ESTUDO 02 - O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO?
Querido discípulo nesses encontros você receberá o desafio de se tornar um verdadeiro discípulo,
pois a Palavra de Deus pode transformar sua vida. No estudo passado, conversamos sobre: O
problema que o pecado gerou na humanidade, separando-a de Deus, e a solução de Deus para
resolver este problema, que foi enviar Seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos
pecadores e nos garantir uma nova vida.
Você quer ter a certeza que irá morar no céu quando terminar sua vida aqui? Para isso são
necessário alguns passos. Estes passos são: A Fé em Jesus Cristo, O Arrependimento e a
Consagração completa da nossa vida a Ele. Vejamos:
Primeiro Passo: A Fé em Jesus Cristo
Leia João 6.40,47 e responda: Qual o requisito básico para termos a Vida Eterna?
______________________________________________________________________________
A Fé em Cristo é o fundamento básico da salvação. Esta fé é bem mais do que acreditar nas
histórias sobre Ele. Crer em Jesus é confiar nEle a ponto de dispor-se a seguí-lo por toda a vida,
em uma completa consagração a Deus.
Segundo Passo: O Arrependimento
Segundo Atos 3.19, que atitudes devem ser tomadas para que nossos pecados sejam apagados?
______________________________________________________________________
Para sermos salvos, é necessário arrependimento dos nossos pecados. Arrependimento é o
reconhecimento de que estivemos errados em todo tempo que vivemos sem Deus, andando
segundo nossos próprios pensamentos, valores e idéias, em contradição com a vontade de Deus.
Isto é errado, e é necessário reconhecer isto. Com o reconhecimento do erro, nos decidimos a
mudar de comportamento, abandonando todo tipo de pecado.
Terceiro Passo: Consagração.
A Fé em Cristo nos conduz a um arrependimento genuíno, que por sua vez deve gerar a terceira
atitude de um salvo, a saber: Consagração total da vida a Cristo.
Muitos dizem que crêem em Cristo, mas não mudam de vida em nada. Será que é assim? Qual é
a conseqüência de crermos em Cristo? Vejamos:
O que o apóstolo João diz em I João 2.4 e 6 que deve acompanhar a vida daquele que diz que está
em Cristo?______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Conforme esse texto nos ensina, a Fé que Jesus requer de nós não é aquela que apenas acredita
que Jesus realmente existiu ou existe. É uma fé que nos leva a seguir unicamente a Cristo. Para
seguí-Lo, precisamos renunciar, deixar de lado, toda forma de idolatria, culto a outro deus, guias
espirituais, santos religiosos, ou a qualquer outra coisa que tenha orientado nossa vida até agora
que não seja o Deus Verdadeiro.
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A verdadeira conversão transforma a vida, fazendo desse novo cristão ABANDONE o pecado e
viva uma vida transformada se tornando um verdadeiro DISCIPULO.
Como Posso Ter a Certeza da Salvação?
Quando falamos sobre a salvação, duas questões surgem em nossa mente.
a) Como posso ter certeza da minha salvação?
b)Se eu cair em algum pecado, Deus ainda me aceitará ou perderei a salvação?
Estas dúvidas surgem freqüentemente. A razão principal é que em muitas seitas e religiões
costuma ser dito que ninguém pode saber se está salvo ou não. Muitos acreditam que só depois da
morte é que saberemos.
O outro problema relacionado ao assunto se dá quando um novo convertido cai em algum tipo de
pecado e pensa que por isso perdeu a salvação. As dúvidas se parecem com estas:
• “Como posso crer que estou salvo, se ainda cometo tantos pecados?”;
• “Como Deus pode me aceitar, se sou tão pecador?”;
• “Eu não sinto que sou salvo. Será que sou salvo realmente?”.
Estas, e outras dúvidas relacionadas ao assunto, nos levam a buscar uma resposta à questão: Como
saber se estou realmente salvo?
Como Saber Se Estou Realmente Salvo?
Será que a Bíblia declara que podemos ter a certeza da salvação? Ou será que ela diz que não
podemos ter esta resposta? Vejamos:
De acordo com o texto de I João 5.11 a 13, podemos ter absoluta certeza da salvação?
V. 11 Onde está a vida eterna? _____________________________________________________
V. 12,13 A quem é dado de ter esta certeza? _________________________________________________

Isso mesmo!! O texto diz que nós podemos ter esta certeza. O apóstolo João afirma que desde já
podemos gozar desta confiança.
Leia o texto de João 6.37, qual é a segurança que podemos ter a respeito de nossa salvação, da
parte de Jesus? __________________________________________________________________
Essa é a promessa feita por Cristo, Mesmo que venha uma dúvida se somos realmente salvos,
devemos entender que o que nos garante a salvação não são os nossos sentimentos, mas a Palavra
de Deus, que sempre permanece fiel. Se entregarmos nossa vida a Cristo e segui-lo como
verdadeiros discípulos, Ele de maneira alguma nos rejeitará.
Se Eu Cair Em Pecado, Perderei a Salvação?
Devemos esclarecer uma outra dúvida, muito freqüente. É a respeito do pecado. O que acontece se
eu, depois de ter aceitado a Cristo como meu salvador, cair em pecado? Perderei a salvação? Terei
que retomar o processo de aceitar a Cristo de novo?
Em relação a este assunto, devemos ter claro em nossas mentes algumas verdades. A primeira
delas é sobre a possibilidade do crente em Jesus cair ou não em pecado. Vejamos o que a Bíblia
fala sobre o assunto.
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De acordo com I João 2.1, qual é o ideal, no plano de Deus, para o salvo em Jesus, em relação ao
pecado? _______________________________________________________________________
Mas é possível para um convertido cair em pecado de novo? _____________________________
E se ele cair, perderá por isso a salvação? ____________________________________________
A verdade que este texto nos mostra é que, embora não seja a vontade de Deus que o crente caia
em pecado, isto pode acontecer. O fato de se tornar um discípulo não significa que ele nunca mais
vai cometer um pecado, mas sim que ele não tem mais prazer no pecado. Se isto acontecer, não é
porque foi planejado. Foi um acidente do qual queremos nos livrar.
Fica a pergunta: O que fazer quando isto acontecer? Leia I João 1.9 e responda: O que deve ser
feito se cairmos em algum tipo de pecado? ___________________________________________
______________________________________________________________________________
Segundo o texto de Hebreus 10:17, o que Deus faz, quando arrependidos, confessamos a Ele,
nossos pecados? ________________________________________________________________
Observação: A tristeza que sentimos quando pecamos é o Espírito Santo mostrando que nós
erramos e que devemos pedir perdão (II Coríntios 7.10). Essa tristeza não quer dizer que você
perdeu a salvação. Ela visa gerar arrependimento para voltar a comunhão perfeita com Deus.
Peça para seu discípulo que faça com você a seguinte oração:
“Pai eu confirmo minha entrega, minha vida te pertence, quero abandonar as práticas
pecaminosas, toda murmuração, palavra pesada, suja, que não edifica, tire da minha
boca, me incomode sempre que eu disser algo que não te agrada, toda minha maneira
de agir, minhas roupas, minhas vestimentas tudo que não te agrada, que não é para a
tua glória meu comportamento dentro e fora de casa,em tudo isso quero mudar e
viver de maneira que te agrade, que te deixe feliz, faz de mim um verdadeiro discípulo,
alguém que ouça sua voz e ande em comunhão contigo. Obrigado por seu amor que
me perdoou e me deu vida eterna através de Cristo. Eu agradeço em nome de Jesus.
Amém.
Lembre-se você está começando uma nova caminhada, está estudando a bíblia e conhecendo a
vontade de Deus, e um dos desejos de Deus é que você se torne um verdadeiro discípulo, que faça
parte de uma célula e torne amigo de seu discipulador compartilhando com ele sua lutas e
dificuldades.
TAREFAS
1. Texto para decorar: I João 5.12
2. Leitura diária: Efésios 2.1-10; 1 Pedro 2.1-10; Romanos 8.1-2; Romanos 5.1-11: 2 Coríntios
5.14-17
3. Quando o Espírito Santo lhe mostrar que você caiu em pecado, confesse a Deus, abandone-o e
agradeça ao Senhor pelo perdão, que está sempre a sua disposição;
Quando recebemos a Cristo em nossas vidas acontece em nós um evento maravilhoso chamado “Novo
Nascimento”. No próximo estudo estaremos estudando sobre os frutos deste acontecimento tão
importante. Então, até o dia _____/_____/_____, às __________hs.
P.S. Separar tempo para a Leitura bíblica e oração é a marca principal de um verdadeiro discípulo.
ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES.
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