ESTUDO 01 - A SOLUÇÃO DE DEUS PARA O HOMEM
Querido discípulo, antes de começar o estudo, peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente, de
modo que você entenda o que a Palavra de Deus quer te ensinar.
Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos sofrimento, desordens, problemas e
situações que fogem completamente da normalidade. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Qual é
a razão de tanta dor, tantas lágrimas e desarranjos? Isto foi projetado assim? É para isto que Deus
criou o homem e o mundo? Existe uma solução para tudo isso?
O Que A Bíblia Diz Sobre Este Assunto
Leia o texto de Romanos 3.10-12,18 e confira o que está acontecendo com a humanidade.
De acordo com o verso 11 e 18, qual é o nosso maior problema? ________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Isto mesmo!! O maior problema da humanidade sempre foi o de abandonar, rejeitar e viver longe
de Deus. Esta atitude é conhecida como “PECADO”. No geral, as pessoas não têm amor, respeito
ou temor a Deus, não O honram nem O consideram como Deus. Buscam a felicidade em coisas que
não podem saciar a sua sede interior, ficando cada vez mais vazios e insatisfeitos, sofrendo as
conseqüências de viverem assim.
De acordo com Romanos 3.23, qual a situação de toda a humanidade hoje? ______________________
_____________________________________________________________________________________________

Leia Isaías 59.2 e responda: Qual a conseqüência espiritual que o pecado traz para nós?__________
_____________________________________________________________________________________________

O pecado é uma barreira que nos separa de Deus. Deus é Amor, é Vida, é Paz, é Luz. Desta
maneira, estar separado de Deus é estar em morte, em trevas, em ódio, em separação, ciúmes,
invejas, em guerras. É exatamente neste estado que se encontra a humanidade.
Leia também Salmos 51:5 e responda: Qual é a nossa condição espiritual, desde o nascimento?
_____________________________________________________________________________________________

Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles morreram espiritualmente e foram contaminados
pelo pecado. Este pecado passou a todos os que foram gerados por ele, seus filhos. Desta maneira,
todos nós, nascidos de Adão, já nascemos contaminados pelo pecado. Esta é a nossa condição hoje,
a minha e a sua. Desde que nascemos, o pecado já age em nossas vidas.
Agora leia o texto de Ezequiel 18.4 e Romanos 6.23 e responda: Qual é o salário do pecado (o que
recebemos por pecar)?_________________________________________________________
Que tipo de morte é essa? ____________________________________________________________________
Esta é uma morte espiritual, que nos separa de Deus e das suas bênçãos. Chamamos isto de
“Condenação do Pecado”.
Mas e agora? O que devemos esperar do nosso futuro, da eternidade e de Deus, a nosso respeito?
Existe solução para este problema? O que devemos fazer? Vejamos:
A Solução de Deus Para a Humanidade
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O pecado, nem a morte, nem a presente situação da humanidade hoje, de dificuldades e
sofrimentos, foi a intenção original de Deus. Deus não planejou que fosse assim, e Ele não quer a
morte do homem. Por isso Ele enviou Seu Filho para pagar pelo pecado do homem.
Leia o texto de Ezequiel 18.23 e 32 e II Pedro 3.9 e responda: O que Deus revela nestes textos?
_____________________________________________________________________________________________

Leia Romanos 5:8. Como Deus provou seu amor por nós?________________________________
_______________________________________________________________________________
Deus não quer ver o homem na morte. Não foi para isso que Ele o criou. Ele o ama mais que tudo.
A Bíblia nos mostra que Jesus é o Filho de Deus, Eterno com o Pai, o Messias, o Salvador do
Mundo.
Leia o texto de Marcos 1.11 e 9.7 e responda: O que Deus revela a respeita de Cristo?
_____________________________________________________________________________________________

Jesus é o Filho Amado de Deus. O Seu único Filho. No entanto, Ele também é Deus.
Deus enviou Seu Filho para viver conosco, seres humanos, para nos trazer salvação. Isto se deu
através de um nascimento físico, e por isso, o Filho é chamado de “Encarnação de Deus”. Jesus se
tornou como um de nós. Ele veio para morrer por nós, perdoar nossos pecados, nos libertar da
condenação eterna e fazer de nós novas criaturas para Deus.
O que Deus fez para nos livrar dessa condenação eterna ? Veja João 3.l7._______________________
Conforme João 3.16, qual foi o sentimento que levou Deus a enviar Seu filho para morrer em nosso
lugar?____________________________________________________________________
O verso que lemos mostra que o amor de Deus por nós foi tão grande que Ele deu o Seu único Filho
para morrer em nosso lugar. Isso realmente é Amor.
Aquela barreira que nos separava de Deus (Isaías 59:2) foi removida pela morte de Cristo em nosso
lugar.
Leia 1 Pedro 3.18 e responda: Jesus morreu por nós para nos levar de volta a quem?
_________________________________________________________________________
No começo do estudo observamos que o problema da humanidade é que tem abandonado a Deus.
Esta atitude se chama pecado. O pecado criou, desde o princípio, uma grande barreira que nos
separava de Deus. Mas a morte de Jesus na cruz removeu essa barreira, dando-nos livre acesso ao
Pai, e a oportunidade de estarmos juntos novamente da Vida, do Amor e da Paz que vem de Deus.
Conhecendo Verdades Bíblicas (Leia os textos e responda):
I Timóteo 2.5 - Existe alguma outra pessoa que pode intermediar nossa causa a Deus? _________
_______________________________________________________________________________
Atos 4.12 – Existe algum outro nome, que possa levar o homem à salvação? _________________
_______________________________________________________________________________
João 14.6 – Quantos caminhos Jesus disse que existe para chegarmos a Deus, e quais são eles?___
_______________________________________________________________________________
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RESUMINDO O QUE ESTUDAMOS HOJE
• A humanidade não foi projetada para atravessar as situações sofredoras que está atravessando.
Deus fez tudo perfeito, mas o homem abandonou a Deus, fato que tem gerado tantas situações de
sofrimento;
• O pecado é a desobediência e a rejeição a Deus;
• O homem nasce contaminado pelo pecado. Desde o seu nascimento é um pecador e portanto
está condenado, pois o pecado nos separa de Deus;
• O amor que Deus tem por nós O motivou a enviar Seu filho ao mundo, para morrer em nosso
lugar, pagar a nossa culpa, libertar-nos da condenação do pecado, e nos unir a Deus novamente;
• A barreira que nos separava de Deus foi removida por Cristo, e por isso Ele nos deu Vida Eterna.
APLICAÇÃO
• Tenho parado para pensar na situação da humanidade que, por causa do pecado, está afastada de
Deus?
• Entendi por que Cristo veio ao mundo?
• Já fui perdoado por Cristo, tendo minha união com Deus restabelecida?
• Já entreguei minha vida a Cristo?
TAREFAS
• Texto para decorar: João 3.16
• Leitura diária: I Coríntios 15:1-11; Marcos 2.14-17; Isaías 55.6-8; Atos 2:37-41; Mateus 4.17
• Ler a Carta de I João
• Reserve um momento diário para falar com Deus, isto se chama oração, e sempre que você orar
ou pedir algo para Deus peça sempre em nome de Jesus, porque ele disse que tudo aquilo que
pedirmos ao Pai em seu nome o Pai atenderia.
ORAÇÃO
Amigo discipulador pergunte ao seu discípulo se ele já entregou sua vida para Cristo dirigir e ser
Senhor dela. Mesmo que ele já tenho feito peça para ele repetir sua oração.
Diga assim: “Deus Pai eu reconheço Seu amor e cuidado por mim e creio que Jesus Cristo é o
único que pode me salvar, me perdoar, me libertar, me restaurar e transformar totalmente
minha vida. Eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, rejeito todo pacto ou aliança feita com
outros deuses. Declaro que a partir de hoje sou uma nova pessoa, quero ser um discípulo fiel e
obediente e viver uma vida transformada e liberta. Quero ser uma benção em tuas mãos para
abençoar outras pessoas, quero fazer muitos discípulos para o Senhor Jesus. Eu oro agradecido
em nome de Jesus”.
No nosso próximo encontro estudaremos como um verdadeiro discípulo pode ter a certeza de que
estas maravilhosas verdades podem ser aplicadas e como podem transformar totalmente a nossa
vida. Será no dia _____/_____/____, às _______ hs.
ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES.
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