lê-se:
Lucas, capítulo 2, versículos de 3 a 7).
c) Ponto e vírgula (;) para separar um capítulo de outro, no
mesmo livro. Ex.: At 4:7;9:3 (Lê-se: Atos, capítulo 4, versículo 7
e capítulo 9, versículo 3).
•
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Lição 2
POR QUE BUSCAMOS E NÃO ENCONTRAMOS?
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.
Provérbios 3:6

Deus criou o homem à sua imagem e semelhança,
dotado, dentre outras maravilhas, de segurança, paz, saúde,
alegria, amor e realização. O primeiro homem possuía uma
vida perfeita e funcional.
O plano original de Deus consistia numa tríplice
perfeição oferecida ao homem: Um corpo perfeito, habitando
num lugar perfeito, mantendo um relacionamento perfeito.
Adão, o primeiro homem, foi criado à imagem e
semelhança de Deus e isto significa dizer que foi criado livre,
com direito de escolha. Por decisão própria Adão escolheu
quebrar o plano original de Deus, vivendo um projeto de vida
independente.
A tríplice perfeição (um corpo perfeito, habitando num
lugar perfeito, mantendo um relacionamento perfeito) foi
quebrada com o pecado. Os resultados dessa escolha errada
foram drásticos. Nada mais era perfeito, houve uma queda
espiritual.
Ao escolher o pecado, o homem optou por outro
programa de vida que excluía a vontade de Deus e
consequentemente a Sua bênção. Com essa decisão errada o
homem separou-se do Criador. Perdeu a ligação com o
espiritual. Ficou desconectado da verdadeira fonte de vida e
teve perdas de ordem física, psicológica e espiritual.
O homem foi expulso do Éden, perdendo também o
acesso ao fruto da árvore da vida. O corpo de Adão e Eva,
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após o pecado, não eram mais perfeitos, estavam sujeito às
doenças, velhice e morte.
Toda a raça humana foi gerada a partir desse caos
estrutural presente na vida de Adão. As gerações seguintes
herdaram uma natureza desajustada e frágil, desconectada de
Deus, a fonte da vida.
O homem natural, sem Deus, tem apenas, uma
natureza, a carnal, tendenciosa ao pecado e eternamente
insatisfeita. A queda espiritual gerou uma carência de
saciedade, de complemento, de preenchimento de algo que
nos falta. A vida toda é marcada por uma busca constante de
uma felicidade plena, perdida no Éden.
Não há como ser saciado vivendo um projeto de vida
sem Deus.
O Plano original de Deus para o homem foi quebrado,
mas Ele, no seu infinito amor, apresentou à humanidade, na
pessoa de Jesus Cristo, um novo projeto de vida, capaz de
suprir as nossas necessidades e nos conceder a vida eterna.
O Pecado E As Alterações Da Percepção
Biológica, Psicológica e Espiritual.
Há um caminho que ao homem parece direito,
mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14:12

As percepções e as sensações são fatos, mas o pecado
limitou severamente as faculdades físicas, psicológicas e
espirituais do homem, produzindo grandes falhas em nosso
discernimento, afetando substancialmente nossa capacidade
de obter uma orientação plenamente segura a partir das
sensações e percepções.
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o
poderá conhecer? Jeremias 17:9
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os
vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8
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Porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado;
pois quem me julga é o Senhor. I Coríntios 4:4

As faculdades espirituais do homem também foram
seriamente afetadas com o pecado.
Buscamos e não encontramos porque o pecado alterou
nossa percepção biológica, psicológica e espiritual. Não
discernimos corretamente o caminho certo a seguir.
Como Obter Uma Orientação Segura?
Toda grande jornada exige um mapa e todo sistema de
medida requer um padrão. Por exemplo, a distância entre dois
pontos, só pode ser medida com exatidão por um padrão
estabelecido. Assim, a conduta, a atitude, o pensamento, a
ação, e a reação podem ser medidos somente à luz de um
padrão estabelecido.
Sabemos que as faculdades do homem interior foram
danificadas pelo pecado, impedindo-nos de uma orientação
espiritual segura, apesar de todos os nossos esforços. As
atividades humanas não podem ser medidas por meras
normas sociais. As normas da sociedade variam de um lugar
para outro, sofrem alterações cronológicas constantes e
podem ser banalizadas. A conduta julgada anormal de uma
pessoa da sociedade pode ser vista como completamente
normal em outro contexto social.
As normas sociais se submetem às evoluções do
tempo. O absurdo de hoje pode ser a moda de amanhã. Estas
evoluções impedem a formulação de qualquer padrão social
absoluto por meio do qual o estado do homem possa ser
julgado.
A nossa orientação precisa estar num ponto fixo, fora
de qualquer influência, manipulação e mudança. A Bíblia é o
padrão de Deus para o homem, o Manual do Criador, servindo
de toda orientação segura para a vida. Ela representa um
mapa absoluto e infalível, e o padrão nela apresentado deve
19

ser projetado para governar e guiar todos os casos da vida
humana.
As Escrituras Sagradas se apresentam como o único
padrão certo capaz de avaliar a situação do homem em todas
as épocas e em todas as culturas. Por este padrão o indivíduo
pode ser avaliado, analisado, e desse modo ser julgado.
Sem o estabelecimento de um padrão universal, a
vontade e o plano de Deus para a humanidade seriam sujeitas
às mesmas incertezas da sociedade.
O padrão absoluto de Deus é estabelecido e aplicado
pela autoridade de suas leis universais distribuídas em Sua
Palavra. Ninguém pode escapar da realidade das exigências
da vontade de Deus.
A Bíblia é a Palavra de Deus
As profecias atestam a assinatura de Deus nas páginas das
Escrituras. O Antigo Testamento foi escrito centenas de anos
antes de Jesus ter nascido e nele existem várias profecias
concernentes ao nascimento de Cristo:
Que Ele nasceria de uma virgem (Is 7:14), que Ele seria
rejeitado pelo Seu próprio povo (Is 53:3), que seria traído por
um amigo chegado (Is 41:9), que morreria tendo as suas
mãos e pés perfurados (Sl 22:16-18), e que ressuscitaria da
morte (Sl 16:10, 49:15). No Novo Testamento todas estas
profecias, e muitas mais, foram plenamente cumpridas em
Jesus. Somente Deus sabe o futuro, tem poder sobre ele e
pode olhar para ele e dizer exatamente o que vai acontecer,
sem nenhum erro. Na Bíblia nós temos uma marca de Deus:
as profecias plenamente cumpridas.
A Bíblia é a Palavra de Deus, o ponto fixo inerrante,
infalível e absoluto. O padrão a ser seguido por todo homem.
Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, a fonte de toda
sabedoria e conhecimento. Cl 2:3. O cristão tem o privilégio
20

de aprender do Melhor, do Mestre dos mestres. Aprendendo
sempre de Cristo, o discípulo será um sábio por excelência.
O Novo Plano
Após o pecado do primeiro homem, Deus colocou em ação
seu Plano Resgate: Enviar um Salvador. Jesus Cristo se
tornaria homem, para assumir a culpa dos pecadores. O
primeiro grande passo foi deixar a glória para assumir a forma
humana. “O qual, existindo na natureza de Deus... esvaziou-se
a si mesmo, e assumiu a natureza de servo, transformando-se
na aparência humana”.
Jesus não viveu aqui na Terra somente para ser um
modelo a ser seguido, um mestre com verdades inigualáveis,
mas principalmente para assumir a nossa culpa e morrer em
nosso lugar. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
(Isaías 53:5)
A principal razão da vinda do Senhor Jesus Cristo foi a
sua morte substituta na cruz do calvário. Ele assumiu o nosso
lugar. Ele assumiu o seu lugar. Jesus morreu no seu lugar.
Tudo isso por amor!
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
João 3:16

Que amor divino impressionante! Jesus morreu pelos
nossos pecados! Ele foi decididamente à cruz, disposto a
voluntariamente entregar sua vida por nós. Para assumir a
culpa das nossas iniqüidades Jesus foi pregado na cruz.
Só a morte de Jesus Cristo não seria suficiente. Era
necessário que ele ressuscitasse para sermos justificados dos
nossos pecados. A ressurreição de Jesus é a prova final de
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que Ele é o Senhor da vida e tem a autoridade para perdoar,
justificar e salvar o homem.
A pessoa que aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo
em sua vida está justificada de todo e qualquer pecado do
passado e se torna uma nova criatura aos olhos de Deus.
Quem crê no sacrifício de Jesus recebe a justiça de Cristo, e é
visto diante de Deus por meio do Salvador: justificado,
perdoado, e por essa razão preparado para entrar na
presença de Deus.
Ao se converter a Jesus Cristo o homem é perdoado de
seus pecados e conectado ao Criador. Recebe a presença do
Espírito de Deus em sua vida, que passa a formar uma nova
natureza em seu interior, à medida que permite ser dirigido
pelo Senhorio de Cristo. O Espírito de Deus comunga com o
espírito do homem convertido, dando-lhe uma oportunidade de
ser governado pelo Senhorio de Jesus Cristo, desfrutando de
ordem, paz interior e certeza de salvação.
Caminho e destino - Passos decisivos para o triunfo
Nos Estados Unidos, dez atletas saltaram uma vara que se
encontrava na altura limite que cada um costumava atingir.
Dos dez saltos, oito foram bem sucedidos; dois fracassaram.
Em um outro dia e nas mesmas condições, foi solicitado que
estes dez atletas saltassem novamente. Deveriam saltar da
melhor maneira possível, visando superar a marca anterior.
Porém, existia agora uma diferença: não foi colocada
nenhuma vara para definir a altura. Ao invés disto, sensores
detectavam a altura atingida. Desta vez, o resultado foi
contrário ao da etapa anterior: apenas dois obtiveram êxito;
oito fracassaram. Qual é a diferença entre as duas situações?
O que fez com que os resultados fossem tão diferentes? A
diferença significativa foi que na segunda etapa, os atletas, por
mais que se esforçassem, não tinham seus objetivos
claramente definidos.
Não podemos caminhar pela vida sem um destino. Mas,
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não basta um destino, é preciso o caminho certo. Sem possuir
um projeto de vida, com caminho e destino definidos, é
impossível o homem caminhar com segurança. Sem a visão
do destino, não vamos a lugar nenhum e se insistirmos no
caminho errado, gastaremos todos os nossos recursos,
ficaremos cansados e por último perceberemos que chegamos
ao lugar errado. O destino do homem é o céu e o caminho é
Jesus Cristo.
O caminho certo faz o destino se tornar realidade passo
a passo. À medida que avançamos na vida com o projeto
certo, a visão do destino aproxima-se e torna-se mais real. O
contrário é uma triste verdade: o caminho errado faz o destino
tornar-se inalcançável.

Perguntas 2
1) O plano original de Deus consistia numa tríplice perfeição
oferecida ao homem:
_____________, _______________ e ________________
2) Complete:
Ao escolher o ____________, o homem optou por outro
programa de vida que excluía a vontade de _______________
e consequentemente a Sua bênção. Com essa escolha errada
o homem __________________ do Criador. Perdeu a ligação
com o espiritual. Ficou desconectado da verdadeira fonte de
______________ e teve perdas de ordem física, psicológica e
espiritual.
3) Verdadeiro ou Falso?
O homem natural, sem Deus, tem apenas, uma natureza, a carnal,
tendenciosa ao pecado e eternamente insatisfeita. A queda espiritual gerou
uma carência de saciedade, de complemento, de preenchimento de algo
que nos falta. A vida toda é marcada por uma busca constante de uma
felicidade plena, perdida no Éden. (
)
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4) O que diz Isaías 55:8?
__________________________________________________
5) Por que buscamos e não encontramos?
a) Porque o pecado alterou nossa percepção biológica, psicológica e
espiritual.
b) Porque não discernimos corretamente o caminho certo a seguir.
c) Porque não procuramos com esforço.

6) Por que as atividades humanas não podem ser medidas por
meras normas sociais?
a) Por que são muito complicadas e difíceis de entendimento.
b) Porque as normas da sociedade variam de um lugar para outro,
sofrem alterações cronológicas constantes e podem ser
banalizadas.
c) Por que a conduta julgada anormal de uma pessoa da sociedade
pode ser vista como completamente normal em outro contexto
social.

7) Por que a Bíblia é o padrão de medida do comportamento
humano?
a) Porque ela é um livro religioso muito antigo e aceito pelos povos.
b) Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, o ponto fixo inerrante,
infalível e absoluto.
c) Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, a fonte de toda sabedoria
e conhecimento. Cl 2:3. O cristão tem o privilégio de aprender do
Melhor, do Mestre dos mestres. Aprendendo sempre de Cristo, o
discípulo será um sábio por excelência.

8) Após o pecado do primeiro homem, Deus colocou em ação
seu Plano Resgate. Que plano foi este?
________________________________________________
9) Qual foi a principal razão da vinda do Senhor Jesus Cristo?
________________________________________________
10) O que diz João 3:16?
________________________________________________
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Lição 3
A CULPA EM BUSCAR O PECADO
Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anime-te o teu coração nos dias da tua juventude,
anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos;
sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Ec 11:9

O homem, em todas as épocas, em sua jornada de
vida, carregou uma insatisfação consigo mesmo e com o
mundo; uma angústia que sempre o atormenta e agoniza. As
pessoas, no mundo inteiro, estão sobrecarregadas de medo,
angústia, remorso, solidão, culpa, necessidade de perdão e de
amor, independentemente da raça, cultura, nível social,
econômico ou educacional.
Apesar de todos os avanços tecnológicos, o homem
moderno não conseguiu vencer seus conflitos interiores, tão
somente tenta reprimi-los numa reação defensiva, sem
eliminar o sentimento insuportável de angústia e vazio.
O que eu quero nem sempre consigo. O que eu quero
nem sempre devo. O que devo e consigo nem sempre é o que
eu quero. Esse conflito gera uma vivência psicológica
existencial imersa na culpa.
Na busca pela felicidade o homem trilha por caminhos
perigosos, envolve-se com o pecado e sente sobre si a culpa.
O Homem sofre de culpa, mas não quer admitir isso.
Quem nos dera ter consciência que pecamos por palavras,
pensamentos, sentimentos, atos e omissões. Somos
negligentes com nossa família, ingratos e rebeldes com
nossos pais, insubmissos às autoridades, orgulhos, etc. Há
pessoas que se consideram pecadoras, mas ignoram como
corrigir o estado em que se encontram. Outras, no entanto,
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sentem a culpa, mas não querem ser tratadas na alma,
preferem continuar na ilusão de que dias melhores virão.
Agindo assim essas pessoas endurecem seus corações e
ficam mais distantes de Deus.
Culpa universal
A humanidade inteira busca a felicidade, mas nessa busca se
envolve em muitos problemas e por isso sofre de um conflito
interior, mas grande parte dela ignora completamente qual é o
seu verdadeiro problema. Pensa que a causa de seu dilema
está do lado de fora: no sistema, no governo, no trabalho, etc.
Einstein, o físico do Século XX, escreveu em 1948:
"O único verdadeiro problema de todos os tempos se acha no coração e
nos pensamentos dos homens. Não se trata de um problema físico, mas de
um problema moral. É mais fácil modificar a composição do plutônio do que
a do espírito mau de um indivíduo. Não é o poder de explosão de uma
bomba atômica que nos assusta, mas o poder da maldade do coração
humano, sua força explosiva para o mal".

O pensamento de Einstein está de acordo com a Bíblia,
quando diz que as aflições sofridas pelos homens estão
relacionadas diretamente com o pecado. Na busca pela
felicidade o homem tem se envolvido com muitos pecados e
estes trazem o sentimento de culpa.
Deus é o Criador de todas as coisas e o Senhor sobre a
criação. Todo homem, como criatura de Deus, deveria ter
consciência de que depende do Criador para viver de forma
saudável e feliz. Aquele que escolhe viver de acordo com
vontade de Deus, alcança a vitória. Mas, aqueles que
preferem escolher seus próprios caminhos, tornam-se
culpáveis e infelizes.
Há pessoas que, em vez de procurar conhecer e fazer a
vontade de Deus, andam em seus próprios caminhos. Em vez
de adorar o Criador, adoram a criatura e as coisas criadas,
como os astros, a natureza, etc. (Rm 1:25).
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O homem na sua vida independente de Deus fracassa
constantemente ao procurar uma posição certa neste mundo
confuso e inseguro. Nossos projetos de vida não conseguem
suprir nossas necessidades existenciais mais profundas, nem
retirar o sentimento de culpa e angústia.
Conscientemente ou não o homem está sempre em
busca de um escape, uma saída. Tenta encontrar o significado
da vida e o alívio da culpa através dos mais diversos caminhos
oferecidos pelo mundo. Mas, seguir caminhos errados não
melhora a situação de nossa alma; muito pelo contrário,
aumenta o desespero.
Você acredita em Deus? Está vivendo a sua vida de
acordo com o que você acredita? Deus afeta a sua maneira de
viver ou você continua vivendo inteiramente de acordo com a
sua própria vontade? Não basta admitir a existência de Deus
para ser salvo. Não é o conhecimento intelectual da existência
de Deus que nos confere a salvação, mas a fé que aceita o
sacrifício de Jesus em nosso favor pessoal, para remissão de
nossos pecados e a escolha de seguir a Jesus Cristo por toda
a vida.
De acordo com o ensino bíblico, o ser humano não
pode livrar-se da sua culpa até que receba o perdão de Deus.
Toda a humanidade está caída no pecado e precisa de um
salvador. Por causa de sua queda espiritual, é preciso que o
ser humano se volte para Deus, seguindo a orientação que
vem Dele.
Na parábola do Filho Pródigo (Lucas 15.11-32), Jesus
mostra claramente a tragédia que acontece quando o homem
tenta dirigir sua própria vida. Nesta parábola, o filho mais
jovem de um fazendeiro rico solicita do pai, antecipadamente,
a parte da herança que ele considera sua. O pai amoroso
atende ao pedido e o filho ingrato deixa sua casa para levar
sua própria vida, de forma independente, longe do pai. Mas,
sua “vida independente” termina de uma maneira muito triste.
O jovem gastou toda herança e ficou na miséria, cuidando de
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porcos. Em sua fome e pobreza, ele caiu em si, reconheceu
sua culpabilidade e voltou arrependido para o pai, que o
recebeu de braços abertos.
Muitos ao nosso redor se encontram em situação
semelhante. Acham que há uma vida melhor do que aquela
providenciada por Deus; movidas por essa ilusão, procuram
conduzir suas vidas de forma independente, distantes da
presença de Deus. Mas, ao tentarem ser independentes,
percebem que a vida necessita de significado, por isso essas
pessoas tornam-se vazias e angustiadas. Desesperadas,
experimentam diversas alternativas e, derrotadas, sentem-se
perdidas, sem esperança e sem propósito na vida.
O Pecado é Geral
O pecado ilude, depois escraviza, destrói e mata o homem.
Todo homem é pecador por natureza. O pecado está na
essência moral da natureza humana. Temos uma natureza
pecaminosa que nos inclina para o pecado. E o salário do
pecado é a morte, física e eterna.
A Bíblia nos ensina que o homem não pode resolver por
si mesmo o problema do pecado. Não pode, por si mesmo,
encontrar a solução para a sua culpa. Sozinho, não consegue
alcançar o verdadeiro propósito espiritual para a sua vida.
A Palavra de Deus declara que não há ninguém que
seja justo, nem um sequer: “... pois todos pecaram e carecem
da glória de Deus” (Romanos 3.12,23).
Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não deixou o
homem ficar a mercê de um destino cruel de perdição eterna.
Ele providenciou um salvador para o homem. Foi por isso que
Jesus veio ao mundo: para fazer, a nosso favor, aquilo que
nós não podemos fazer por nós mesmos – alcançar a
salvação! A Bíblia nos declara que Jesus veio para buscar e
salvar os perdidos (Lucas 19.10). A nossa condição
pecaminosa se descreve como uma separação eterna entre
nós e Deus. Esta separação é devida aos pecados de cada
um. O profeta Isaías descreveu esta cena, dizendo:
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“Mas, as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e
os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça”
(Isaías 59.2).

É justamente por causa da universalidade do pecado
que a mensagem redentora de Cristo foi dirigida a todas as
pessoas. (Mateus 28.19). Todos nós precisamos desta
mensagem salvadora, porque todos somos pecadores e
culpados perante Deus, por isso todos nós carecemos do
perdão que existe apenas em Cristo – o único perdão que
pode trazer paz à consciência e felicidade eterna ao coração
humano.
Somente o perdão de Deus pode retirar a culpa de
nossa vida. Qualquer outra tentativa será ilusória e
passageira.
Ao vencer a morte pela sua ressurreição, Jesus Cristo
provou ao mundo que é o Senhor da Vida, o único que pode
nos livrar da morte e da condenação eterna. Jesus Cristo
tornou possível a cada pessoa a grande oportunidade de “se
voltar para Deus”, receber o perdão dos pecados e ser salva.
O Perigo de Viver Independente
Quem segue na ilusão de um projeto de vida sem Deus, está
em situação de risco espiritual constante. Quando pára por um
pouco sente que a culpa o atormenta em sua consciência. O
pecado mais enganoso é viver uma vida alheia à vontade de
Deus.
Mesmo que o homem consiga um contentamento
aparente, o alívio será passageiro e no fim das contas, o
resultado será culpa e desespero. (Romanos 6.12-23).
Aqueles que vivem com a finalidade de satisfazer seus
desejos carnais são escravos do pecado. A liberdade de quem
vive sem Cristo é falsa. Quem quer “ganhar” a vida do seu
próprio jeito, acabará perdendo-a para sempre. Mas, aqueles
que confiam suas vidas a Cristo encontram a verdadeira
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libertação dos pecados e da culpa; recebem a paz real e
obtêm o dom gratuito de Deus, “a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor” (Romanos 6.23).
Lá no Jardim do Éden o primeiro homem decidiu tomar
suas decisões, separado de Deus. Queria ter o conhecimento
do bem e do mal, sem a interferência de Deus. Errou na sua
decisão, desligou-se de Deus e começou a andar errante no
seu próprio caminho.
Perdemos muitas bênçãos e nos envolvemos em
muitos problemas porque insistimos em viver por conta própria
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Cada vez
que andamos em nossos próprios caminhos, afastamo-nos de
Deus e perdemos valores.
As bênçãos de Deus não podem ser alcançadas se
continuamos fugindo de Sua presença. Quanto mais seguimos
a vida do nosso jeito, mas longe do Criador vamos ficando.
Avançamos com independência e acabamos perdidos.
A primeira grande decisão que você precisa tomar é
deixar de andar no seu próprio caminho e decidir andar no
único caminho estabelecido por Deus para todos que desejam
a vida eterna.
O caminho de Deus não é abstrato, nem filosófico. Ele é
real e está numa pessoa, no Salvador Jesus. Seguindo Jesus,
estaremos fazendo a vontade de Deus. E seguindo Jesus só
temos um destino, a vida eterna, o céu.
Não ande mais independente e desgarrado, volte-se
para Deus, de acordo com os requisitos de Sua Palavra, a
Bíblia. Enquanto você não tomar esta decisão, Deus
respeitará sua atitude de independência, mas você estará
vivendo longe do plano de Deus para sua vida.
Lembre-se que o pecado mais enganoso e perigoso
que uma pessoa pode cometer é viver a vida inteira
independente de Deus. Muitos dizem: “não matei a ninguém,
desejo o bem ao meu vizinho, dou uma esmola de vez em
quando, e por isso estou bem!”. Que engano tremendo! Estas
pessoas estão praticando o mais enganoso e perigoso pecado
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que uma pessoa pode cometer. Deus não quer pessoas
boazinhas seguindo suas próprias cabeças, porque sabe que
o homem sem Cristo está fora do único caminho para a
salvação.
A Bíblia mostra como podemos “acreditar em Deus” e
estar vivendo em tremendo engano (e pecado) por não
fazermos a vontade Dele, e sim a nossa. Mateus 7:21-23.
Não basta apenas crer na existência de Deus e querer
acertar a vida por conta própria. Crer de verdade implica em
obedecer, ou seja, viver de acordo com a vontade de Deus,
expressa em Sua Palavra, a Bíblia. O SENHOR não deixou o
homem sem um manual de conduta. A Bíblia é o Manual do
Criador para que todos os homens vivam bem e sejam salvos.
O pecado mais enganoso é aquele que consiste em
viver uma vida fora da vontade de Deus. Rejeite qualquer
projeto de vida sem Cristo. Quem não tem Cristo em sua vida,
carrega um sentimento de culpa, sem saber o motivo de sentilo. A Bíblia nos ensina que sentimos a culpa e sofremos com
ela por não estarmos vivendo em obediência a Deus. No
íntimo de cada homem há uma convicção de que é um
pecador e que o juízo de Deus lhe espera, para sentenciar os
seus pecados. (Atos 17.30-32, Romanos 14.10-12, 2 Coríntios
5.10 e Apocalipse 22.12).
Grande em Perdoar
Nada dentro do homem pode ser maior do que está dentro de
Deus. O pecado está no homem e o perdão está em Deus.
Não há pecado humano maior do que o perdão de Deus. O
amor de Deus e o sacrifício de Jesus são capazes de limpar
todos os pecados e purificar o homem de toda injustiça. Os
seus pecados não são tão grandes que Deus não possa
removê-los. Os pecados não têm poder sobre Deus, apenas
sobre você. Quando você os confessa é Deus quem perdoa e
retira o peso espiritual de sua vida.
31

Conclusão
Só há uma maneira do homem escapar da culpa e da
condenação eterna: Deixar de viver seu próprio caminho para
abraçar o projeto de vida de Deus para o homem: Seguir a
Cristo.
Longe de Deus, distante do Criador, só há pecado,
problemas e culpa. A única solução para o homem pecador é
voltar-se para Deus. Talvez tenha que voltar-se ainda sujo,
desorientado, envergonhado, miserável, ferido, desumanizado,
frustrado, angustiado, sem paz. O mais importante é que ao
voltar-se para Deus estará mudando de direção, acertando o
caminho de casa.
Deus espera o retorno do homem. A confissão com
arrependimento nos aproxima de Deus e muda nossa história.
Deus aguarda seu retorno. Ele já deu prova disso. Há
2000 anos enviou Jesus para assumir sua culpa, pagar pelos
seus erros numa cruz. Jesus veio para ser seu Salvador e lhe
reconciliar com Deus.
Uma sensação de alívio de consciência e de espírito
envolverá aquele que humildemente confessar os seus
pecados diante de Deus e receber a Jesus Cristo como seu
Salvador pessoal.
Volte-se agora mesmo para Deus. Faça uma oração
onde você está. Deus é espírito e por certo ouvirá sua oração
e lhe receberá em comunhão. Sua reconciliação será
restaurada com Deus e você será recebido como o filho que
voltou a viver em comunhão com o Pai Celestial.
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Perguntas 3
1) Qual o sentimento mais comum que aflige a todos os
homens?
_____________________________________________
2) Além da ansiedade o que o sentimento de culpa gera no
ser humano?
_____________________________________________
3) Segundo a Bíblia onde se encontra a causa da
culpabilidade humana?
_____________________________________________
4) O que diz a Bíblia em Romanos 1:25?
_____________________________________________
5) Negar o caminho de Deus e seguir por outros, melhora a
situação humana? Por quê?
_____________________________________________
6) O que acontece quando o homem tenta dirigir seus
próprios passos? (Lc 15:11-32)
__________________________________________________
7) O que as pessoas descobrem quando procuram ser donas
de si mesmas?
__________________________________________________
8) O que diz a Bíblia em Jeremias 10:23?
__________________________________________________
9) Complete: Jesus veio para ____________________ e
______________________ os perdidos (Lc 19.10)
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10) Por que todos precisam do perdão de Deus?
__________________________________________________
__________________________________________________
11) O que acontece quando alguém sabe o que Deus fez em
seu favor e não lhe responde?
__________________________________________________
12) O que diz a Bíblia em Romanos 6:23?
__________________________________________________
13) Qual o pecado mais enganoso que o homem pode
cometer?
__________________________________________________
14) que diz a Bíblia em Romanos 3:23?
__________________________________________________
15) Qual a única pessoa citada na Bíblia que nunca cometeu
pecado?
__________________________________________________
16) Complete:
No Éden o homem decidiu tomar suas decisões
_________________ de Deus. Errou ou não na
decisão tomada? ________________________________
17) Adianta ser religioso e acertar a vida por conta própria?
(Mt 7:21-23)
__________________________________________________
18) Qual a causa fundamental da culpa do homem?
_________________________________________________
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19) Complete:
A Bíblia nos ensina que sentimos a culpa e sofremos com ela
por não estarmos vivendo _________________ Deus.
20) Qual o projeto de vida de Deus para o homem?
_________________________________________________
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Lição 4
O QUE BUSCAMOS ESTÁ EM JESUS
"Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde
de coração; e achareis descanso para as vossas almas." Mt 11:28-29.

Jesus Cristo é o filho de Deus, o homem perfeito. (1 Co
Ele é o arquétipo da perfeição, da plenitude e da
totalidade. Não há falhas em seu caráter. Suas características
e tendências são todas perfeitas, seu comportamento é
perfeito.
O homem natural, ao contrário de Cristo, tem uma
natureza caída e um comportamento imperfeito. A marca do
pecado deixou prejuízos enormes na constituição da natureza
humana. Todos nós, descendentes biológicos de Adão, temos
pontos negativos e tendências ruins em nossa essência.
Falta-nos algo e sabemos disso, por isso buscamos lá
fora alguma coisa que possa dar sentido à vida.
O que podemos fazer? Aquilo que buscamos para dar
sentido à vida encontra-se em Jesus Cristo. Se Jesus é o
modelo perfeito, precisamos seguir seus passos. Mas não
basta segui-Lo de longe. Quanto mais nos aproximarmos
Dele, maiores as chances de sermos semelhantes a Ele.
A verdade é que não podemos seguir Jesus de perto
sem sermos convidados a uma rendição total de nossa vida ao
Senhorio de Deus. Mas esta é a vontade de Deus, que os
homens sejam mais do que simples criaturas e se tornem seus
filhos, assim como Jesus.
15:45; Hb 4:15).

“... a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. Rm 8:29.
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Jesus é muito mais do que um grande homem da
história. Ele é diferente de todos os outros grandes nomes.
Quantos nasceram de uma virgem, acalmaram tempestades,
andaram sobre as águas do mar, curaram leprosos,
perdoaram pecados e ressuscitaram da morte? Não existe
qualquer outro nome. Estas coisas fazem de Jesus alguém
especial e único.
Jesus Cristo disse que era Deus. Outros grandes
homens da história anunciaram uma filosofia e ensinaram
boas idéias. Somente Jesus apontou a si mesmo como a
verdade, dizendo-se Deus, e falando com autoridade e
fazendo obras que confirmaram sua declaração. Ele é especial
pelo o que fez: perdoou pecados (Lc 5:20), curou leprosos,
cegos, surdos, mudos e paralíticos, andou sobre as águas e
acalmou tempestades. (Jo 6:19). Ele ressuscitou pessoas da
morte (Jo 11:43-44) e Ele mesmo venceu o sepulcro.
Ninguém mais na terra fez as coisas que Jesus fez. Todas as
profecias do Antigo Testamento apontam para Ele. Jesus
Cristo é especial e único. Ele é o Senhor da vida. Jesus não
teoriza, prova que podemos também vencer a morte e termos
a vida eterna.
Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito de vida, o
primogênito dentre muitos irmãos. A Vontade de Deus é que
cada homem renda-se a Cristo e torne-se semelhante a Ele.
Certamente toda a Bíblia poderia ser resumida num
único nome: Jesus. Não apenas nos Evangelhos, mas em
todos os livros da Bíblia encontramos aspectos do caráter de
Jesus Cristo.
Os fatos narrados nos Evangelhos sobre o nascimento,
vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo são suficientes para
identificarmos várias características de sua natureza. Jesus
Cristo apresenta-se como Filho de Deus e Filho do Homem,
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Senhor e Servo, Profeta, Salvador, Sacerdote e Rei, numa
combinação perfeita.
Seguir a Cristo é o mais extraordinário projeto de vida.
O que buscamos para dar sentido à vida está em Jesus. Nele
encontramos a sensação, a afeição, a segurança e o poder.
Independentemente das falhas existentes em nossa
natureza, ao seguirmos Jesus, encontraremos motivos e
forças para que elas sejam superadas e vencidas pelas
virtudes de uma nova vida em Cristo. Na condição de
discípulos de Jesus Cristo, passamos a ser não apenas seus
seguidores e imitadores, mas filhos de Deus e co-participantes
de sua natureza. (2 Pe 1:4).
Simbolismo da Natureza de Cristo
A Bíblia tem quatro Evangelhos na lista dos livros do Novo
Testamento. Cada livro (Mateus, Marcos, Lucas e João)
mostra aspectos fundamentais da natureza de Cristo, o
modelo do novo homem, segundo Deus.
 Evangelho de Mateus – Jesus é o leão da tribo de Judá.
O rei dos reis. O Rei dos Judeus; Evangelho escrito
especialmente para os hebreus;
 Evangelho de Marcos - Jesus é o servo que se oferece
em sacrifício em favor dos homens. Evangelho escrito
especialmente para os gentios, os romanos.
 Evangelho de Lucas – Jesus é apresentado como o
homem perfeito, à imagem e semelhança de Deus, sem
pecado. O Evangelho de Lucas foi escrito
especialmente para os gregos.
 Evangelho de João – Jesus é apresentado como sendo
Deus. Evangelho escrito para o povo de Deus, a igreja.
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Quatro Evangelhos para quatro tipos de pessoas: Os
hebreus, os romanos, os gregos e os santos da igreja do
Senhor. Seguindo esse critério de pensamento podemos dizer
que o estilo literário de cada livro sagrado não só traz a marca
da natureza de Cristo, como se identifica com os quatro tipos
de pessoas predominantes na humanidade.
Aquilo que cada homem busca para dar sentido à vida,
será encontrado num dos quatro evangelhos. As boas notícias
de salvação conseguem alcançar e suprir as necessidades de
todos os tipos de pessoas.
Entendemos que o conteúdo de cada evangelho seja
uma expressão das características pessoais e ministeriais de
Jesus Cristo.
Evangelho de Mateus – Simboliza o Senhorio de Jesus.
Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele veio reinar
sobre seu povo.
 Filho de Davi - (Mt 21.9): revela sua origem, da linhagem
do rei Davi, da tribo de Judá. O Rei dos judeus, Rei dos
reis e Senhor dos senhores.
 Outras expressões que provam sua realeza: Leão da Tribo
de Judá Ap 5:5; Príncipe – Ap 1:5; De Israel Mt 27:42; Jo
1:49; Rei dos Reis Ap 17:14; 19:16; Senhor dos Senhores
Ap 19:16.
Evangelho de Marcos – Mostra Jesus como servo. Jesus é o
Sumo-Sacerdote, o bom pastor que dá a vida pelas suas
ovelhas. Ele veio salvar os homens. O conteúdo do livro de
Marcos está relacionado com o sacrifício expiatório de Jesus.
 Servo - indica sua submissão completa ao Pai, até o ponto
de morrer por nós: Is 52.13-53.12, Mt 12.18, Fp 2.7-8.
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 Outras expressões que provam seu sacerdócio e sacrifício
expiatório: Cordeiro de Deus Jo 1:29, 36; Intercessor – Rm
8:34; Hb 7:25; Jesus (Salvador) Mt 1:21; Páscoa 1Co 5:7;
Pastor (1 Pe 5:4; Jo 10:11, 14; Hb 13:20; Sl 23:1); Bom
Pastor Jo 10:11; Mediador 1Tm 2:5; Sacerdote Hb 4:14;
Sacrifício Ef 5:2. Salvador Lc 1:47; Lc 2:11; Sumo
Sacerdote Hb 3:1; 7:1.
Evangelho de Lucas - Representa o aspecto humano, o
natural perfeito - Jesus é o homem perfeito. Homem sem
pecado, perfeito – Nosso irmão – Ele veio identificar-se com a
humanidade.
 Filho do Homem - é um título que o identifica como todos
nós, os “gentios”, homens comuns. Mt 16.27-28; Dn 7.1314.
 Jesus - é um nome judaico comum (Cl 4.11). Significa
“Javé é Salvador”, e descreve sua missão para com os
homens: Mt 1.21.
 Outras expressões que provam sua humanidade: Filho de
Davi - Mt 9:27; Mt 15:22; Mt 20:30; Mc 10:46-47; Mt 21:9;
Filho de Maria Mc 6:3; Semente da Mulher Gn 3:15;
Semente de Abraão Gl 3:16, 19; Semente de Davi 2 Tm
2:8.
Evangelho de João - Representa o aspecto divino, celestial e
espiritual de Jesus Cristo. Jesus é aquele que vem do alto,
das alturas, de cima. Ele é Deus. Jesus é o verbo de Deus. A
Palavra simboliza o ministério profético de Jesus. Ele veio
trazer a Palavra de Deus aos homens.
 Expressões que provam a deidade de Jesus: Deus Jo
1:1; Rm 9:5; 1 Tm 3:16; Deus Forte Is 9:6; 63:1; Eu Sou
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Jo 8:58; Filho Unigênito do Pai Jo 1:18; Glória de Deus
Is 60:1; Verbo Jo 1:1; Ap 19:13.
Jesus como soberano vem para reinar e governar.
Como servo vem para servir e salvar. Como Filho do Homem
vem para participar e consolar. Como Filho de Deus vem para
revelar Deus e nos fazer seus filhos. A imagem de Deus na
vida de Jesus Cristo expressa uma perfeita e maravilhosa
harmonia entre espiritualidade e humanidade; senhorio e
servidão.
Espiritualidade e Humanidade
1) Profeta- Celestial - Deus – Evangelista, Ungido, Operador
de Milagres – Jesus é um com o Pai Celestial. Sua
espiritualidade está relacionada diretamente com a comunhão
com o Pai. O Espírito de Deus está sobre Ele. Jesus é
carismático, simpático, comunicativo, cheio de poder e
autoridade.
“Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Mt
16:16
“procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por
profeta”. Mt 21:46
“porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade”. Cl 2:9

2) Imagem de Deus - Homem Perfeito – Filho do Homem –
Renovação e restauração - Jesus é o amigo fiel, confiável,
responsável, talentoso, quebrantado e sensível. Ele é
inteligente, sábio e conselheiro.
“... em tudo foi tentado, mas sem pecado”. Hb 4:15.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito
entre muitos irmãos; Rm 8:29.
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Senhorio e Servidão.
1) Rei – Senhor – Liderança, domínio e governo – Jesus Cristo
é o Reis dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é dinâmico,
determinado, decidido, objetivo e líder nato. Ele é firme,
eficiente, audacioso, poderoso, valente e vitorioso.
“... manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor
dos senhores”. I Tm 6:15.
No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos
senhores. Ap 19:16

2) Sacerdote- Salvador- Pastor - Serviço, obediência e
sacrifício - Jesus é pacificador (Príncipe da Paz), conciliador e
intercessor. Ele é o bom pastor. Tranqüilo, prudente, paciente,
humilde, servo, obediente.
“... um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os
céus, retenhamos firmemente a nossa confissão”. Hb 4:14
“ É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o
Senhor”. L 2:11
“mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se
semelhante aos homens”. Fl 2:7

O que todo homem busca para dar sentido à vida está
em Jesus. Os atributos da natureza de Cristo são suficientes
para nos dar segurança, conforto, proteção, afeição, alegria,
paz, amor, realização, etc.
A vontade do Pai Celestial é que os principais atributos
da natureza de Cristo, visíveis nos quatro evangelhos, sejam
plenamente manifestos em nossa vida, para nós mesmos,
diante do Céu e diante dos homens:
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•
•
•
•

Espiritualidade – A vida espiritual. Comunhão com
Deus, consagração e santidade;
Humanidade – A vida terrena. Imagem de Deus – O
novo homem, exemplo e referencial de restauração;
Serviço – A solidariedade. O serviço, obediência,
sacrifício e submissão;
Liderança – O Poder. Nossa conquista, liderança,
governo e domínio.

Entendemos que a imagem de Deus presente na vida
de Jesus Cristo, expressa a vontade de Deus para todas as
pessoas. Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. A
vontade de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus Cristo.
Aquilo que todos necessitam e buscam de forma consciente
ou não, encontra-se em Jesus Cristo.
Se você se identificou com algum dos atributos de
Cristo e deseja recebê-los, saiba que esta é a vontade de
Deus para a sua vida. O SENHOR quer que todos os homens
tenham um novo projeto de vida, que começa com a natureza
de Cristo implantada em nós, concedendo-nos uma nova
maneira de ser, sentir e agir.

Perguntas 4
1) Complete de acordo com a lição estudada:
Aquilo que buscamos para dar sentido à vida encontra-se
____________________.
A vontade de Deus, que os homens sejam mais do que
simples criaturas e se tornem seus _________________,
assim como Jesus. Rm 8:29
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2) Jesus é especial pelo o que fez: perdoou pecados (Lc 5:20),
curou leprosos, cegos...
Cite outras maravilhas realizadas por Jesus:
__________________________________________________
(Exemplos: Jo 6:19; Jo 11:43-44).
3) Verdadeiro ou Falso:
a) A Bíblia mostra aspectos harmoniosos da natureza de Jesus
Cristo. Ele apresenta-se como Filho de Deus e Filho do
Homem, Senhor e Servo, Profeta, Salvador, Sacerdote e
Rei, numa combinação perfeita. (
)
b) Em Jesus encontramos a alegria, a afeição, a segurança e o
poder que precisamos.
c) Independentemente das falhas existentes em nossa
natureza, ao seguirmos Jesus, encontraremos motivos e
forças para que elas sejam superadas e vencidas pelas
virtudes de uma nova vida em Cristo.

4)O que diz 2 Pedro 1:4?

5) Cada Evangelho mostra aspectos fundamentais da
natureza de Cristo. Relacione o nome dos livros da Bíblia com
as características da natureza de Cristo:
(A) Evangelho de Mateus – (B) Evangelho de Marcos (C) Evangelho de Lucas – (D) Evangelho de João
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( ) Jesus é apresentado como o homem perfeito, à
imagem e semelhança de Deus, sem pecado. Foi escrito
especialmente para os gregos.
(
) O rei dos reis. O Rei dos Judeus; Evangelho escrito
especialmente para os hebreus;
( ) Jesus é apresentado como sendo Deus. Evangelho
escrito para o povo de Deus, a igreja.
( ) Jesus é o servo que se oferece em sacrifício em favor
dos homens. Evangelho escrito especialmente para os
gentios, os romanos.
6) Verdadeiro ou Falso:
Aquilo que cada homem busca para dar sentido à vida, será
encontrado num dos quatro evangelhos. As boas notícias de
salvação conseguem alcançar e suprir as necessidades de
todos os tipos de pessoas. ( )
7) As referências bíblicas abaixo apontam para uma marca na
natureza de Jesus Cristo. Qual?

 Rm 8:34; Hb 7:25; Mt 1:21; 1Co 5:7; 1 Pe 5:4; Jo 10:11,14; Hb
13:20; Sl 23:1;Jo 10:11; 1Tm 2:5; Hb 4:14; Ef 5:2; Lc 1:47; Lc
2:11; Hb 3:1; 7:1.
a) Mostram que Jesus é o Sumo-Sacerdote e o bom pastor que
dá a vida pelas suas ovelhas. Ele veio salvar os homens.
b) Representam o aspecto divino, celestial e espiritual de Jesus
Cristo. Jesus é aquele que vem do alto, das alturas, de cima.
Ele é Deus. Jesus é o verbo de Deus.
c) Mostram Jesus como soberano que vem para reinar e
governar.

8) O que diz Romanos 8:29?
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9) Relacione as palavras Espiritualidade, Humanidade, Serviço
e Liderança, com as frases abaixo:
•
•
•
•

O novo homem, exemplo e referencial de restauração
____________________________________
O serviço, obediência, sacrifício e
submissão;___________________
Nossa conquista, liderança, governo e
domínio______________________
A vida em comunhão com Deus, consagração e
santidade; ___________________
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Lição 5
NASCIMENTO ESPIRITUAL
Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus.
João 3.3

O pecado do primeiro homem resultou na queda
espiritual da humanidade, alterando completamente a
natureza de todas as pessoas.
Toda a essência humana está arruinada pela queda
espiritual, por isso somos tendenciosos ao pecado. Mudar o
comportamento de uma pessoa sem mudar a essência de sua
natureza é o mesmo que proibir o tuberculoso de tossir, sem
curar a doença. Todas as tentativas nesse sentido, apenas
maquiarão o problema, por algum tempo, sem solucioná-lo de
fato.
Imagine um computador velho e ultrapassado com uma
nova programação, super moderna. Agora pense no inverso:
um computador moderno com uma programação muito antiga.
Nos dois casos teremos problemas sérios.
Para um novo homem é preciso uma nova natureza e
vice-versa. O homem precisa herdar uma nova natureza, à
imagem de Cristo, capaz de produzir frutos positivos que
satisfaçam sua vida, sejam aprovados por Deus e tragam
benéficos ao próximo. Para um novo homem, uma nova
programação; uma nova programação, para um novo homem.
Todos nós nascemos da carne (biologicamente), mas
sem a vida espiritual, por isso é necessário nascermos “de
Deus”. Jesus disse certa vez que “o que é nascido da carne é
carne” e que a carne e o sangue não podem herdar o Reino
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de Deus. Sem vida espiritual não há como herdar o Reino de
Deus. Sem nascermos de Deus não há vida espiritual.
Como nascemos de Deus?
A Palavra de Deus é a semente que processa o nosso
nascimento espiritual.
“... tendo renascido, não de [semente] corruptível, mas de incorruptível,
pela palavra de Deus, a qual vive e permanece”. 1 Pe 1:23

O nascimento espiritual acontece depois que ouvimos,
entendemos e aceitamos a Palavra de Deus. A Palavra tem
todo o potencial de levar o pecador ao arrependimento de
seus pecados e à fé em Jesus Cristo.
Diante da Palavra de Deus há o arrependimento dos
pecados e a fé no Salvador.
O pecador verdadeiramente aborrece o pecado
praticado e decide seguir o caminho de Deus, Jesus.
A fé é necessária para o nascimento espiritual. É este o
momento em que confiamos nossa vida aos cuidados de
Jesus Cristo. Simplesmente nos rendemos a Ele e O
convidamos a tomar posse de nosso ser, fazendo morada em
nós. Este é o ato que às vezes também é conhecido como
“aceitar a Jesus”.
O arrependimento e a fé agem nas três principais
dimensões da alma: racionalidade, afetividade e vontade.
• Racionalidade - A pessoa compreende que é pecadora,
percebe a dimensão de seus pecados e a
conseqüência deles. Em seguida compreende a
salvação através de Jesus. Ela crê que o Senhor Jesus
Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz pelos
nossos pecados, derramou o seu sangue pelos nossos
pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, etc.
• Afetividade – Há dois afetos: 1) Sentimento doloroso - A
pessoa sente sua culpa, o peso de seus pecados e sua
condenação sem Cristo, então se arrepende de seus
pecados. 2) Sentimento prazeroso - A pessoa sente-se
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•

atraída por Jesus. Deseja amá-Lo e segui-Lo por toda
vida.
Vontade – A pessoa decide abandonar o pecado e viver
para Jesus. Entrega sua vida aos cuidados de Cristo.
Renuncia a vontade da carne e passa a obedecer a
Jesus, seguindo-o como discípulo.

O arrependimento gera inicialmente uma mudança de
pensamento. A pessoa abandona os seus pensamentos
carnais para abraçar os pensamentos de Deus. Há também
uma mudança de sentimentos e da própria vontade, onde o
pecador abandona os seus caminhos para seguir os caminhos
de Deus.
No momento em que o arrependimento e a fé
acontecem, a pessoa é gerada espiritualmente, nasce de
Deus, recebe o Espírito Santo e a vida eterna.
Assim como acontece com a gestação natural, o
processo do nascimento de Deus tem um tempo de maturação
que varia de pessoa para pessoa. Às vezes, ele acontece em
poucos minutos. Mas, há pessoas que ouvem a palavra de
Deus e não crêem imediatamente, levam meses e até anos
para uma decisão final.
Conversão
A conversão é a mudança de posição em relação a Deus.
Quem nasce do Espírito tem uma conversão, sai de uma
“inversão” (posição contrária) e passa a ter comunhão com
Deus (posição certa).
O convertido restaura sua comunhão com Deus e tem
um novo projeto de vida. Como é agradável viver com uma
consciência tranqüila diante de Deus!
Se você quer nascer do Espírito tome sua decisão
agora mesmo, durante o estudo deste Curso Bíblico. Sua
decisão terá um profundo valor! Ore a Deus para que lhe dê
sinceridade e o arrependimento de seus pecados!
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Fé Salvadora
O homem nasce com a capacidade de crer. A fé salvadora é
aquela que a pessoa confia sua vida aos cuidados de Jesus
Cristo; crê no sacrifício de Cristo na cruz do calvário.
O homem recebe o chamado de Deus, por meio do
Espírito Santo, e com sua vontade livre resolve deixar a sua
vida aos cuidados de Cristo. O homem entrega sua vontade
ao senhorio de Cristo.
Jesus morreu pelos nossos pecados, derramou o seu
sangue pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no
terceiro dia pelos nossos pecados. Esta fé confessional é
necessária para a salvação de todo ser humano. E é isto que
Jesus ensina aos apóstolos para que seja pregado no mundo
todo.
Mas, a todos quantos o receberam aos que crêem no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; Jo 1:12.
Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gl 3:26

Aquele que crê em Deus vive com Ele. Sem a fé
salvadora não há nascimento espiritual e, portanto não há
salvação. Quem não crer em Jesus está condenado. Só
existem duas opções: ou você crê em Jesus e é salvo ou não
crê e é condenado.
Há pessoas que buscam a salvação pela prática de
boas obras. Às vezes fazem muito em favor do próximo. A
Bíblia, porém, fala dos nossos atos de justiça da seguinte
maneira: “Mas todos nós somos como o imundo, e todas as
nossas justiças como trapo da imundícia” (Isaías 64:6).
Não basta religião, é preciso Jesus.
Religião é a tentativa do homem de alcançar a Deus. O que a
Bíblia nos ensina é diferente: Deus alcançando o homem.
Deus não aguarda homens religiosos. Ele toma a iniciativa, sai
em busca de pessoas para serem salvas de um julgamento
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universal que levará muitos à condenação eterna. Somente
Jesus Cristo é o salvador da humanidade e o caminho de
comunhão com Deus.
Somente a fé no Senhor Jesus Cristo pode nos gerar o
nascimento do Espírito. O padrão de Deus é o Senhor Jesus
Cristo. A solução de Deus para a salvação do homem é Jesus
Cristo.
Gálatas 2:16: “Sabendo que uma pessoa não é justificada pelas obras da
Lei, mas pela fé em Jesus Cristo, também cremos em Jesus Cristo, para
sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da Lei, porque
pelas obras da Lei nenhuma carne será justificada”.

Pela fé no Senhor Jesus Cristo somos justificados dos
atos contrários à vontade de Deus que praticamos nas nossas
vidas e nos tornamos aceitáveis diante Dele.
Não somente somos salvos pela fé, mas também
seremos glorificados por ela, à imagem e semelhança de
Jesus Cristo.
“Porque é necessário que este corruptível seja revestido de
incorruptibilidade, e este mortal revestido de imortalidade”. Que glória ser
revestido pela imortalidade! I Coríntios 15:53:
“Amados, já somos agora filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que
seremos, mas sabemos que, quando ele for revelado, seremos
semelhantes a ele, porque o veremos como ele é”. A glorificação chegará
ao ponto de nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. I João 3:2
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Perguntas 5
1) Todos nós nascemos com vida biológica, mas sem vida
__________________porque o homem a perdeu no Éden.
2) Qual é a semente que gera a vida espiritual?
__________________________________________________
3) Como ocorre o nascimento espiritual?
_________________________________________________
4) O arrependimento e a fé agem nas 3 dimensões da alma,
que são:
__________________________________________________
5) Quando a pessoa nasce do Alto, ela recebe o Espírito de
____________________ e a vida ______________________
6) Por que não é fácil se
arrepender?________________________________________
__________________________________________________
7) A conversão é também uma mudança de comportamento,
de acordo com a vontade de
_________________________________________________.
8) O que é fé salvadora?
__________________________________________________
9) O que diz a Bíblia em Gálatas 3:26?
__________________________________________________
__________________________________________________
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10) Quem é o padrão de Deus para os homens? Qual a
solução de Deus para a salvação do homem?
__________________________________________________
__________________________________________________
11) O que diz a Bíblia em Gálatas 2:16?
__________________________________________________
__________________________________________________
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Lição 6
O PLANO DE DEUS
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16

Nesta lição faremos um resumo do Plano Resgate de
Deus para a salvação do homem. Há cinco assuntos básicos
que precisamos conhecer.
(1) Toda Pessoa É Pecadora E Necessitada de Deus!
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
ROMANOS 3:23
Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer.
ROMANOS 3:10

Todos nós somos pecadores, grandes e pequenos, ricos e
pobres, famosos e anônimos, jovens, adultos e velhos.
Pecado é tanto fazer o que é errado como não fazer o que é
certo. Isto é, quebrar as Leis de Deus (1 Jo 3:4). Em outras
palavras, é fazer o contrário da vontade de Deus. O pecado
nos separa de Deus. (Is 59:2).
Nossa natureza adâmica é depravada. Não há um justo
sequer em todo o planeta.
O homem não pode reconciliar-se com Deus seguindo
seus próprios passos, pois além de não ter orientação segura,
envolve-se diariamente com o pecado. O salário do pecado é
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a morte e seguindo caminhos errados o ser humano não
obterá sua salvação. Apenas Jesus Cristo pode nos perdoar e
nos levar ao céu. Através da morte e ressurreição de Jesus
Cristo, Deus Pai fez por nós aquilo que não podíamos fazer
por nós mesmos: Ele cancelou nossa culpa!
Na morte de seu próprio Filho, Deus tornou possível
nossa reconciliação com Ele:
“Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos
ímpios” (Romanos 5.6).

Não podemos nos reconciliar com Deus através de uma
religião ou prática de boas obras. Somente Cristo pode nos
reconciliar com o Pai:
“... a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo...”
(2 Coríntios 5.16-20).

Somos pecadores e este é o grande motivo de sermos
necessitados de Deus, do seu amor e perdão.
(2) O Salário Do Pecado É A Morte!
Salário é um pagamento por algo que foi feito. Somente se
paga um salário a quem o merece, por alguma coisa realizada.
A morte é o justo pagamento do nosso jeito de viver
pecaminoso. Deus age com amor ao revelar ao homem o seu
estado espiritual e a conseqüência disso se nenhuma
providência for tomada.
Todo ser humano tem um mal pior do que um
chama pecado. E a conseqüência do pecado
pior do que a mais terrível doença. Deus
adverte a toda a humanidade sobre os males
maiores conseqüências do pecado são:

câncer, que se
é infinitamente
amorosamente
do pecado. As

1 - Morte Física: corpo sem vida; o espírito separa-se do
corpo.
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2 - Morte Espiritual: o homem natural não tem vida espiritual,
está espiritualmente separado de Deus. Quando se converte a
Cristo, há um renascimento, passa a ter vida espiritual;
3 - Morte Eterna: o homem sem Cristo será lançado no Lago
de Fogo; banido da presença de Deus para sempre.
“Aquele que não conhece pecado, ele o fez pecado por nós, para que,
nele, fôssemos feitos justiça de Deus’’ (2 Coríntios 5.21).

(3) Deus Ama o Homem!
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que de seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. JOÃO 3:16
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por
nós, sendo nós ainda pecadores. ROMANOS 5:8

Somos pecadores, estamos longe de Deus e não
podemos, por nossa própria inteligência ou esforços, encontrar
o caminho de retorno. Se não fosse o grande amor de Deus
estaríamos condenados à morte eterna. Aquilo que não
podemos fazer, Deus já fez através de Cristo.
Deus amou tanto a humanidade que deu o Seu Filho
(Jesus Cristo) para salvar a toda pessoa que confiar
exclusivamente Nele!
Antes de amarmos a Deus, e mesmo antes de
nascermos, Deus já nos amava e já tinha enviado Jesus Cristo
para nos salvar!
(4) Jesus Cristo É A Solução De Deus Para O Pecado
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a
vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. ROMANOS 6:23
Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder se serem feitos
filhos de Deus; ao que crêem no seu nome. JOÃO 1:12
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Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo
morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi
sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
1 CORÍNTIOS 15:3-4.

Somos salvos pela graça de Deus. A graça é a provisão
suprema do amor de Deus para o resgate do homem perdido.
O homem, no seu estado natural é um pecador por
excelência, espiritualmente morto em transgressões e
pecados, debaixo da servidão de Satanás. Devido a corrupção
moral o homem não pode salvar a si mesmo, por isso
necessita da graça de um Salvador enviado por Deus.
Deus tem uma provisão suprema de amor em relação a
todos homens. A salvação não é o resultado dos méritos
humanos, e sim do amor de Deus, de Seu propósito e
iniciativa. Não vem através de mediação de sacramentos,
rituais religiosos e nem de treinamento moral, mas como
resultado do amor de Deus. (Efésios 2:8)
A salvação é uma dádiva de Deus através de Jesus
Cristo, condicionada, apenas, pela nossa fé no Salvador e
nossa rendição à soberania divina. A salvação é um dom
gratuito que Deus oferecido a todos os homens. Ela é
individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu
ser, corpo, alma e espírito.
Leia Romanos 5:8:
Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos
ainda pecadores, Cristo morreu por nós.

“Cristo morreu por nós” significa em nosso lugar. Jesus
é o nosso substituto. Aquele que pagou, com a própria vida,
em meu lugar, o salário do meu pecado.
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Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, a solução de
Deus para evitar a condenação do homem.
Jesus Cristo é a resposta de Deus para o pecador, a
solução para anular os efeitos do pecado sobre o homem.
Cristo é a esperança da humanidade (Colossenses 1.27).
Deus nos ama e quer nos perdoar do pecado; a morte e a
ressurreição do seu Filho Jesus são a prova disso. Mas Deus
não nos perdoa automaticamente. Temos que tomar uma
decisão. Quando aceitamos a graça de Deus, cremos no
Salvador e decidimos segui-Lo, somos livres da culpa e da
condenação eterna! Nossa aceitação do amor de Deus muda
nossa condição espiritual e nos traz uma nova perspectiva de
vida. Deus pessoalmente perdoa a nossa culpa.
“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já
passaram; eis que se fizeram novas” (2 Coríntios 5.17).

Em Cristo Jesus podemos nascer espiritualmente,
entrando em uma nova vida baseada na aceitação e no amor
de Deus (João 3.3-5). Em Jesus, somos libertos da culpa e do
domínio do pecado (João 8.11). Podemos nascer de Deus,
recomeçando a vida (João 3.3-5). Quando nascemos de Deus,
temos um novo projeto de vida: fazer a vontade de nosso Pai
Celeste. E isto só é possível se seguirmos os passos de Jesus
Cristo.
Deus entregou seu Filho, o Salvador, por nós. É preciso
cada homem confiar no amor de Deus e entregar a Ele o
domínio de sua vida, apesar do custo pessoal deste passo.
Ainda sofreremos decepções, dores, enfermidades, a velhice e
a morte, mesmo quando nos tornamos cristãos. Cada cristão
está sujeito a conflitos, sofrimentos e, às vezes, a
perseguições por causa da sua fé em Cristo (João 16.33; 2
Timóteo 3.12). Apesar destas dificuldades, nada pode ser
comparado com as riquezas da nossa vida em Cristo.
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Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais
abundantemente um eterno peso de glória; (2 Co 4:17).

Nas palavras de Jesus, cujo sacrifício nos reconciliou
com Deus, somos exortados a ouvir a sua Palavra e crer nele
para ganhar a vida eterna e passar “da morte para a vida”
(João 5.24). Lembre-se de que Jesus não nos prometeu uma
vida livre de problemas. Ele nos disse que ainda teríamos
dificuldades; porém também disse que sempre estaria com
seus discípulos (João 16.33).
(5) A Salvação Pode Ser Sua!
Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a
porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
APOCALIPSE 3:20
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
ROMANOS 10:13.
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
ROMANOS 10:9

É uma verdadeira bênção compreender o plano de
Deus para a salvação do homem. Mas a Bíblia personaliza e
responsabiliza este ensino para cada pessoa. Cada pessoa
tem que entender que a mensagem do Evangelho é para si,
de forma personalizada. Leia Atos 17:30.
O homem, como pecador, precisa arrepender-se de
seus pecados. Precisa saber da terrível conseqüência do seu
pecado e lamentar-se por isto. E, ao entender sua
condenação, tem que receber a Solução de Deus: Jesus
Cristo, o Salvador. Leia Romanos 10:9-10.
O que acontece quando o homem confessa com a sua
boca e crê em seu coração em Jesus como seu Senhor?
Se você fizer isto agora, o que acontecerá com você?
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Sua Decisão a Cristo
Se você está consciente de que é um pecador e que
precisa ser salvo; se acredita no sacrifício de Jesus Cristo em
seu favor, agora mesmo, onde quer que você esteja, dirija-se
ao Senhor Jesus em oração. Diga-lhe que, a partir deste
momento, você quer crer Nele com seu Salvador; peça-lhe
perdão pelos seus pecados.
Peça de maneira concreta para Jesus entrar em sua
vida. Diga que a partir de agora Ele será seu Salvador e
Senhor, e que de hoje em diante você está entregando a
direção de sua vida a Ele. Agradeça ao Senhor Jesus Cristo
por Ele ter morrido na cruz em seu lugar e por ter pago sua
culpa. Agradeça-lhe também que Ele ressuscitou dos mortos
para dar a vida eterna a você.
Sua oração pode ser simples, mas deve ser sincera, de
coração:
Senhor Deus! Confesso que sou um pecador, e acredito que o
Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Agradeço
pelo seu sacrifício em meu favor e pela sua ressurreição gloriosa
para minha justificação. Eu agora O recebo e O confesso como meu
Salvador pessoal. Escreve meu nome no livro da vida eterna.
Amém!
“Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome”. JOÃO 1.12
Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em
condenação, mas, passou da morte para a vida. JOÃO 5:24
Estas coisas vos escrevi, para que saibas que tendes a vida eterna, e
para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 JOÃO 5:13

Receba a salvação pela fé e de coração agradecido!
Leia diariamente a Bíblia e procure comunhão com outras
pessoas que também seguem a Jesus. Busque uma igreja
cristã fundamentada na pregação da mensagem bíblica.
Testemunhe sua conversão a outras pessoas.
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A glória da vida eterna
Temos esperança em Cristo, não somente por sermos libertos
de toda a nossa culpa, mas também porque nossa vida
continuará além da morte. Esta esperança é muito maior do
que aquilo que conhecemos e entendemos agora.
“Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.”
Romanos 8.18

Somos libertos não somente para viver uma vida
vitoriosa agora, mas para vencer a morte e viver eternamente
com Cristo; pois, com sua ressurreição, Jesus derrotou o
poder da morte. Todos nós temos de enfrentar a hora da
morte, mas, por causa da ressurreição de Cristo, somos
assegurados de que também nós ressuscitaremos! Jesus
Cristo nos assegura na Bíblia Sagrada que os que estão Nele
já passaram da morte para a vida. O que esperamos além da
morte é a nossa ressurreição e imortalidade. (1 Co 15.54-55).
A primeira batalha decisiva com a morte foi vencida por
Jesus, em sua ressurreição. Na volta de Jesus Cristo à Terra,
os que morreram na fé ressuscitarão com corpos
incorruptíveis e o os cristãos vivos serão transformados em
seres imortais pelo poder de Jesus. A vitória de Cristo sobre a
morte assegura a nossa vitória. Quem está em Cristo tem a
vida, vida eterna. Então, em resumo, a solução de Deus para
o homem é Jesus Cristo, a esperança da Glória!
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Perguntas 6
1) O homem pode encontrar sozinho a forma correta para
cancelar a culpa do pecado e ser salvo?
_____________________________________________
2) Jesus não viveu apenas para ser nosso modelo, mas para
________________ a nossa culpa e morrer em nosso
________________!
3) O que diz a Bíblia em Romanos 5:8?
________________________________________________
4) O que diz a Bíblia em Colossenses 1:13?
________________________________________________
________________________________________________
5) Qual a resposta de Deus para a culpa do homem?
________________________________________________
6) O que diz a Bíblia em 2 Coríntios 5:17?
________________________________________________
7) O que nos diz a Bíblia em I Jo 1:9? Se confessarmos os
nossos...
________________________________________________
8) Faça um pequeno resumo do Plano Resgate de Deus.
________________________________________________
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Lição 7
A SALVAÇÃO INTEGRAL
E o próprio Deus de paz vos santifique completamente; e o vosso espírito, e alma e corpo
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
I Tessalonicenses 5.23

Salvar é livrar uma pessoa da condenação eterna.
Salvação é o perdão dos pecados e reconciliação com Deus.
Ela é conseguida através da fé em Jesus como Salvador
pessoal. Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecadores. Se
você quer ser salvo, precisa confiar que Jesus morreu na cruz
por você. Uma vez que você o faça receberá a vida eterna.
Salvação é um dom de Deus (Rm 6:23). Jesus carregou
os nossos pecados no Seu corpo (1 Pe 2:24) e pagou a
penalidade por quebrarmos a Lei de Deus. Se você deseja ser
salvo, precisa admitir que é um pecador e pedir que Jesus o
perdoe dos seus pecados. Ore e peça a Ele para perdoá-lo.
Você precisa confiar em Jesus. Busque a Jesus em oração e
Ele salvará você.
Salvação Integral
O homem é um ser trino: espírito, alma e corpo, por isso a
salvação completa em Cristo Jesus acontece em três fases
distintas:
1) Justificação do espírito
2) Santificação da alma
3) Glorificação do corpo
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1- Justificação do Espírito
Desde a queda no Éden o homem natural deixou de ter vida
espiritual com Deus, ficando condicionado à vida biológica e
psíquica, centralizando seus objetivos em torno de si. Por
causa do pecado da incredulidade pode permanecer
indefinidamente desconectado da comunhão com Deus. Gn
3:7-10.
Pecado é culpa diante de Deus. Sua culpa é enorme e
o seu problema só tem duas soluções: pagar a dívida ou ser
perdoado. O homem por si só não pode justificar-se diante de
Deus e remir sua culpa.
Deus enviou Jesus, que foi homem perfeito, puro, justo
e santo para assumir as transgressões e iniqüidades da
humanidade, sendo oferecido como sacrifício pelos nossos
pecados, perdoando-nos e livrando-nos de toda culpa,
concedendo-nos o direito de comunhão com o Criador.
Jesus Cristo foi julgado e morto na cruz em nosso
lugar. Ao crermos em seu sacrifício em nosso favor nos
tornamos participante dos benefícios de sua morte. Ninguém
pode ser julgado e condenado duas vezes pelo mesmo crime.
Se Jesus Cristo foi julgado e condenado à morte em meu
lugar, como meu Substituto, meu Salvador, não posso ser
levado a novo juízo, pois já fui (na pessoa de Jesus Cristo)
julgado. O crente em Jesus Cristo recebe os benefícios da
morte de Seu Salvador e por isso está livre do Juízo Final, não
entra em condenação, já passou da morte para a vida. Jo 5:24
Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se para sempre à direita de Deus. Hebreus 10:12.

Quando o homem natural aceita o sacrifício de Cristo
na cruz em seu favor e recebe a Jesus como seu salvador
pessoal, o Espírito de Deus vem sobre ele e passa a habitar
em sua vida, vivificando-lhe o espírito. Ef 2:1 Jo 1:12-13.
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Este acontecimento é chamado de regeneração ou “o novo
nascimento” porque é a ocasião em que o homem nasce do
Espírito de Deus, torna-se “homem espiritual”. Neste aspecto a
salvação é presente.
Na regeneração Deus nos perdoa os pecados e nos
restaura a vida espiritual. O Espírito Santo passa a habitar em
nosso interior e nos dá tudo que precisamos para termos uma
vida santa e reta em perfeita comunhão com Deus. II Pe 1:3.
Com a restauração da vida espiritual, torna-se possível
ao homem o preenchimento do vazio interior e a centralização
de seus anseios e objetivos em torno de Cristo.
2 - Santificação da alma
Se, na conversão a Cristo, o espírito do homem é conectado
com Deus e passa a ter vida espiritual, por que continuam
suas fraquezas e tendências ao pecado? Há dois motivos
principais:
 A conversão não retira a velha natureza do homem; ela implanta
uma nova natureza, a espiritual, sem excluir a antiga. Compete
ao cristão, por vontade própria, decidir sob que domínio seguirá
sua vida: psíquico ou espiritual, vontade própria ou vontade de
Deus;
 A conversão não torna o homem incorruptível e perfeito. O
homem continua pecador, sujeito à morte física. A grande
diferença é que agora é um homem espiritual e salvo, pode
contar com a orientação constante do Espírito de Deus e
aguardar confiadamente a manifestação de sua salvação no
mundo vindouro.

Se somos renascidos, nossa culpa foi perdoada e
nosso espírito voltou a ter vida com Deus; as demais funções
de nosso ser continuam afetadas e danificadas pela herança
da queda espiritual e pelo pecado ainda praticado. Tudo que
envolve pecado faz enfermar espírito, alma e corpo.
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Vida Centrada no Eu versus Vida Centrada em Cristo
Nossa alma vive, a cada dia, os conflitos da submissão a
Deus: obediência ou vontade própria? Toda vez que fazemos
opção pela vontade própria, nossa alma é afetada pelo
pecado, enfermando com facilidade.
Eva, a primeira mulher, conhecia plenamente a vontade
de Deus, mas foi iludida por uma proposta atrativa de Satanás,
daí passou a querer satisfazer a sua própria vontade. Gn 3:6.
O engano propagado pelo anjo das trevas foi uma
promessa mentirosa muito inteligente.
(2CO 11:3) "Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a
sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos
sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo.”.
(2TM 4:4) "E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.”.

O pecado de Eva foi deixar de fazer a vontade de Deus
para fazer a sua própria vontade. Ela foi tentada pela sua
própria cobiça. A cobiça atrai e seduz. O grande erro do
homem moderno continua sendo o mesmo de Adão e Eva:
insistir em fazer a sua própria vontade, ter um projeto de vida
independente de Deus.
(TG 1:14) "Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua
própria concupiscência.”.

Jesus Cristo veio mostrar o segredo do propósito da
vida humana: “Fazer a vontade de Deus, viver a vontade do
Pai Celestial”.
(JO 6:38) "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a
vontade daquele que me enviou.”.
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(LC 9:23) "E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si
mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me.”.
(LC 9:24) "Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas
qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará.”.
(LC 11:2) "E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás
nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; seja feita a tua
vontade, assim na terra, como no céu.”.

Os apóstolos, ao conviverem com Jesus, absorveram
seu ensino, de que a vida não deve ser centrada no ego, mas
na vontade de Deus.
(GL 2:20) "Já estou crucificado com Cristo; e vivo não mais eu, mas Cristo
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de
Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.”.
(FP 1:21) "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.”.
(RM 8:13) "Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo
Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.”.
(HB 10:38) "Mas o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a minha alma não
tem prazer nele.”.

Uma das frases silenciosas que mais visita as mentes e
os corações é: “Eu quero ser feliz”. Primeiro há a fantasia de
alcançar a felicidade, depois vem o lado sentimental, a
decepção. No geral todos insistem na busca de algo que
ninguém sabe ao certo o que é, mas que parece estar lá fora
em algum lugar e que pode nos trazer a felicidade. Todo o
esforço de alcançar a felicidade, debaixo do sol, será sempre
uma viagem cansativa e fracassada.
Felicidade em plenitude, nesse mundo caótico, limita-se
a um desejo ilusório e inalcançável de um coração imperfeito.
O que eu quero nem sempre consigo. O que eu quero nem
sempre devo. O que devo e consigo nem sempre é o que eu
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quero. O conflito interior gera uma vivência psicológica
existencial ou neurótica e pode servir de base para muitos
outros desequilíbrios emocionais e psíquicos.
A única forma de se viver bem, com equilíbrio
emocional e satisfação plena, apesar das tribulações e
dificuldades inerentes à vida humana, é redirecionar a vida
centrada no eu para uma vida centrada em Cristo.
Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as
concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1Pe 4:2

Se o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus
no sentido de retidão original, sendo contagiado integralmente
pelo pecado, torna-se claro que sua condição natural, na
melhor das hipóteses, é de imperfeição. Uma vida controlada
pelo Espírito Santo, submissa à vontade do Senhor Jesus, é a
única solução para a verdadeira paz e alegria de vida.
Jesus Cristo é o arquétipo (modelo) de uma nova vida e
o homem precisa ser o éctipo (cópia).
A nova vida é uma verdadeira reengenharia na alma.
Ela vem quando ajustamos nossa vontade à vontade de
Deus,1 e isto não acontece sem submissão ao senhorio
absoluto de Cristo. Todo homem precisa aprender de Jesus,
ser reeducado na nova natureza (a de Deus), de acordo com
os princípios bíblicos, permitindo que seja impresso em sua
vida a mente e o caráter de Cristo.
A nossa alma necessita de ordem, amor, paz e alegria,
mas a conquista tem que ser progressiva, a partir de nossa
conversão a Cristo e nunca será total antes da nossa
transformação total na volta de Cristo à Terra.
Pela conversão, o homem tem a chance de reeducar
sua vida de acordo com os padrões bíblicos, tornando possível
uma reengenharia de sua alma, com frutos plenamente
1
- Quando a vontade de Deus entra em choque com a minha vontade e eu escolho
fazer a vontade de Deus.
72

satisfatórios. A reengenharia da alma começa na conversão a
Cristo e continua de forma processual à medida que acontece
o despojamento dos velhos hábitos e o revestimento dos
novos, nos padrões de Jesus Cristo, nosso modelo de homem
perfeito. Neste aspecto a salvação é conquistada dia a dia
pela obediência à vontade de Deus.
Todos nós precisamos renovar nossa mente na Palavra
de Deus para aprendermos a pensar, sentir e decidir segundo
o modelo de Jesus Cristo, vivendo dia a dia no caminho da
salvação.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. II Timóteo 4.7

3 - Glorificação do corpo e transformação plena
Há uma promessa de glorificação e transformação plena do
homem na volta de Jesus Cristo. Até lá é preciso fazer uso da
Palavra de Deus e da fé para a promoção de uma vida
saudável, apesar dos problemas comuns ao ser humano.
Na volta do Senhor Jesus todos os renascidos (cristãos
verdadeiros) serão transformados, num abrir e piscar de olhos.
O mortal se revestirá de imortalidade. O corruptível se
revestirá de incorruptibilidade.
No momento da glorificação do corpo todas as
mazelas, zangas, fobias, indiferenças e bobagens hoje vistas
em nossa alma deixarão de existir, pois seremos plenamente
transformados pelo poder de Deus. O que nenhum homem na
face da terra jamais conseguiu fazer, seja através da ciência,
religião ou qualquer outro meio, Deus fará num milésimo de
segundo. Receberemos um corpo espiritual, semelhante ao de
Jesus glorificado, eterno, incorruptível, imortal. I Co 15:51-52.
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Perguntas 7
1) Verdadeiro ou Falso?
a) Salvar é livrar uma pessoa da condenação eterna.
b) Salvação é o perdão dos pecados e reconciliação com Deus.
c) A salvação é obtida com boas ações e uma boa religião.

2) Complete:
a) Salvação é conseguida através da ________ em Jesus
como Salvador pessoal.
b) Salvação é um ________de Deus (Rm 6:23).
c) Jesus carregou os nossos ____________ no Seu corpo
(1 Pe 2:24).
3) O homem é um ser trino. Isto significa dizer que a salvação
completa em Cristo Jesus acontece em três fases distintas:
Justificação do espírito,
______________ do corpo.

______________ da alma e

4) Verdadeiro ou Falso:
Desde a queda no Éden o homem natural deixou de ter vida
espiritual com Deus, ficando condicionado à vida biológica e
psíquica, centralizando seus objetivos em torno de si.
Por causa do pecado da incredulidade pode permanecer
indefinidamente desconectado da comunhão com Deus. Gn 3:7-10.
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5) O que é pecado? ________________________________
6) Com base em João 5:24, o crente em Jesus Cristo será réu
do juízo final?
7) Relacione a palavra certa para cada frase:
Regeneração – Santificação - Glorificação
O novo nascimento” é a ocasião em que o homem nasce do
Espírito de Deus, tornando-se “homem espiritual”. _____________
Na volta do Senhor Jesus todos os renascidos (cristãos verdadeiros)
serão transformados, num abrir e piscar de olhos. O mortal se
revestirá de imortalidade. O corruptível se revestirá de
incorruptibilidade. ________________
O cristão precisa aprender de Jesus, ser reeducado na nova
natureza (a de Deus), de acordo com os princípios bíblicos,
permitindo que seja impresso em sua vida a mente e o caráter de
Cristo. _________________

8) Complete: O pecado de Eva foi deixar de fazer a vontade
de Deus para fazer a sua própria vontade. Ela foi tentada pela
sua própria ___________. A cobiça atrai e seduz. O grande
erro do homem moderno continua sendo o mesmo de Adão e
Eva: insistir em fazer a sua própria ______________, ter um
projeto de vida independente de Deus.
9) O que diz Tiago 1:14?
_________________________________________________
10) Leia atentamente as frases seguintes, depois marque
Certo ou errado:
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A única forma de se viver bem, com equilíbrio emocional e
satisfação plena, apesar das tribulações e dificuldades inerentes à
vida humana, é redirecionar a vida centrada no eu para uma vida
centrada em Cristo. ( )
Se o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus no sentido de
retidão original, deve lutar para resgatá-la, com a prática de boas
obras e uma boa religião. (
)

11) Relacione as palavras (Modelo – cópia) com a frase
abaixo:
Jesus Cristo é o ___________________ de uma nova vida e
o homem precisa ser a ______________ .
12) O que você entende por “ a nova vida em Cristo é uma
verdadeira reengenharia na alma”?
________________________________________________
13) A reengenharia na alma começa na __________ a Cristo
e continua de forma processual à medida que acontece o
despojamento dos velhos hábitos e o revestimento dos novos,
nos padrões de Jesus Cristo, nosso modelo de homem
perfeito.
14) O que diz I Co 15:51-52?
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Lição 8
UMA NOVA VIDA COM CRISTO
Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.
II Coríntios 5.17

Se você se arrependeu de seus pecados e creu em
Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, uma transformação
radical aconteceu em sua vida. A maior transformação
ocorrida até a presente data, você nasceu de Deus.
Se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
tornou-se uma nova criatura. Uma nova criação de Deus no
âmbito espiritual. Todos os seus pecados cometidos no
passado foram perdoados; você agora vive por outros valores;
valores espirituais eternos e não valores materiais e
passageiros. Sua regra de fé e prática agora é a Palavra de
Deus, seu mapa de vida. Você pode enfrentar o futuro com
ousadia porque sabe que caminha com Cristo e o seu destino
é o lugar da presença Dele.
No momento em que nos arrependemos de nossos
pecados e cremos na salvação oferecida pela morte e
ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo vem habitar
no nosso ser. O Senhor Jesus Cristo entra na vida do pecador
no momento de sua conversão, através do Espírito Santo.
A pessoa que creu foi selada com o Espírito de Deus. O
selo oficial só pode ser rompido pela pessoa credenciada que
é o destinatário. O Espírito Santo é o penhor (garantia dada
como entrada de que o valor total da salvação será pago no
futuro) da nossa herança eterna, quando chegarmos à
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presença de Deus. É como na compra de um imóvel se dá o
sinal de entrada, assim também Deus nos deu a garantia que
a herança completa e final da salvação nos é garantida e está
reservada na presença Dele em nossa vida.
Todo crente em Jesus Cristo foi selado com o Espírito
Santo no momento da fé no Senhor Jesus Cristo. Que verdade
maravilhosa! O Espírito de Deus habitando no nosso frágil
corpo mortal! I Co 3:16.
Que grande amor Deus demonstrou ao mundo pelo fato
de pessoas pecadoras serem transformadas em filhos de
Deus. O crente em Jesus Cristo é filho e herdeiro de Deus!
Sendo filho de Deus e irmão do Senhor Jesus Cristo, é
co-herdeiro de todas as glórias e felicidades celestes!
Andar na Luz
O cristão é um renascido e no domínio do Espírito Santo, tem
sua racionalidade, afetividade e vontade sob a luz da natureza
de Cristo, mas esta nova natureza implantada no homem
interior, precisa ser cuidada diariamente. Necessário se faz
que os nossos pensamentos, sentimentos e vontades sejam
de excelentes parâmetros de qualidade. Só a Palavra de Deus
possui o padrão de qualidade capaz de reeducar o homem de
modo que tenha a mente de Cristo.
Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo?
Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Co 2:16
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra; Cl 3:2.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus Fl 2:5
Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Gl 5:22
Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar,
segundo a sua boa vontade. Fl 2:13
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Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a
vontade do Senhor. Ef 5:17

Toda a personalidade do discípulo de Jesus Cristo é
tocada pela presença do Espírito Santo na vida presente, e no
porvir o crente fiel será totalmente transformado à imagem e
semelhança do Filho de Deus.
“... nós anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo
homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito
em Cristo”. Cl 1:28
“ Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial”. Mt 5:48
“ para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado para
toda boa obra”. 2 Tm 3:17

O Espírito Santo e a Bíblia Sagrada são os dois
grandes agentes que possibilitam a aprendizagem de um viver
com Cristo. Desde o livro de Gênesis observamos que a
Palavra de Deus e o Espírito Deus trabalham em perfeita
sintonia na criação e na edificação. Assim também acontece
na reengenharia do homem interior à imagem de Cristo.
Com a nova vida em Cristo a mudança de foco, de
domínio e controle, passa da velha natureza para a nova, pelo
poder do Espírito Santo. Essa modulação está basicamente no
aspecto de nos submetermos ao domínio da vontade de Deus.
Não importam quais sejam as falhas de uma pessoa. O
Espírito Santo presta auxílio na modulação de todas as
deficiências e pontos fracos do crente em Jesus Cristo.
A reengenharia da alma, processada pelo Espírito de
Deus, não destrói nossa individualidade, mas dar ao intelecto
uma consciência maior dos perigos de nossas fraquezas
particulares e, havendo desejo e submissão, nos molda à
imagem e semelhança de Jesus Cristo.
A reengenharia da alma que o Espírito Santo efetua em
nossa vida não destrói nossa liberdade. Quando nos
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santificamos, nossa vontade passa a ter atributos da natureza
de Jesus Cristo e como conseqüência temos uma nova visão
das coisas, novos ideais e propósitos e períodos mais longos
de desprazer para com o pecado.
Essa reengenharia da alma não cria uma maturidade
instantânea em nossa vida, mas possibilita imediatamente
estágios progressivos e crescentes de amadurecimento
espiritual, através da santificação em Cristo, em um nível
muito além do que seria possível de outra maneira.
O fruto do Espírito – amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio
– representa aquilo que Deus deseja de melhor aos seus
filhos. O fruto do Espírito é a providência divina para a
completa satisfação do homem interior. Gl 5:22-23. O que nós
tanto buscamos só pode ser encontrado no fruto da vida.
Essas nove forças motivacionais são capazes de suprir
todo o ser humano de qualquer necessidade afetiva, de
corrigir os mais diversos desequilíbrios emocionais e de saciar
plenamente de realização.
Seguir a Cristo é sem dúvida o mais extraordinário
projeto de vida.

Perguntas 8
1) Segundo a lição estudada, qual a maior transformação que
pode acontecer na vida do homem?
________________________________________________
2) Certo ou errado:
a) Todas as religiões são caminhos para Deus.
b) A Bíblia é o nosso mapa de vida.
3) Quando o Senhor Jesus Cristo entra na vida do pecador?
_________________________________
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4) Quem é selado com o Espírito de Deus?
_________________________________
5) De acordo com I Co 3:16, Onde habita o Espírito de Deus?
_________________________________
6) Que frutos o Espírito Santo produz no caráter do cristão?
(veja Gl 5:22)
_________________________________
7) Verdadeiro ou falso:
O fruto do Espírito é a providência divina para a completa satisfação
do homem interior. O que nós tanto buscamos só pode ser
encontrado no fruto da vida. Essas nove forças motivacionais são
capazes de suprir todo o ser humano de qualquer necessidade
afetiva, de corrigir os mais diversos desequilíbrios emocionais e de
saciar plenamente de realização.

8) Complete:
Toda a personalidade do discípulo de Jesus Cristo é
tocada pela presença do Espírito Santo na vida presente, e no
porvir o crente fiel será totalmente transformado à imagem e
semelhança de ______________________________
9) Qual o mais extraordinário projeto de vida?
___________________________________________
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EPÍLOGO
Parabéns!
Você chegou ao final do Curso Bíblico:
O Mais Extraordinário Projeto de Vida.
Estaremos providenciando para você, como lembrança
desse curso, um lindo Certificado de Aproveitamento.
Esperamos que o maior e melhor presente oferecido
por esse curso tenha sido a oportunidade de estudar a Bíblia
Sagrada e conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador e
Senhor.
Se você reconheceu seus pecados, arrependeu-se
deles e entregou sua vida a Jesus Cristo, saiba que Aquele
que tudo pode ouviu sua oração e viu sua atitude. Seus
pecados foram perdoados e o seu nome foi escrito no Livro
da Vida Eterna. Você foi selado com o Espírito de Deus e
nasceu espiritualmente. Agora você é uma nova pessoa, um
verdadeiro filho de Deus.
O primeiro passo é entrar no Reino de Deus. Depois
disso precisamos dar continuidade a nossa caminhada com
Jesus Cristo, seguindo a nossa vocação, a missão que Ele
tem para cada um de nós nesta vida.
Somos ungidos para servir, salvos para sermos agentes
de salvação. Queremos lhe convidar a participar das reuniões
de nossa igreja, para sua edificação e crescimento espiritual.
Somos uma comunidade de pessoas como você. Temos
falhas e problemas, mas também nos arrependemos de
nossos pecados e nos tornamos discípulos de Jesus Cristo.
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Estamos aqui para desenvolver relacionamentos saudáveis e
ajuda recíproca.Será um grande prazer recebermos em nosso
meio mais um amado filho de Deus e irmão nosso.
Seja bem-vindo! A Casa é o do Pai, a Casa é sua
também! Um caloroso abraço e até nosso próximo encontro!
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DADOS PESSOAIS PARA CERTIFICAÇÃO
(Favor escrever com letra de forma)

Nome Completo:
__________________________________________________
Endereço Completo:
__________________________________________________
__________________________________________________

CEP:_____________________
Completei o curso em
__________/_________________________/______________
A pessoa que me orientou neste Curso Bíblico foi:
__________________________________________________
Gentileza entregar cópia desta página ao seu orientador de Curso ou
enviá-la para o seguinte endereço:
Masters Divinity Center
Rua Dr. Manoel Capelo Caamano, 120
Itapajé-Ceará
CEP 62600-000
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