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O que acontece quando uma pessoa é salva? 

No momento em que você dá a sua vida a Jesus, Ele te salva da condenação e da morte espiritual e te 

dá a vida. Ele pagou o preço pelos teus pecados com sua própria morte, e te mudou espiritualmente, dando a 

ti uma nova natureza. Ser salvo da condenação significa que jamais morrerás. Pelo contrário, estás vivo em 

Jesus Cristo para sempre. Você tem a vida eterna. 

De acordo com João 5:24, quando você crê em Jesus passa da ___________________ para 

__________________. 

Que tipo de vida você tem em Jesus Cristo (João 6:40)? 

O que significa ter vida eterna? 

Vida eterna é um relacionamento com Jesus Cristo que nunca findará. A palavra eterna significa para 

sempre ou sem fim. A palavra vida significa ter um relacionamento com Jesus Cristo (I João 5:12). As 

primeiras lições da série verdades do Evangelho mostraram que as definições bíblicas de vida e morte 

espiritual eram determinadas pelo relacionamento com Jesus Cristo. Assim, ter vida eterna significa que seu 

relacionamento com Cristo continuará para sempre. 

O que a palavra eterna significa? 

O que a palavra vida significa (1 João 5:12)? 

Baseado nos significados das palavras, o que significa ter vida eterna? 

Por que não é possível haver fim para a vida eterna? 

Como Deus guarda a minha vida por toda a eternidade? 

Como a morte espiritual ou separação de Deus é causada pelo pecado, é necessário que o pecado não 

faça mais parte da nossa vida. É por isso que a Bíblia descreve uma pessoa salva como nova criatura. 

Espiritualmente, o crente não peca mais porque sua natureza interna foi mudada da injustiça para justiça. 

Essa transformação espiritual é chamada de novo nascimento. É um recomeço com uma nova natureza, 

como filho de Deus. Ter uma natureza justa previne do pecado, e se você não peca, não morre. 

O que acontece quando você está em Cristo (2 Coríntios 5:17)? 

Que mudança Deus faz quando você crê em Jesus Cristo (2 Coríntios 5:21)? 

Que tipo de justiça vem sobre todos os que crêem (Romanos 3:22)? 

Por que é impossível para Deus pecar (Salmo 92:15 e Salmo 119:37)? 

Lei a 1 João 3:9 para responder as seguintes questões: 

1. Quem não pode pecar? 

2. Que parte do crente não peca?       

3. Por que não é possível aos crentes morrer espiritualmente? 



Leia Romanos 6:23 para responder seguintes questões: 

1. Qual é o salário do pecado? 

2. Por que um crente nunca pode morrer espiritualmente? 

Você está me dizendo que crente não pode pecar? 

Os crentes têm duas naturezas. A Bíblia se refere ao corpo físico como homem exterior, e a alma e 

espírito como homem interior. A natureza do corpo continua inalterada, portanto, injusta e pecaminosa. 

Porém, o homem interior é espiritual e sua natureza é transformada em natureza justa. Como o corpo é 

inclinado para o pecado, e o homem interior deseja o que é correto, os crentes estão continuamente em 

conflito entre as duas naturezas. Entretanto, como o homem interior e espiritual é justo, ele nunca pecará, 

indiferentemente do que o corpo fizer. Assim, o homem espiritual viverá para sempre com Cristo, no céu, 

por que ele sempre faz o que é certo.  

O que os crentes nunca podem alegar (I João 1:8)?              

Leia Romanos 7:17-22 para responder às seguintes perguntas: 

1. Que tipo de conflito está sendo descrito? 

2. Que parte do crente ainda tem a natureza pecaminosa? 

3. O que Paulo disse que estava presente sempre que ele queria fazer o bem? 

4. Que parte do crente serve a Deus? 

 

O que acontecerá comigo quando eu morrer? 

 

Como a natureza do seu corpo não foi mudada, ele será deixado aqui para se tornar parte do pó da terra, 

enquanto a sua alma e espírito partem para o céu. A natureza pecaminosa do corpo o torna desqualificado 

para entrar no céu. Porem, a bíblia diz que chegará o dia em que, num piscar de olhos, você receberá um 

novo corpo, glorificado, e será totalmente restaurado como pessoa – corpo, alma e espírito. O novo corpo 

será justo e nunca pecará. 

 

O que acontece ao corpo quando a alma sai dele (Gênesis 35:18) ? 

 

Em que o corpo e o espírito diferem um do outro (Romanos 8:10)? 

 

Como seu corpo físico natural é ressuscitado (1 Coríntios 15:50)? 

 

Quando o corpo será mudado (I Coríntios 15:52)? 

 

Há consequência se eu decidir pecar depois de ser salvo?    

          

Deus julgará cada crente pela maneira em que vive. Porém, esse julgamento não é para decidir o destino 

da alma. Isso já foi decidido. Espiritualmente, o crente não pode pecar. Por isso, ele não vai morrer ou 

perder a salvação. De fato, o crente está eternamente seguro, porém será julgado. O julgamento do crente 

envolve o ganho ou perda de recompensas espirituais. O resultado desse julgamento é determinado por sua 

decisão de viver uma vida controlada pelo espírito ou pelo pecado. Viver em obediência ao Espírito de Deus 

é uma experiência chamada vida cheia do espírito. Viver uma vida de pecado, regida pela natureza 

pecaminosa do corpo é o que chamamos de vida carnal. Uma vez que você deu sua vida a Cristo para 

escapar do poder da condenação e da condenação do pecado, não faz sentido retorna a tal estilo de vida.  



 

Leia 1 Coríntios 3:11-15 para responder as seguintes questões: 

 

1.  Que fundamento não podemos colocar (Vs. 11)? 

2. Que tipo de material de construção representa seu estilo de vida (vs. 12)? 

3. Como suas obras serão julgadas (vs. 13)? 

4. O que acontece se sua obra permanecer após o julgamento (vs. 14)? 

5. O que acontece se sua obra não permanecer após o julgamento (vs. 15)? 

6.  O que acontece à salvação do crente que sofrer perda (vs. 15)? 

 

O que acontecerá se eu decidir viver uma vida carnal? 

 

Uma vida carnal é caracterizada pelo cumprimento dos desejos do pecado na carne. Infelizmente alguns 

crentes decidem se entregar aos desejos e tentações da carne, ao invés de se render aos novos desejos do 

novo espírito. Porém, uma vida carnal não é boa. Deus corrige seus filhos para ajudar a guiá-los. Ninguém 

gosta de castigo, mas é para nosso próprio bem. Em segundo lugar, retornar ao estilo de vida carnal é 

regressar a miséria, insatisfação e ao vazio que você clamou a Jesus que o libertasse, é voltar aquele 

primeiro estágio em que você se encontrava. Em terceiro lugar, um estilo de vida carnal levanta duvidas 

acerca da sinceridade de sua entrega de vida a Jesus Cristo. Portanto, um estilo de vida carnal não muda seu 

status de salvo, mas gera questionamentos com relação a sua sinceridade, se és verdadeiramente salvo ou 

não.  

 

Por que Deus açoita seus filhos (Hebreus 12:9-11)? 

  

De que os crentes carnais são chamados (1 Coríntios 3:1-3)? 

 

O que você é exortado a fazer (Romanos 6:12-13)? 

 

O que é vergonhoso aos crentes (1 Coríntios 15:34)? 

 

Que tipo de pessoa retorna ao um estilo carnal (Provérbios 26:11)? 

 

O que os crentes carnais devem examinar (2 Coríntios 13:5)? 

 

O que os crentes carnais podem esquecer (2 Pedro 1:9) 

 

Se eu sou nascido de Deus, o que isso faz de mim? 

 

Ser nascido de Deus torna você um filho de Deus. Espiritualmente, você possui a natureza justa de Deus 

que tem inclinações apenas para as coisas corretas. Como filho de Deus, você faz parte da família de Deus e 

tem irmãos e irmãs em Cristo. Sua família espiritual inclui qualquer um que tenha nascido de novo em Jesus 

Cristo, isso também faz de você um herdeiro de tudo o que Deus entregou a Jesus Cristo, ou seja, tudo na 

criação. De fato, a Bíblia diz que você é um coerdeiro de Cristo, ou igualmente habilitado para herdar a 

herança de Jesus Cristo. Isso só é possível por causa do infinito amor que Deus tem por você. Amor é o 

desejo de dar e compartilhar tudo, e foi isso que ele fez por você. Porém, é possível desperdiçar sua herança 

através de um estilo de vida carnal. 

 

O que deve acontecer para que alguém entre no Reino de Deus (João 3:3)? 



 

Que parte do crente nasce de novo (João 3:6)? 

 

Se você é nascido de Deus, que isso faz de você (Romanos 8:14-16)? 

Que tipo de herdeiro você é (Romanos 8:17)? 

Leia Lucas 15:11-24 para responder às seguintes perguntas: 

1. O que o filho pediu ao pai? 

2. Por que ele perdeu sua herança? 

3. O pai em algum momento negou a paternidade ou se recusou a reconhecê-lo como filho? 

4. Como um crente pode perder a sua herança? 

5. Embora um crente possa sofrer perda, por que ele nunca pode perder a salvação? 

 

Como é o céu? 

O céu o lugar perfeito que todos sonham. Como não há pecado no céu, lá não existe morte, sofrimento, 

dor, injustiça, fome ou mágoa. O mundo que nós conhecemos será substituído por uma nova terra. Deus 

reinará a partir do Novo Monte Sião, do qual o rio da vida fluirá e correrá por toda a terra. Os santos viverão 

em comunhão entre as nações da terra. Todos terão responsabilidades e adorarão a Deus. 

O que acontecerá ao céu e à terra de agora (2 Pedro 3: 10-12)? 

De acordo com os versos a seguir, como serão o novo céu e a nova terra? 

1. 2 Pedro 3:13____________________________________________________ 

2. Apocalipse 21:4_________________________________________________ 

3. Miquéias 4:1-5__________________________________________________ 

 

O que eu devo fazer para viver para Jesus? 

Você precisa descobrir o plano de Jesus para sua vida, crescer espiritualmente e se preparar para a guerra 

espiritual. Jesus tem três recursos para ajudá-lo a obter sucesso em cumprir cada um desses alvos. 

A Bíblia é o livro de instruções inspirado por Deus, através do qual você aprenderá acerca Dele, seus 

desejos seus planos e suas promessas. Como a Bíblia é a autoridade definitiva em como pensar e viver, você 

deve estudá-la diária e diligentemente. 

O Espírito Santo é o seu segundo recurso que supre conforto, orientação e discernimento. Ele é o recurso 

que nos permite saber os detalhes da vontade de Deus para nossa vida diária. Portanto, você precisa buscar 

sua ajuda através da oração e do jejum. A igreja é o seu terceiro recurso. O pastor, professores e membros 

fizeram uma aliança com Deus e entre si, para cumprir o plano de Deus para o mundo. Sua participação 

inicia com o batismo, depois de ter sido salvo, recebendo treinamento e assumindo responsabilidades. Esses 



três recursos foram projetados para equipá-lo e para que você se desenvolva a se torne tudo aquilo que você 

pode ser como crente.  

O que é necessário para que haja crescimento espiritual (1 Pedro 2:2)? 

O que é necessário para ajudá-lo com suas dificuldades (Romanos 8:26)? 

O que todos os novos convertidos fizeram para ser acrescentados à Igreja de Jerusalém (Atos 2:41)? 

O que uma boa igreja neo testamentária faz por você (Efésios 4:12-14)? 

Leia Efésios 6:10-18 para responder aos seguintes questionamentos: 

1. De que forma você deve ser forte? 

2. Por que você precisa da armadura de Deus? 

3. Com quem você tem conflito? 

4.  Faça uma lista dos itens que fazem parte da armadura de Deus. 

 

Como eu devo viver para Deus? 

Ser crente é a melhor coisa que poderia acontecer a você. Portanto, você precisa viver como tal. Você foi 

salvo do poder de pecado e da condenação. Você nasceu de novo, com uma nova natureza justa. A única 

forma razoável de viver agora é sob o senhorio de Jesus Cristo, tomando a firme decisão de fazer o que é 

correto, sendo honesto em tudo, encorajando e servindo aos outros, sendo responsável e dependente. Você 

precisa fazer da Bíblia seu guia de instruções para cada área da sua vida. Fazendo assim, você terá uma vida 

melhor e mostrará aos outros que os caminho de Deus são melhores que os propostos pelo mundo. Retire os 

hábitos pecaminosos da sua vida e comece a aprender verdadeiramente como se deve viver. Obedecer a 

Palavra de Deus é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. 

De acordo com Gálatas 5:25, se você _____________________ em Espírito, estão você deve 

____________________ em Espírito.  

Leia 1 Coríntios 10:31 para responder as seguintes perguntas: 

1. De que forma você deve fazer todas as coisas na sua vida? 

2. Há alguma coisa na sua vida que não glorifique a Deus? 

Leia 2 Pedro 1:4-9 para responder aos seguintes questionamentos: 

1. Que tipo de natureza o crente tem (vs. 4)? 

2.  Faça uma lista das oito características que devem fazer parte da sua vida (VS. 5-7). 

3. Se você continuar crescendo e se aprimorando espiritualmente, o que não ficará infrutífero (vs.8)? 

4. Se você decidir viver um estilo de vida carnal, o que acontecerá com você (vs. 9)? 

Quando você vive para Jesus Cristo, como de fato deve viver, o que você experimenta (Romanos 12: 1-

2)? 



O que eu devo fazer quando pecar? 

A tentação para pecar é uma experiência diária de vida porque a natureza de seu corpo ainda é 

pecaminosa. Entretanto, ela não deve controlá-lo nem arruinar sua vida. Você tem o poder de Cristo em sua 

vida para resistir ao pecado. Se você lutar consistentemente para viver para Cristo, você se fortalecerá 

espiritualmente. Sua resistência à tentação e ao pecado será aumentada. Entretanto, quando você se rende à 

tentação e peca, precisa confessar a Deus o pecado cometido e aceitar seu perdão. Às vezes, se não sempre, 

sentimentos de culpa e vergonha farão com que você evite a Deus, mas você precisa do seu perdão. Prepare-

se para responder adequadamente e imediatamente, para que seu crescimento espiritual em Cristo não seja 

impedido.  

Quando você enfrenta dificuldades e tentações, de que deve se lembrar (Filipenses 4:13)? 

Qual é o perigo de você pensar que não pode cair no pecado (1 Coríntios 10:12)? 

Leia 1 Coríntios 10:13 para responder às seguintes questões: 

1. O que todo crente tem em comum? 

2. O que Deus fará fielmente por você? 

3. Ao que você é capaz de escapar e suportar? 

E agora, o que você deve fazer? 

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

aceitou a Cristo recentemente, peça o estudo Bíblico Fatos para os Novos Convertidos e Lições para o 

Crescimento Espiritual. Você perceberá que a vida cristã é a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Quer 

aprender mais sobre a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Estude série das Verdades do Evangelho 

listado abaixo! 

A série das Verdades do Evangelho 

1. Conhecer a Deus Pessoalmente 

2. Projetado para Ser Espiritual 

3. O motivo do Sofrimento e da Morte do Ser Humano       

4. Deus é a resposta 

5. Você pode ser Salvo 

6. A experiência do Novo Nascimento. 


