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A salvação é possível porque Jesus Cristo morreu em seu benéfico para pagar o preço dos seus 

pecados, e é capaz de mudá-lo espiritualmente de forma milagrosa, para que assim possas passar a 

eternidade no céu com Ele. Sem o auxílio de Deus você não está qualificado a entrar no céu devido o que 

você é (injusto) e o que você cometeu (o pecado). Felizmente, Deus quer ajudá-lo e salvá-lo dos seus 

pecados. 

Como Posso Ser Salvo? 

Você só pode ser salvo pela graça de Deus. Isso significa que você só pode ir para o céu e escapar da 

condenação por causa do que Deus fez por você. Lições anteriores da série “Verdades Do Evangelho” 

mostram que você é injusto e que qualquer tentativa da sua parte de fazer o que é certo ou merecer o favor 

de Deus é inútil. Você não pode pagar por seus pecados, e não pode mudar a natureza que você tem. Devido 

a sua impotência diante desse fato, você precisa urgentemente de ajuda, e Deus é o único capaz de te salvar. 

A boa vontade de Deus em te salvar é pura graça porque você é culpado de pecado e de blasfêmia contra 

Ele. A salvação de Deus é gratuita e não se obtém por merecimento, antes é uma dádiva mediante a 

misericórdia divina. Você merece ser responsabilizado por seus atos, mas Deus quer ser gracioso contigo 

porque te ama. 

De acordo com os seguintes versos, como alguém pode ser salvo? 

Efésios 2:8-9______________________   Atos 15:11______________________ 

Romanos 3:24_____________________   Tito 3:7________________________ 

 

Dê uma definição para a palavra “graça”. _______________________________ 

Sobre o que os profetas profetizaram (1 Pedro 1:10)?______________________ 

Qual é o dom (dádiva) de Deus (Romanos 6:23)?_________________________ 

Que tipo de dádiva Deus oferece (Romanos 5:18)?________________________ 

 

Porque fazer corretamente a coisa errada? 

Em primeiro lugar é tarde demais para fazer correções. Você já é culpado e está condenado. Em 

segundo lugar, o empenho da sua parte em fazer o que é correto ou tentar compensar todo o erro já cometido 

é em vão. Muitos já tentaram e fracassaram. Tais esforços são conhecidos como obras. Achar que você pode 

fazer algo para merecer a graça de Deus é uma tolice. Não há nada que você possa fazer para justificar seu 

merecimento da salvação. 

Porque você já está condenado (Romanos 3:23) ? 

De acordo com os seguintes versículos, de que forma não seremos salvos? 

Tito 3:5____________________   2 Timóteo 1:9 ___________ 

Gálatas 2:16_________________                     Efésios 2:9______________ 



       

Se eu viver corretamente, Deus me salvará pela graça? 

Graça e obras são palavras mutuamente exclusivas. A palavra graça significa que você recebeu de 

Deus uma benção não merecida, ao passo que as obras significam que você está tentando obter uma bênção 

em troca de trabalho realizado. Algumas pessoas tentam viver pela lei dos dez mandamentos, outras tentam 

viver por suas próprias leis de justiça, esperando agradar a Deus e receber Dele a salvação. Porém, nenhuma 

quantidade de esforço, grau de mudança ou melhoria de vida ganhará sua salvação. De fato, exatamente o 

contrário ocorrerá. As pessoas que oferecem obras em troca da aprovação de Deus serão julgadas por 

TODAS as suas obras, e todos os que confiam em suas obras serão condenados. Salvação pela graça não 

envolve obras de nenhum tipo. Salvação é 100% graça, porque você precisa ser salvo por Deus e não há 

nada que você possa fazer. Salvação pela graça não envolve (e nem pode) sequer as mais sinceras obras de 

todos os seres humanos. 

Se a salvação é pela graça, porque não pode ser pelas obras (Romanos 11:6)?           

O que Jesus disse àqueles que estavam confiados em muitas obras maravilhosas em Seu nome 

(Mateus 7:22-23) ? 

Leia Apocalipse 20:12-15 para responder as seguintes perguntas: 

1- Como os mortos foram julgados? ( vs 12-13) ? 

2- O que os livros continham? 

3- Em que livro os condenados não foram encontrados? ( vs 15)? 

4- Em qual dos livros você quer ser achado? 

(     ) Livro da Vida                   (     ) Livro das Obras 

O que se exige das pessoas que querem ser julgadas por suas obras (Tiago 2: 10)? 

Qual é o resultado dos que confiam em boas obras para se salvar (Romanos 4:4)?  

 

O que é fé? 

A fé o capacita a entender as verdades de Deus. Esta é a fé que enxerga. Pela fé você é capaz de 

saber que Jesus Cristo morreu por seus pecados e que Ele quer te salvar. Pela fé você pode compreender que 

Deus é real e te ama. Com frequencia as pessoas pensam que a fé é uma aceitação cega das coisas que elas 

não conseguem entender. Reconhecidamente muitas pessoas creem firmemente em coisas das quais não têm 

discernimento. Porém a verdadeira fé bíblica não é uma aceitação ou crença cega. A fé é uma percepção 

espiritual pela qual você discerne e compreende as verdades espirituais de Deus. 

Leia Hebreus 11:1 para responder ás seguintes perguntas: 

1. O que é fé? 

2. O que é prova? 

3. Crer em alguma coisa é prova da verdade? 

 

Leia Hebreus 11:3 para responder aos seguintes questionamentos: 



1. O que a fé te capacita a fazer? 

2. Crer em alguma coisa te capacita a entendê-la? 

3. Como você descreveria a diferença entre fé e crença? 

 O que é impossível fazer sem fé? (Hebreus 11:6) 

 Como alguém é justificados para ser salvo? (Romanos 3:28) 

  

Como posso saber se tenho fé? 

 Quando você ouve a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, Deus te dá fé para confirmar no seu 

coração que ela é verdadeira. Isso se chama convicção. Devido à fé, você percebe que precisa de Deus, que 

Jesus Cristo quer te salvar, e que você está condenado em seus pecados. Aí, você experimenta o desejo de 

dar sua vida a cristo. Entretanto, por causa do pecado, você resiste para não se render e entregar sua vida a 

Ele. Algumas pessoas ficam mais perturbadas que outras pelo conflito de desejos, mas todas percebem que 

há uma escolha a ser feita – render-se ao chamado de Cristo ou continuar a viver em pecado e condenação. 

 Quando você recebe fé (Romanos 10:17)? 

 Quem te dá fé (Romanos 12:3)? 

 Você já ouviu a mensagem do evangelho de Jesus Cristo? 

 Deus está convencendo você do pecado ou Ele já convenceu? 

 

Porque Deus não salva todo o mundo? 

 Deus dá a todos a liberdade de aceitar ou rejeitar sua oferta. Ele não forçará sua graça a ninguém. Ele 

envia mensageiros a compartilhar suas Boas Novas de salvação, e seu Espírito convence os corações dos 

pecadores da necessidade que têm de sua ajuda. Deus fez tudo que era necessário para tornar a salvação 

possível e estender o convite para ser salvo a todos. Mas a salvação só se torna uma realidade em sua vida 

quando você escolhe crer em Jesus Cristo e decide aceitar seu convite. Deus decretou que apenas aqueles 

que creem em Jesus Cristo e entregam suas vidas a Ele serão salvas. Apenas os crentes recebem graça, e a 

escolha de crê é com você. 

 De acordo com os seguintes versos, por que as pessoas não estão salvas? 

 João 3:18____________________           João 3:36____________________ 

    João 8:24____________________           Lucas 13:3____________________ 

 Por que o ato de crê é necessário para a salvação, mas as boas obras não são? 

 Crê é aceitar as reivindicações e promessas de Deus- O fato de que você não pode fazer nada para 

adquirir a graça de Deus e o fato de que você é dependente da misericórdia Dele. Crer é aceitar a salvação de 

Deus porque você crê que ele te ama e quer te ajudar. Crer não é uma tentativa de fazer o que é certo, pelo 

contrário, é uma aceitação do fato de que você não pode fazer nada para se ajudar e de que você é totalmente 

dependente de Jesus Cristo. 

 De acordo com os seguintes versículos, como alguém é salvo? 

 1 Coríntios 1:21 __________________ 



 Romanos 1:16____________________      

  De acordo com Romanos 4:4-5, Deus justifica aqueles que ______________ Nele e não aqueles que 

confiam nas _____________. 

 De acordo com Gálatas 2:16, as pessoas são justificadas pela ____________ quando elas 

_______________em Jesus Cristo, e não pelas _______________. 

 De fato, ninguém será justificado pelas ___________________  

 Com base nesses versículos, crer em Jesus é uma obra? 

 

O que eu devo crer? 

 Crer no evangelho implica crer que Jesus Cristo é Deus e perfeito em todas suas obras, que você está 

condenado e carece da sua ajuda porque você é culpado do pecado, que Jesus morreu por seus pecados, mas 

ressuscitou dos mortos para viver para sempre e para te dar vida, e que Ele te purificará de todos os teus 

pecados, perdoará e te dará a vida eterna. Essa é a principal mensagem do evangelho. 

 Leia Romanos 10:9 para responder aos seguintes questionamentos. (Nota: Confissão com a boca 

significa que você confessa a Deus a sua convicção.) 

 1. O que você deve confessar acerca de Jesus? 

 2. O que você deve crer no seu coração? 

 3. O que Deus fará se você crer nele? 

 Em que momento você é salvo após ouvir a palavra da verdade (Efésios 1:13)? 

 

O que significa estar arrependido? 

 Arrependimento significa mudar de trajetória e ir à direção oposta. Assim, quando a Bíblia fala de 

arrependimento para a salvação, significa que você está assumindo que deixa de negar a Cristo e crê nele, 

deixa de rejeitá-lo e o aceita, deixa de viver sem Ele e vive com Ele, deixa de dar desculpas pelos seus 

pecados e os confessa, deixa de viver para si próprio e vive para Ele. 

 O arrependimento para salvação é deixar de depender de si próprio e parar de tentar mudar seu estilo 

de vida com o propósito de ser salvo, e decidir depender de Jesus Cristo para mudá-lo e salvá-lo. Sem Cristo 

você está condenado. Volte-se para Ele e entregue a sua vida. 

 Jesus está chamando os pecadores a fazer o que (Lucas 5:32)? 

 O que Deus quer que TODAS as pessoas façam (2 Pedro 3:9)? 

 Por que as pessoas se arrependem (2 Coríntios 7:9)? 

 Leia 2 Coríntios 7:10 e responda às seguintes perguntas: 

 1. Que tipo de tristeza traz arrependimento verdadeiro para salvação? 

 2. Alguém pode ser salvo com tristeza mundana? 

 Circule as respostas corretas nas seguintes orações: 

 O arrependimento (divino/mundano) caracteriza-se pelo sentimento de vergonha e tristeza por ter 

feito o que é errado, e o desejo profundo de abandonar o pecado. 



 O arrependimento (divino/mundano) caracteriza-se pelo sentimento de vergonha por ter sido 

surpreendido enquanto fazia o que é errado, mas não tem nenhum remorso por isso. 

 O que acontece com os que não se arrependem (Lucas 13:3)? 

 O que os anjos fazem quando um pecador se arrepende (Lucas 15:10)? 

 

Como eu posso saber que Deus me salvará? 

 Assim que você ouve a mensagem do Evangelho, tem fé para confirmar a veracidade da mensagem 

de Deus e sua aplicação a você pessoalmente.  

 Deus não se recusará a te dar o presente da salvação se você crer nele, se arrepender de seus pecados 

e confessar sua dependência Dele. Como Deus é amor e é também eterno, ama a todos com abundância 

infinita e quer que todos sejam salvos. 

 Jesus Cristo morreu por todos. Ele não quer que ninguém pereça no inferno. A Bíblia diz que Ele 

ama a todos, que Ele oferece salvação a todos, e que Ele promete salvar a todos os que creem nele, incluindo 

você. 

 O que você pode saber quando você crer no nome do Filho de Deus (1 João 5:13)? 

 Qual é a promessa de Deus aos crentes (João 3:16)? 

 Qual é o desejo de Deus para todas as pessoas (1 Timóteo 2:4)? 

 Por quem Jesus morreu (Hebreus 2:9)? 

 Leia 2 Pedro 3:9 para responder às seguintes questões: 

 1. O que Deus quer para todos? 

 2. O que Deus quer que todos façam? 

 A quem Deus mostrará misericórdia e perdão (Salmo 86:5)? 

 A quem Deus disponibiliza a salvação (Tito 2:11)? 

 A quem Deus quer que sua mensagem seja pregada (Lucas 24:47)? 

 De acordo com os versículos acima, você acha que Deus quer te salvar? 

 

O que devo fazer para ser salvo? 

 Não há nada que você possa fazer para salvar a si próprio. Você precisa depender de Jesus Cristo 

para salvá-lo. A salvação é de Deus, e é Ele que deve te salvar, pois foi Ele que morreu por seus pecados, e é 

Ele que pode te mudar. Quando você aceita o fato de que precisa depender completamente de Jesus Cristo 

para salvá-lo, e crê que Ele é o único meio de ser salvo, você confessará sua necessidade dele e pedirá sua 

ajuda. Você entregará sua vida a Ele por graça e misericórdia. 

 Qual foi a resposta de Paulo à pergunta do carcereiro (Atos 16:30-31)? 

 Quem tem vida eterna (João 3:15-16)? 

 Quem Deus salva (1 Coríntios 1:21)? 

 O que Abraão fez para ser salvo (Romanos 4:2-3)? 

 O que Pedro disse ao povo que fizesse (Atos 3:19)? 



 

Quando Deus me salvará? 

 Deus te salvará no momento em que você crer nele, arrependido, confessando sua necessidade dele. 

A salvação é instantânea, e a transformação acontece dentro de você. Embora o seu corpo continue o 

mesmo, você foi mudado espiritualmente e perdoado de seus pecados. 

 Os crentes são salvos agora ou depois (1 Coríntios 1:18)? 

 O que você pode saber que tem agora (1 João 5:13)? 

 O que acontece àqueles que creem em Cristo (João 5:24)? 

 

Eu posso ser salvo agora? 

 Se você fez os estudos da Série das Verdades do Evangelho, então você conhece a mensagem do 

evangelho. Cada vez que você ouve essa mensagem, Deus te dá fé para que possas saber que ela é 

verdadeira. Se você não é salvo, então está experimentando o convencimento e está sentindo desejo de crer 

na mensagem e voltar-se para Cristo e confessar sua dependência Dele. No mesmo instante você sente que 

sua carne resiste e não quer entregar sua vida à Cristo. Deus revelou a mensagem da salvação a você. Agora 

você precisa decidir: aceitar a Cristo ou rejeitá-lo? A melhor escolha e a decisão correta é entregar-se a Jesus 

Cristo agora e deixar que Ele te salve (2 Coríntios 6:2.) 

 Não importa se você é um crente recém-convertido ou um veterano, você precisa descobrir o plano 

de Deus par sua vida. Você não quer desperdiçar seu tempo em nenhum outro plano. O plano de Deus é a 

via de mão única para as bênçãos e sucesso verdadeiro. A próxima lição da Série das Verdades do 

Evangelho é “A Experiência do Novo Nascimento.” Essa lição lhe explicará o que aconteceu com você e 

dará orientação para cumprir o plano de Deus para a sua vida. 

 Entre em contato com a I Igreja Batista de Eirunepé e peça mais material de estudo bíblico. Se você 

aceitou a Cristo recentemente, peça os livretos Fatos para os Novos Convertidos e Lições para Crescimento 

Espiritual.   

A Série das Verdades do Evangelho 

1. Conhecer a Deus Pessoalmente 

2. Projetado para Ser Espiritual 

3. A Causa do Sofrimento e da Morte do Ser Humano 

4. Deus é a Resposta 

5. Você Pode Ser Salvo 

6. A Experiência do Novo Nascimento        

        


