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Lição 01. 

A salvação, por que necessitamos de Cristo para sermos salvos. 

(Versículo chave) 

¨Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3.23¨. 

Introdução. 

Para compreender o significado da salvação, temos que voltar ao Éden, a criação do homem. A 

necessidade de salvação surgiu de uma perda. E que perda foi esta? 

Tudo era perfeito e muito bom! E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom; e foi a 

tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1:31 

O homem se alegrava em Deus, e Deus se alegrava com o homem. Havia relacionamento, 

comunhão entre o criador e sua criatura especial. 

Quando o homem rejeitou a direção de Deus, ele não só trouxe mal para si, porém para toda criação 

de Deus. A consequência de sua desobediência passou a todos os homens. 

A) O homem foi criado reto, perfeito por Deus. 

1- Era perfeito (Ec7.29)  

2- Sem pecado (Gn2.17 / Rm 5.12)  

3- Em inocência (Gn2.25)  

4- Com grande capacidade física e intelectual (Gn2.15 / 2.20a)  

5- Vivia em perfeita comunhão com Deus / falava diretamente com seu Criador (Gn 1.28) 

Responda: Deus deu ao ser criado (o Homem), a sua imagem e semelhança uma ordem expressa 

com relação a sua conduta. (Leia Gn 2.16-17). 

Esta ordem ficou bem clara? Explique o que entende. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Deus visitava o homem no jardim. Deus tinha um relacionamento com este ser humano 

criado a sua imagem e semelhança. (Gn 3.8) 

Não havia morte (Gn3.17). Adão e Eva desconheciam a morte. A vida era uma promessa 

constante. Também não havia as doenças que conhecemos hoje. A morada deles era o Éden  

(lugar de delicias). 
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B) A constituição do homem 

O homem foi formado por Deus. Os outros seres foram criados por uma ordem de Deus: Deus 

disse “Haja”. Mas o homem recebeu um tratamento completamente diferente (Ler Gn 1.28). Deus 

formou o homem do pó da terra. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou 

a ser alma vivente. 

O corpo foi formado do pó da terra (Gn 2.7) 

O homem passou a ser alma vivente (Gn 2.7)  

O espírito (parte espiritual) veio de Deus (Gn 2.7b), e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. 

Assim cremos que a constituição do homem é: Corpo, alma e espirito. (1Ts 5.23; Hb 4.12).  

------------------------------------------------- 

C) A queda do homem. 

(Leia Gn 3.1-19), após esta leitura analise pela bíblia, qual entendimento temos acerca da queda 

do ser humano? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A queda também foi resultado deles caírem em tentação. Eva foi tentada pelo diabo à desobedecer 

uma ordem direta de Deus. (1Tm 2.14). 

A tentação envolveu 3 elementos segundo classifica o apóstolo João. (1João2.16) 

- A concupiscência da carne 

- A concupiscência dos olhos 

- A soberba da vida  

Identifique estes elementos da tentação de Eva. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A cobiça foi exercitada e com ela o pecado consumado (Tg1.15) 

As consequências do pecado de Adão e Eva foram terríveis. Logo depois de desobedecerem a 

Deus, os olhos de ambos foram abertos, porém para não serem igual a Deus. Passaram a conhecer 

o BEM e o MAL na própria experiência. Mas não dominaram sobre o MAL. E este entrou no mundo. 

Cite aqui de acordo com o capitulo 3 de Genesis os resultados da queda. 

Para a Mulher: ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Para o homem: ______________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

 

Para a terra: _________________________________________________ 

 

Em Genesis 3.15, vemos as consequências de caráter espiritual. 

• Haveria inimizade para sempre entre a descendência da mulher e da serpente (satanás – o pecado) 

e a descendência da mulher (Jesus). 

• Jesus seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. 

• O pecado perverteria por completo a natureza humana. Ler (Rm3.10-18). 

• O homem criado a imagem e semelhança de Deus, perdeu esta comunhão e semelhança e foi 

separado de Deus. (Rm 3.23). 

As consequências do pecado de Adão foram imputadas em toda raça. As consequências passaram 

a todos os homens (Rm 5.12 / 18 /19). Todos ao nascer, nascem debaixo desta consequência. Já 

nascem pecadores a semelhança de Adão. (Sl 51.5) 

----------------------------------------- 

C) A obra expiatória de Cristo, e porque precisamos desta obra para sermos salvos da ira de 

Deus. 

O próprio Deus tomou a iniciativa de salvar o homem perdido. (João 3.16-18) 

Jesus morreu na Cruz pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, para nos conduzir de volta a 

Deus (João 14.6 / 1Pe 3.18). 

Na Cruz foi oferecido Jesus como sacrifício expiatório, de purificação dos nossos pecados, e de 

reconciliação com Deus. (2Cor.5.14 / Rm5.10). 

Na Cruz Jesus ao cumprir todo propósito de Deus para a salvação de TODO O QUE EM JESUS 

CRÊ, Ele disse no momento de sua morte: Está consumado! 

Estando uma vez efetuada a obra da redenção humana o que precisamos fazer para sermos 

salvos? 

Leia os versículos e descreva o que é necessário para ser salvo: 

(Atos 2.38 / 3.19 / 17.30) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quais benefícios temos diante do arrependimento e conversão a Cristo, diante destes versículos 

da Bíblia. (João 3.15 / João 5.24 / Atos 16.31). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pesquise o significado bíblico da palavra arrependimento e descreva abaixo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por que muitos dizem crer em Cristo, porém não apresentam evidencias da conversão? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Conclusão. 

Sabemos pela bíblia e estudando este primeiro tópico que o homem foi criado reto. Estava em 

plena comunhão com Deus, Não conhecia a morte, nem pecado. O pecado uma vez cometido, nos 

separou de Deus e da sua presença e comunhão. 

Mas Deus sendo rico em misericórdia, e no seu muito amor, nos ama de maneira incondicional. 

Mesmo após ter Adão e Eva caído de seu estado original, rebelando-se contra seu Criador, este 

(Deus) vem em busca da humanidade caída. 

Ele mesmo, na pessoa de seu Filho Jesus (Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 

mundo, não lhes imputando os seus pecados... 2 Coríntios 5:19), vem a este mundo morrer em 

nosso lugar, pois o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em 

Cristo Jesus nosso senhor. 

Da parte de Deus está tudo feito. Tudo o que é necessário para nossa salvação.  

Aqueles que reconhecem, seu estado de pecado, arrependem-se, e passam a crer em Jesus como 

seu único e suficiente Salvador recebem a vida Eterna. 

Deus abençoe.  

 

 

 

 

 

 

 

 


