LIÇÃO I - VOCÊ E A SALVAÇÃO
A CERTEZA DE SEU RELACIONAMENTO COM DEUS
O maior privilégio que o homem pode ter é conhecer pessoalmente a Deus através de Jesus
Cristo. Como é que podemos ter certeza de que conhecemos a Deus? Como podemos saber que Jesus
Cristo entrou em nossa vida e que temos vida eterna? Será possível ter tal certeza?
A palavra de Deus, a Bíblia , deixa claro que não apenas é possível, mas que Deus quer que
tenhamos convicção de nosso relacionamento com Ele.
Podemos observar que há milhares de bons fiéis freqüentadores de igreja que já "receberam" a Cristo
mas não têm certeza de sua salvação. Por mais que se esforcem, por mais que se disciplinem em seus
esforços de agradarem a Deus, ainda permanecem inseguros quanto ao seu relacionamento com Ele.
Por que será que esta incerteza desanimadora existe entre tantos que sinceramente querem conhecer
a Deus, e O têm buscado por anos? Acreditamos que para muitas pessoas isto se deve simplesmente a
informações erradas sobre a própria pessoa de Deus, sobre o verdadeiro significado da crucificação e
da ressurreição de Jesus e sobre o que significa receber a Cristo como salvador e Senhor.
Quem sabe você mesmo ainda esteja inseguro quanto ao seu relacionamento com Deus,
mesmo tendo sido criado num ambiente de fé e tendo até “crido” nEle e em Seu filho por anos? Se
você morresse neste exato momento, saberia com certeza onde iria passar a eternidade? Você tem
plena certeza de que agora mesmo Jesus Cristo está presente em sua Vida e de que você é filho de
Deus?
Quem sabe você se converteu á Cristo recentemente e ainda não está seguro de que algo tenha, de
fato, acontecido - ainda não tem certeza de sua salvação e tem sérias dúvidas quanto ao lugar que irá
quando morrer?
Se você ainda se encontra entre a grande multidão que ainda busca a Deus, os próximos minutos
podem ser os mais importantes de sua vida. Tornar-se um cristão envolve receber pela fé o maior
presente já oferecido ao homem - o presente do amor de Deus e do perdão através de Jesus Cristo.
Receber a Jesus Cristo como Salvador - e depois segui-Lo como Senhor - envolve no princípio, o
intelecto e a vontade do indivíduo, sendo importante destacar alguns detalhes quanto às emoções.
COMPREENSÃO INTELECTUAL - TER ENTENDIMENTO
Para se tornar um cristão, e também para ter certeza de que se é realmente cristão, você
precisa ter uma compreensão intelectual bem clara do que isto significa, ou seja, você precisa
entender. O cristianismo não é um “salto no escuro”; está baseado em fatos históricos e reais,
documentados por séculos de estudo e pesquisa. Grandes estudiosos dedicaram suas vidas a
investigar a vida, os ensinos, a morte a ressurreição e a influência de Jesus de Nazaré.
Como resultado, temos mais provas históricas documentando esses eventos de Sua vida do que
provas de que um imperador francês chamado Napoleão perdeu uma famosa batalha chamada
Waterloo.

Jesus Cristo alegou ser Deus. Ele disse: “Eu e o Pai somos um” (João 10:30). “Quem me vê a mim, vê
o Pai”(João 14:9). Para tornar-se um cristão você tem que encarar honestamente estas alegações e
crer com entendimento que Jesus é Deus, que Ele morreu pelos seus pecados, foi sepultado, ressurgiu
dos mortos e deseja entrar em sua vida e ser seu Salvador e seu Senhor. Tal verdade após ser
assimilada, faz com que você seja transformado de alma vivente para Espírito vivificante.
ENVOLVIMENTO DA VONTADE
Além do entendimento, tonar-se um cristão envolve a vontade. Nosso relacionamento com
Cristo pode ser ilustrado pelos requisitos necessários a um relacionamento conjugal, ao casamento
que - idealmente - deve conter estes mesmos ingredientes - entendimento e vontade, tendo-se
obviamente como conseqüência o amor.
Por exemplo, um homem pode estar intelectualmente convencido de que a mulher com que
pretende casar é a mulher “certa” para ele. Ele pode amá-la de todo o coração, mas o casamento exige
além do intelecto e do amor à vontade.
Observe que somente quando o homem e a mulher, por um ato da vontade, se comprometem
mutuamente perante um juiz, pastor ou qualquer outra autoridade devidamente constituída, é que se
tornam marido e esposa. Aquela simples palavrinha “Sim” faz uma grande diferença. Da mesma
forma ocorre com nosso relacionamento com Jesus Cristo. Não basta crer intelectualmente que Jesus
Cristo é o Filho de Deus e o Salvador dos homens, assim como não é suficiente dizer que você o ama.
Embora ambas as coisas sejam válidas, o indivíduo não se torna um cristão até que por um ato de
vontade, receba a Cristo em sua vida como seu Salvador pessoal.
Para você ter certeza de que é um cristão, julgamos necessário a compreensão de certas verdades
bíblicas fundamentais:
Primeira: Deus o ama e o criou para ter um relacionamento pessoal com Ele.
Segunda: O homem é o pecador e está condenado, perante Deus, que é perfeito e justo. O pecado
separou o homem de Deus e o relacionamento entre eles foi interrompido.
Terceira: Jesus Cristo é a solução divina para o pecado do homem. Somente através dEle você pode
ter um relacionamento pessoal com Deus.
Quarta: Precisamos corresponder individualmente ao amor de Deus, confiando em Cristo como o
nosso Salvador e Senhor. Crendo nEle podemos conhecer a Deus pessoalmente.
ENVOLVIMENTO EMOCIONAL
Uma emoção é uma sensação provocada por algum ato específico; é uma resposta, uma reação
a um acontecimento, uma experiência. O fato de não conseguirem distinguir entre tipos diferentes de
emoções tem deixado muitas pessoas confusas em seu relacionamento com Deus. Provavelmente
nada tem feito maior número de pessoas perderem a certeza de um relacionamento com Deus através
de Jesus Cristo do que um destaque errado para as emoções.
Uma pessoa pode ser extrovertida e altamente emocional ao passo que outra é calma,
reservada e introspectiva. Assistindo ao mesmo acontecimento ou participando da mesma
experiência, essas duas pessoas podem reagir de maneira bastante diferente - uma com muita alegria,
demonstrando com atos e palavras e a outra de maneira bem calma. Cada pessoa que recebe a Jesus
como seu Salvador terá uma experiência emocional diferente. Paulo encontrou a Cristo numa
experiência dramática na estrada de Damasco. Timóteo, por sua vez, foi criado num lar cristão onde
ainda criança, veio a conhecer Cristo, crescendo gradativamente em sua fé. O fato de sua experiência
com Deus não ter sido tão fortemente emocional quanto a de outra pessoa, não faz menos real. Não
devemos depender de nossas emoções pois elas podem nos enganar.
Como, então, podemos ter certeza de que somos cristãos? Não há alguma confirmação que Deus dê à
pessoa que sinceramente recebe a Cristo? As Escrituras nos asseguram de uma confirmação tríplice
de que Jesus Cristo está em nossa vida, de que somos filhos de Deus e de que temos vida eterna.

Em primeiro lugar, nossa certeza é baseada na autoridade da Palavra de Deus. Se você satisfizer as
condições de Deus, conforme nos revela a Sua Palavra, pode ter a certeza de que é filho de Deus. “Mas
a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a saber: aos que crêem
no seu nome”(João 1:12). Em segundo lugar, há testemunho interno do Espírito Santo, que “testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus” (Romanos 8:16). Nossa vida transformada é um
testemunho de que somos cristãos. “Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas
antigas já passaram; eis que se fizeram novas”(II Coríntios 5:17). Esta mudança pode ser súbita ou
gradativa, de acordo com a personalidade do indivíduo.
É importante, todavia, lembrar que devemos viver pela fé - em Deus e em Suas promessas - e não em
busca de experiências emocionais. O simples ato de buscar uma experiência emocional já contradiz o
conceito de fé, que segundo a Palavra de Deus é:”...o firme fundamento das coisas que se esperam, e a
certeza das coisas que se não vêem. (Hebreus 11:1), sendo esta a única maneira do homem agradar a
Deus.

EKKLESIA

DISCIPULADO I - LIÇÃO 01
VOCÊ E A SALVAÇÃO
01) Leia Romanos 3:23 e 5.12, Salmo 51:5 , qual a opinião de Deus acerca do homem?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
02) Qual a conseqüência para o homem se ele continuar vivendo assim? Ler Romanos 06:23
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
03) De que maneira Deus provou que ama o homem? João 03:16-18 e Romanos 5:8.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
04) Leia Isaías 64:06 e Efésios 02:08-09. O que você pelo seu próprio esforço, poderia oferece a Deus
pela sua salvação?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
porque?__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________
05) Leia Marcos 16:15. Todos nós somos filhos de Deus? _____________________________ Como nos
tornamos filhos de Deus? João 1:12 e 3:1-17.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
06) Maria, Pedro ou qualquer outra pessoa, mesmo os chamados "santos", podem ajudar em nossa
salvação? Atos 04:11-12 e I Timóteo 02:05
_________________________________________________________________________________
por que?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
07) O que acontece com uma pessoa que, após conhecer a verdade do Evangelho se rebela contra
Jesus? João 03:36
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
08) Qual a segurança que Deus nos dá se cairmos em algum pecado? I I João 01:09
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Para você ler e meditar: João 03:01-21

Romanos 10:01-17

