
	
	

Discipulado Bíblico 
 

 

Primeira etapa: 

Evangelização 
Compartilhando as boas notícias 



APRESENTAÇÃO DO MATERIAL 
O alvo principal deste material é formar discípulos para Cristo. A igreja recebeu dele 
essa missão. Jesus disse: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura” 
(Marcos 16.15) e “Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que 
estou convosco todos os dias até à consumação do século” (Mt 28.18-20). À luz 
dessas passagens bíblicas compreendemos que fazer discípulos para Cristo inclui 
evangelização, integração, ensino e reprodução. Este material pretende cumprir essa 
missão de forma completa. 

A primeira etapa deste material tratará sobre a Evangelização. Estudaremos a história 
da salvação por meio da estrutura bíblica: Criação, queda, redenção e consumação. 
Veremos como Deus criou o homem, a queda do homem no pecado e a consequente 
separação entre o homem e Deus, e, por fim, a salvação preparada por Deus por meio 
do seu Filho Jesus. 

Esperamos que Deus seja glorificado e tanto o discípulo como o discipulador sejam 
abençoados ao longo desse processo de discipulado. 
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ESTUDO 1  
Conhecendo sobre a Bíblia 
 

Introdução 

A Bíblia e� o livro do cristianismo, portanto, pressupõe-se que todo cristão 
deveria conhecê-la profundamente, mas infelizmente não e� assim! Muitos que 
professam ser cristãos nunca sequer a leram ou estudaram. 

Isso se torna uma incoerência na nossa afirmação de ser cristão, pois ser cristão 
significa seguir os princípios e valores do Evangelho de Cristo, e não somente a 
uma igreja (denominação). Nunca e� tarde para reverter isso! Hoje, estamos 
diante de um desafio de conhecer um pouco sobre a Bíblia, e para isso vamos ver 
o que ela diz de si mesma, para depois conhecermos o que a Bíblia ensina sobre 
todos os demais temas. Estamos diante de uma longa e fascinante jornada, que 
você seja perseverante em adquirir este conhecimento, porque ele pode te levar 
a� vida eterna.  

1. A palavra Bíblia significa uma ______________ de livros. 

2. A Bíblia possui duas principais divisões:  
o ______________ Testamento com _____ livros e o ______________ Testamento 
com _____ livros, totalizando _____ livros. 

3. Algumas pessoas não acreditam na Bíblia porque ela foi escrita por homens. 
Acham que ela pode conter erros, pois o papel aceita tudo. Mas, a Bíblia diz 
nunca jamais qualquer profecia foi dada por ______________ humana; 
entretanto, homens ______________ falaram da parte de Deus, movidos pelo 
Espírito ______________ (1Pe 1.21), e que toda a Escritura é ______________ por 
Deus (2Tm 3.16). 

4. Muitos dizem que não leem a Bíblia porque quando tentam ler não 
conseguem entender. Mas, a Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo para 
nos ______________ todas as coisas, nos fazer ______________ de tudo o que 
Jesus disse (Jo 14.26), e nos ______________ a toda verdade (Jo 16.13). 



5. O Espírito Santo usa discípulos mais maduros e com conhecimento para nos 
ajudar a entender a Bíblia. Na história do eunuco (At 8.26-39), o Espírito Santo 
usou ______________ para lhe ______________ a Escritura (v. 34, 35). 

6. A Bíblia tem basicamente dois propósitos. Quem ouve a palavra crê em Deus 
tem ________ ___________ (Jo 5.24), e quem é por ela instruído, repreendido, 
corrigido e educado torna-se ______________ e perfeitamente ______________ 
para toda boa obra (2Tm 3.16-17). Os dois propósitos são: dar vida eterna e 
aperfeiçoar para a obra de Deus. 

7. Quando começamos a estudar a Bíblia, a nossa vida pode ser transformada 
porque ela é _________, e _________ (Hb 4.12). 

8. Leia Tg 1.22-25. Deus quer que sejamos ______________ (v. 22) da palavra e 
não somente ouvintes para que sejamos _________________ (v. 25) no que 
realizarmos. 
 

Resumo 

ü A palavra Bíblia significa uma coletânea de livros. 
ü A Bíblia esta� divida em A.T. (39 livros) e N.T. (27), e que no total da� 66 livros. 
ü Deus usou homens santos e inspirados pelo Espírito Santo para nos revelar sua Palavra. 
ü O Espírito Santo usa discípulos mais maduros e com conhecimento para nos ajudar a 

entender a Bíblia. 
ü Somos desafiados a pôr em prática o que temos aprendido da Bíblia para que sejamos 

abençoados. 
ü Seja perseverante em seguir estudando a Bíblia e praticando o que você aprender dela, pois 

estou certo que a sua vida será muito abençoada por isso. 
ü Reserve um tempo para ler a Bíblia todos os dias, ainda que seja somente um versículo. 

Antes de ler, ore, pedindo ao Espírito Santo que te ajude a entender. 
ü Sempre que lemos a Bíblia, novas dúvidas aparecem, anote-as e pergunte-as ao seu 

discipulador.  
 

Devocional diária 
1. Salmos 19.7-11 – Medite nos benefícios que a lei de Deus traz a nossa vida.  
2. Mateus 7.25-27 – Jesus nos manda construir nossa vida sobre a sua Palavra para que tenhamos uma vida 

segura e abençoada.  
3. Josué 1.8 – Nos ensina que devemos meditar na Bíblia e falar dela aos outros todos os dias da nossa vida.  
4. Salmos 119.11 – Nos ensina a guarda a Palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus.  
5. João 8.32 – Nos diz que o conhecimento da verdade (Bíblia) nos liberta de todo o engano e falsos ensinos 

de homens.  
6. Apocalipse 22.18-19 – Nos ensina que nenhum acréscimo ou mudança podem ser feitos na Palavra de 

Deus (Bíblia). Quem fizer sofrera� serias sanções por isso.  



ESTUDO 2 
Criação – Como Deus criou o homem? 
 

Introdução 

Muitas pessoas fazem as seguintes perguntas: Se Deus e� bom, porque ha� tanto 
sofrimento no mundo? Se Deus e� bom porque ha� tantas guerras, injustiças, 
violência e mal no presente mundo? Todas as vezes que fazemos estas perguntas 
estamos sempre buscando em Deus a culpa por todas as mazelas da humanidade. 
Gostaria de lembrá-lo que nem sempre foi assim. A compreensão do nosso atual 
estado passa pela compreensão do início da história da humanidade do ponto de 
vista bíblico. Neste encontro temos a oportunidade de ver que quando Deus criou 
o homem, essas mazelas não estavam presentes na vida de Adão e Eva. Hoje, 
temos diante de nós o desafio de conhecer um pouco do perfeito projeto de Deus 
para a humanidade. Você esta� disposto a conhecer isso? Então vamos lá.  

1. Quando Deus terminou de criar a terra com tudo o que era necessário para 
ser habitável pelo homem, Deus avaliou e viu que tudo era _________ (Gn 1.25). 

2. Quando Deus terminou de criar o homem e a mulher e o colocou em seu 
habitat, Deus avaliou e viu que tudo era _________ _________ (Gn 1.27-31). 

3. Em Gn 1.27 diz que Deus criou o homem conforme a sua ___________. Isso 
significa que o homem refletia a perfeição e a santidade de Deus. 

4. Em Ec 7.29 diz que Deus fez o homem _________, mas ele se meteu em 
muitas ____________. 

5. Leia Gn 2.4-9 e 15-17. Deus criou o homem em perfeita harmonia com a 
criação e deu a ele a responsabilidade de ___________ e ___________ o jardim 
do _________ (v. 15) e comer livremente de todos os frutos, exceto o fruto da 
árvore do conhecimento do _________ e do _________ (v. 17). 

6. O lugar que Deus criou para o homem habitar incluía todas as condições 
adequadas para a vida do homem e também providenciou uma vida familiar 
perfeita, fazendo uma ___________ idônea (Gn 2.18). Leia Gn 2.21-23. 



7. Em Gn 2.24-25 diz que a pureza e a perfeição de Deus na criação da 
humanidade podem ser vistas quando o homem _________  o seu pai e a sua 
mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois _____ _______ carne. 

Assim, podemos constatar que no princípio da criação de Deus não havia estas 
condições que hoje assolam a vida da humanidade, mas temos de aceitar que 
em algum momento isso mudou. O que aconteceu que este estado de 
perfeição e pureza foi alterado para o que temos hoje? Você gostaria de saber 
sobre quando essa mudança ocorreu? No próximo encontro vamos falar sobre 
isso. Não perca!  
 

Resumo 

ü Toda a criação de Deus refletia a sua perfeição e santidade. Tudo o que o 
homem precisava para uma vida perfeita foi providenciado por Deus.  

ü O relacionamento do homem com Deus e com a sua esposa refletia harmonia 
e comunhão plena. 

ü Podemos concluir que no início da criação a vida do homem não incluía as lutas, 
sofrimentos e dores que hoje temos. Algo aconteceu que mudou este estado.  
 

Devocional diária 

1. Salmo 19:1-6 – Toda a criação de Deus revela a sua glória.  
2. Romanos 1:20 – Podemos através da criação ver o ser de Deus e glorifica�-lo.  
3. Salmo 104:1-35 – A glória de Deus e� manifesta através da criação e 

manutenção da mesma.  
4. Gênesis 1:26 – A perfeição de Deus na criação incluía o homem ter domínio 

sobre tudo.  
5. Gênesis 2:15 – Deus responsabilizou o homem de cuidar e preservar o habitat.  
6. Gênesis 2:18 – A vida familiar feliz e equilibrada fazia parte do plano de Deus.  
7. Gênesis 2:1-3 – Um dia de descanso fazia parte da perfeição da criação de 

Deus.  



ESTUDO 3 
Queda – O homem separado de Deus 
 

Introdução 

No estudo anterior vimos que o homem foi criado em um estado de perfeição e 
colocado em um habitat com todas as condições necessárias para uma vida de 
plena satisfação em Deus. Vimos que ele vivia em comunhão com Deus e em 
harmonia com toda a criação, o que tornava sua vida perfeita. Hoje vamos 
conhecer que houve uma ruptura neste relacionamento que ocasionou uma 
separação ou desconexão entre o homem e o seu criador. A desconexão ou 
separação foi uma opção do homem através do uso do seu livre arbítrio. Nossos 
primeiros pais decidiram por um caminho contrário ao que nosso Deus tinha para 
eles. A escolha pela autonomia gerou consequências desastrosas aos nossos pais 
e aos seus descendentes. E� sobre a queda e as suas consequências que vamos 
refletir hoje. 

1. Leia Gn 2.16-17. O estado de perfeição da vida dos nossos pais e de seus 
futuros descendentes poderia ser mantido ou perdido. A condição que Deus 
estipulou para que eles permanecessem neste estado foi que não comessem do 
fruto da árvore do conhecimento do _______ e do _______, pois se comessem 
teriam a _________ como consequência. 

2. Em Tg 2.26 diz que a morte acontece quando há separação entre _________ e 
__________. Na Bíblia, portanto, morte não é o “fim”, morte significa __________. 

3. A Bíblia descreve três tipos de morte. A morte __________ (Ec 12.7), a morte 
__________ (Ef 2.1-5) e a morte __________ (Ap 21.8). 

4. A morte __________ é a separação entre alma e o corpo (Ec 12.7), a morte 
__________ é a separação da perfeição e santidade original (Gn 3.23-24), e a morte 
__________ é a separação definitiva da graça de Deus (Lc 16.22-24, 26). 

5. A consequência do pecado de Adão, como representante de toda a raça 
humana, foi a __________ para todos os homens (Rm 5.12). 



6. Leia Mc 7.18-23. Como consequência dessa separação, o coração do homem 
produz diversos males, dentre os quais, podem ser destacados os seguintes: 
__________, __________, __________. 

7. Em Jr 17.9 vemos que, como consequência da separação, o coração do homem 
é desesperadamente ____________. 

Além da morte, outra consequência que esta separação gerou ao coração do 
homem foi um vazio enorme. Este vazio gera tristeza, angústia, fobias, pânico, 
insatisfação, depressão e etc. O homem tem tentado preencher este vazio de 
muitas formas, como por exemplo: drogas, álcool, sexo, consumismo, poder, 
dinheiro e ate� mesmo com religião. E� bom lembrar que a palavra religião vem 
do latim “religare”, ou seja, através da religião o homem tem tentado religar-se 
ou reconectar-se a um lugar de onde um dia ele saiu. A grande prova desta 
tentativa de reconexão e� que a grande maioria dos homens tem uma religião.  

Talvez, você esteja perguntando: Existe uma solução para esta desastrosa 
consequência? Sim, ha�. E� sobre isso que vamos tratar a partir do nosso próximo 
estudo.  
 

Resumo 

Após este estudo como você se auto define diante de Deus? 
A Bíblia diz que todos nós um dia compareceremos diante do justo juiz para 
prestar contas da nossa vida. Você já parou para pensar como seria estar diante 
deste justo juiz para prestar contas de sua vida?  
 

Devocional diária 

1. Gênesis 6.1-7 – Desde a decisão dos nossos pais de afastarem-se de Deus, a 
vida do homem só piora.  

2. Romanos 3:23 – Todos pecaram, ou seja, ninguém escapa das consequências 
da decisão de Adão.  

3. Romanos 6:9-18 – Não ha� nenhum justo e ninguém que faça o bem.  

4. Isaias 64:6 – Nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia.  

5. Salmo 51:1-10 – Nós ja� nascemos pecadores. 

6. 1 Joao 1:5-10 – Não podemos negar que somos pecadores. 

7. Salmo 32:1-11 – Somente o perdão através de Cristo Jesus restaura nossa vida.  



ESTUDO 4 
Redenção – Quem é Jesus? 
 

Introdução 

Jesus e� o personagem mais fascinante da História. A prova disso e� que ele 
dividiu a História em antes e depois dele (a.C. e d.C.). Isso aconteceu porque Ele 
não e� somente um mero mortal como os demais que também marcaram a 
história, mas sim, o próprio Deus que se fez homem. Como disse C.S. Lewis: “O 
filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de 
Deus.” Neste estudo temos o desafio de conhecer um pouco mais sobre ele.  

1. Leia Jo 5.39. Se queremos conhecer mais sobre Jesus hoje, as informações mais 
confiáveis acerca de sua pessoa e da obra realizada por ele estão nas 
____________. 

2. A Bíblia também pode ser chamada de Escrituras Sagradas, e nelas 
encontramos os testemunhos dos homens que conheceram Jesus pessoalmente. 
Vejamos alguns desses testemunhos: 

a. João Batista disse que Jesus é o ____________ de Deus (Jo 1.29) e o __________ 
de Deus (Jo 1.34). 

b. Pedro disse que Jesus é o __________, o _________ do Deus vivo (Mt 16.15-16). 

c. André disse que Jesus é o ___________, que quer dizer __________ (Jo 1.40-41). 

d. O samaritanos disseram que Jesus é o ____________ do mundo (Jo 4.42). 

e. O centurião romano disse que Jesus é o __________ de Deus (Mt 27.54). 

3. Nas Escrituras podemos também encontrar o testemunho de anjos e demônios 
a respeito dele: 

a. O anjo Gabriel disse que Jesus é __________ do ____________ (Lc 1.32). 

b. Os demônios disseram que Jesus é o __________ de Deus (Mt 8.29). 



4. Nas Escrituras encontramos também o testemunho do próprio Jesus a respeito 
de si mesmo: 

a. Jesus dizia que Deus era seu próprio ______, fazendo-se igual a Deus (Jo 5.18) 

b. Jesus disse que ele é o _______ da ________ (Jo 6.35). 

c. Jesus disse que ele é a _______ do ________ (Jo 8.12). 

d. Jesus disse que ele é a _________ (Jo 10.9). 

e. Jesus disse que ele é o ________ _________ (Jo 10.11). 

f. Jesus disse que quem o vê, vê o _________ (Jo 14.8,9). 

5. Nas Escrituras encontramos também o testemunho de Deus, o Pai, sobre Jesus, 
dizendo que ele é seu __________ __________ (Mt 3.16,17). 
 

Resumo 

Podemos observar que todos os testemunhos acima declaram que Jesus não e� 
somente um homem como os demais nascidos de mulher, mas ele e� o próprio 
Deus que se fez carne para se tornar um de nós, e assim, nos guiar de volta a casa 
do Pai. Se, para você, Jesus e� somente um homem, e não o Deus encarnado, 
então Ele não poderá ser o seu salvador. O que aprendemos ate� agora nos 
desafia a olhar para Jesus e crer que ele e� o Filho de Deus que foi enviado ao 
mundo para pagar o preço dos nossos pecados e nos levar de volta ao lugar de 
onde saímos.  
 

Devocional diária 

1. Hb 1.1-4 – Deus nos fala também através de Jesus.  

2. Jo 14.1-6 – Ele e� o único caminho para que os homens voltem a� casa do Pai. 

3. Jo 3.16-17 – Ele e� a encarnação do amor de Deus.  

4. Lc 19.1-10 – Ele veio para buscar os perdidos e leva-los de volta a� casa do Pai.  

5. Jo 1.12 – Ele e� o único meio pelo qual as criaturas podem se tornar filhos de 
Deus.  

6. Cl 1.13-20 – Por meio dele todas as coisas foram criadas.  

7. Ef 2.11-22 – Por meio dele nos tornamos membros da família de Deus.  



ESTUDO 5 
Redenção – Por que Jesus veio ao mundo? 
 

Introdução 

Em nossos encontros anteriores vimos que a decisão de Adão pela desobediência 
gerou o pecado e como principal consequência a morte (separação). Por causa 
da entrada do pecado na vida de Adão e Eva, Deus teve que se separar deles. 
Deus e� um ser santo e não poderia estar em plena comunhão com o homem que 
agora e� pecador (Isaias 59.2). Esta separação, também chamada de morte, foi 
transmitida a todos os seus descendentes (Romanos 6.23). Desde então a 
humanidade tem vagado cega, longe de Deus e cada vez tem se afastado mais e 
mais. Por estar morta e cega espiritualmente não consegue por si mesmo 
encontrar o caminho de volta a� casa do Pai. Esta� e� a principal razão, pela qual, 
Jesus veio ao mundo.  

1. Para livrar o homem das consequências do pecado, Deus ________ o seu Filho 
ao mundo (Jo 3.17). 

2. Leia Jo 3.16. O que motivou Deus a agir em nosso favor foi seu ________. 

3. Leia 1Pe 3.18. Para nos conduzir de volta a Deus, Cristo precisou __________. 

4. A condição para que o homem tenha vida eterna é ________ no ________ de 
Deus (1Jo 5.10-12). 

5. Jesus disse que é o único __________ para o homem chegar até o Pai (Jo 14.6). 

6. É bom ter fé em Deus, mas não é suficiente (Tg 2.19). É preciso também crer 
em ________ como único e suficiente salvador (Jo 14.1). 

7. A promessa de Jesus é que quem crer nele tem ________ ________ (Jo 6.47). 
 



Resumo 

ü O pecado nos separa de Deus. 

ü A melhor definição para morte e� “separação”.  

ü Desde que se separou de Deus, o homem tem andado longe e não 
consegue voltar por si mesmo.  

ü Deus enviou seu Filho para pagar o preço do nosso pecado e nos guiar de 
volta à casa do Pai. 

ü Devemos crer em Deus Pai, mas para sermos salvos devemos crer também 
em seu Filho, Jesus Cristo, como nosso único e suficiente salvador. O 
próprio Deus estipulou que a vida eterna esta� no seu Filho.  

ü Jesus prometeu que aquele que nele crê tem a vida eterna. Qual será sua 
resposta a esse Deus que tanto te amou e veio para te levar de volta a casa 
do Pai?  

 

Devocional diária 

1. Romanos 5.8-10 – Jesus morreu por nós quando ainda éramos seus inimigos.  

2. 1 Coríntios 5.18-19 – Por meio de Jesus, o homem pode se reconciliar com 
Deus Pai.  

3. Gálatas 2.20 – Jesus nos amou e se entregou por nós, logo devemos viver para 
ele.  

4. Efésios 2.1-5 – Deus nos deu vida através de Cristo Jesus.  

5. Colossenses 2.13-15 – Por meio de Cristo, Deus perdoou todos os nossos 
pecados.  

6. Atos 16.30-31 – A fé em Cristo e� o meio pelo qual nos apropriamos da 
salvação.  

7. João 6.40 – Jesus promete que aquele que nele crê será ressuscitado no último 
dia.  

	



ESTUDO 6 
Redenção – Como posso ser salvo? 
 

Introdução 

Ao viver em plena obediência à vontade do Pai e morrer na cruz derramando seu 
sangue puro e justo, Jesus pagou o preço dos nossos pecados, satisfazendo assim, 
a justiça de Deus. Por causa desta obra perfeita realizada por Cristo, aquela 
separação (morte) pode agora ser revertida. Tudo que precisava ser feito para que 
o homem pudesse se reconciliar com o Pai e voltar a sua casa foi feito. A grande 
questão e�: como posso me apropriar desta salvação? Hoje em nosso encontro 
vamos estudar sobre isso. Convido você a se concentrar no que vamos conhecer 
hoje, porque isso pode mudar seu destino eterno.  

1. Leia Lc 18.9-14. O publicano foi justificado porque primeiro se reconheceu 
como __________ (v. 13).  

2. Leia 1Jo 1.8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos 
__________. 

3. Leia At 3.19. Depois de tomarmos consciência de que somos pecadores, 
devemos nos ____________ e nos __________ para serem cancelados os nossos 
pecados. 

4. Leia 1.9. A promessa de Deus para quem se arrepende é __________ os pecados 
e __________ de toda injustiça. 

Você sabia que em Lucas 15.7 diz que ha� mais alegria no céu por um pecador 
que se arrepende do que por noventa e nove “justos” que pensam que não têm 
do que se arrepender? Muitas vezes pensamos que não somos pecadores porque 
nunca matamos, roubamos, estupramos ou cometemos qualquer ato hediondo. 
Devemos entender que pecar não se limita somente a estes atos. Pecamos por 
palavras, pensamentos, atitudes e ate� mesmo por omissão, ou seja, quando 
sabemos o que devemos fazer de correto e não o fazemos. Somos mais 
pecadores do que imaginamos e precisamos nos humilhar diante de Deus e rogar 
seu perdão.  



5. Leia At 16.30,31 Além de tomar consciência do pecado e se arrepender, para 
ser salvo é preciso ________ no Senhor Jesus. 

Existem três tipos de fé que não podem te salvar: A fé histórica ou intelectual, que 
e� aquela que você crê em Jesus apenas como um personagem histórico; a fé 
temporal, que e� aquela que você crê em Jesus somente nos momentos difíceis, 
mas logo que os problemas passam você se esquece de Cristo e a fé sem 
obediência, que e� aquela fé que não muda nada na sua vida. Você afirma que 
crê em Jesus, mas sua vida segue do mesmo jeito, não ha� compromisso em 
conhecer e obedecer a Bíblia. A fé que salva e� aquela que você crê somente em 
Jesus de todo seu coração, se entrega totalmente a ele e passa seguir seus valores 
e princípios.  

6. Já vimos que a salvação se aplica a nossa vida quando temos consciência de 
que somos pecadores, nos arrependemos e cremos em Jesus de todo nosso 
coração, mas um último passo e� requerido, qual e� este passo? Leia em 
Romanos 10.9-10. Além de tudo, é preciso __________ com a __________ Jesus 
como Senhor. 

7. Jesus promete confessar diante do seu ________ todo aquele que o confessar 
diante dos __________ (Mt 10.32). 

8. A vida eterna é uma promessa para todos creem em Jesus. Mas não uma 
promessa para o futuro. É uma promessa para o presente. Leia Jo 6.47. Quem crê 
em Jesus _______ a vida eterna. 
 

Resumo 

ü Faça um autoexame: Como seria se hoje você estivesse na presença do Senhor 
frente a frente e ele lhe perguntasse: “por que devo deixá-lo entrar no meu 
céu?” Qual seria sua resposta a ele?  

ü Hoje, você gostaria de se arrepender de seus pecados e crer em Jesus como 
seu salvador? 

ü Você gostaria de confessar a Jesus com a sua boca fazendo uma oração a Deus 
entregando sua vida a ele como seu salvador?  

 



Devocional diária 

1. Efésios 2:9-10 – A salvação não e� por obras, mas pela fé em Cristo. 

2. Mateus 10.32-33 – Jesus promete te confessar diante do pai se você confessar 
diante dos homens que ele e� teu salvador.  

3. Romanos 2.4 – O arrependimento vem de Deus para nosso coração.  

4. Mateus 11.28-30 – Jesus nos convida a vir a ele e deixar todas nossas cargas 
diante dele. 

5. Romanos 1.16 – O Evangelho e� o poder de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê. 

6. Marcos 5.15-20 – Somos enviados a anunciar a salvação que recebemos de 
Cristo. 

7. 2 Coríntios 5.17 – Quando temos Cristo como nosso salvador, recebemos uma 
nova vida.  

	



ESTUDO 7 
Redenção – Posso ter certeza da minha 
salvação? 
 

Introdução 

Através do arrependimento, da fé em Cristo e da confissão dos lábios que Jesus 
e� o nosso Salvador tomamos posse da salvação feita por Cristo na cruz e somos, 
de fato, salvos. Sempre que Jesus falou da salvação ou da vida eterna, ele falou 
como uma realidade presente na vida daqueles que creem nele. Ele sempre usou 
verbos no presente, ou seja, somos salvos desde ja�. A salvação e� uma realidade. 
Apesar de saber disso, muitos discípulos ainda nutrem dúvidas com relação a� 
segurança da salvação. Dúvidas como: Será que Deus de fato me perdoou? Não 
senti acontecer nada quando orei recebendo Jesus como meu salvador ou eu 
continuo pecando, como posso ter sido salvo? O que vamos estudar hoje vai 
pode eliminar estas dúvidas. Vejamos o que a Bíblia nos ensina sobre a certeza 
da salvação.  

1. A segurança da nossa salvação esta� no fato dela ser uma poderosa obra da 
Trindade em nosso favor. Vejamos isso:  

a. Leia Efésios 1.3-6 e responda: O que Deus, o Pai, fez para que fossemos salvos? 

O Pai nos ____________ em Cristo antes da fundação do mundo e nos 
____________ para ele. 

b. Leia Efésios 1.6-7 e responda: o que o Filho fez para que fossemos salvos?  

O Filho nos __________ pelo seu __________. 

c. Leia Efésios 1.13-14 e responda: O que o Espírito Santo faz para que sejamos 
salvos?  

Nós somos __________ com o Santo Espírito, o qual é o __________ da nossa 
herança. 



2. Além da segurança em saber que a nossa salvação e� uma obra da Trindade 
em nosso favor, também encontramos na Bíblia poderosas promessas que 
asseguram a nossa salvação. Vejamos algumas destas promessas:  

a. Leia 1Jo 5.10-12. Quem _______ o Filho de Deus _______ a vida eterna. 

b. Leia 1Jo 5.13. Quem crê no Filho de Deus deve _______ que _______ a vida 
eterna. 

3. Às vezes podemos pensar que Jesus nos salvou, mas por alguma razão ele 
desistiu de nos manter salvos. Isso não e� verdade porque nosso Deus e� imutável 
nas suas promessas. Leia Jo 6.37. Jesus disse que quem vai a ele, de modo 
nenhum ele _________ _________. 

4. Outra promessa poderosa que Deus faz aos salvos esta� em Romanos 8.35-39. 
Leia com atenção e responda: Quem poderá nos separar do amor de Deus que 
esta� em Cristo Jesus? ___________. 

5. Em João 10.27-29 Jesus nos mostra que a nossa salvação esta� garantida pelas 
poderosas mãos de duas pessoas. Leia com atenção e responda de quem são 
essas poderosas mãos que garantem nossa salvação? Do _______ e do _______. 
Quem pode abrir estas mãos e nos arrancar de lá?  

6. Deus considera que os salvos vão pecar (o que ele espera e� que a cada dia 
pequemos menos), por isso, deixou-nos uma preciosa promessa em 1 João 1.9. 
Ele disse que se ____________ os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
__________ os pecados e nos __________ de toda injustiça. 

7. A Bíblia também diz em que além do perdão de Deus podemos contar com um 
advogado para interceder por nós. Leia 1 João 2.1 e responda: quem e� esse 
advogado? _________________. 
 

Resumo 

ü Lembre-se, a salvação e� uma obra da Trindade em seu favor e esta� 
assegurada pela imutável promessa deste Deus trino. Deus fara� você 
perseverar ate� o fim. Confie nele! 

ü Não tente merecer a sua salvação por suas obediências, mas busque obedecer 
porque você ja� foi salvo. Isso e� gratidão. Louve a Deus todos os dias porque 
ele te salvou e te sustentara� ate� o fim.  

 



Devocional diária 

1. Hebreus 6.17-20 – Podemos confiar nas promessas imutáveis do nosso fiel 
Deus.  

2. 1 Pedro 2.9-10 – Somos propriedade exclusiva de Deus.  

3. Salmos 18.2 – O Senhor e� um lugar seguro para aqueles que são salvos.  

4. Salmo 91.1-14 – Em Deus esta� nossa salvação e nele nos refugiamos.  

5. Apocalipse 3.5 – Nosso nome esta� escrito no livro da vida e jamais será 
apagado.  

6. Isaías 41.10 – Deus sempre nos sustentara� com seu braço fiel.  

7. 1 João 4.19 – Foi Deus quem nos amou primeiro. 


