O Estudo

6.	Como, então, eu sou perdoado e purificado?

Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

O Sacrifício Supremo

©Review and Herald

A História... O

Gênesis 22:1-19

céu ainda estava escuro quando o
antigo patriarca ouviu claramente
Deus falar. “Abraão, ... Toma teu
filho, teu único filho, Isaque, a quem
amas, e vai-te à terra de Moriá; oferece-o
ali em holocausto, sobre um dos montes,
que eu te mostrarei” (Gênesis 22:1-19).
Abraão começou a tremer ao
considerar as incríveis consequências
dessa ordem. Deus tinha prometido que,
por meio de Isaque, Ele faria surgir uma
grande nação. Todas as esperanças e
sonhos de Abraão estavam naquele filho
miraculoso concedido a ele e a Sara em
sua idade avançada. Ele não entendia por
que Deus lhe pedia que fizesse esse ato
estranho, mas tinha aprendido a confiar e
obedecer ao seu Pai celestial — mesmo
quando confuso.
Então, Abraão acordou gentilmente o jovem Isaque e dois
servos fiéis, e esse pequeno grupo começou a jornada de três dias
até Moriá. Ao se aproximarem da montanha do sacrifício, Abraão
instruiu seus servos a esperarem até que ele e Isaque regressassem.
Então, colocou a madeira sobre as costas de seu filho e, juntos,
começaram a subir a montanha.
Ao perceber que algo estava errado, Isaque disse: “Meu pai...
eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?”
(Gênesis 22:7) Abraão respondeu: “Deus proverá para si, meu
filho, o cordeiro para o holocausto” (Gênesis 22: 8).
Quando chegaram ao topo, Abraão não conteve as lágrimas e
explicou-lhe o motivo de sua missão. Isaque, voluntariamente, se
submeteu ao comando de Deus. Após o último abraço, o pai
amarrou delicadamente seu filho e o deitou sobre o altar de
pedras. Abraão levantou o punhal, mas de repente, foi detido por
um anjo e orientado a sacrificar um cordeiro que estava preso
pelos chifres entre os arbustos ali perto.
Essa comovente história não foi a primeira vez que um pai
teve que tomar uma decisão dolorosa de sacrificar o seu filho
amado.

1.	Quem é representado pelo animal sacrificado no lugar
de Isaque?
João 1:29 No dia seguinte, viu João a _________, que vinha para ele, e
disse: Eis o ___________ de Deus, que tira o pecado do mundo.

2. Por que foi necessário que Jesus morresse?
	
Romanos 3:23 Pois ________ pecaram.
Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a ________.
Hebreus 9:22 Sem derramamento de _________, não há remissão
[perdão].
1 Coríntios 15:3 Cristo morreu pelos _____________
____________.
1 Pedro 3:18 Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos
pecados, o ________ pelos ___________.
A Bíblia é um tesouro inestimável porque conta como o pecado entrou no
mundo e como ele será removido. Deus não pode tolerar a cruel
perversidade do pecado. A pena para o pecado é a morte. E pior ainda,
quando Adão e Eva pecaram, essa doença de morte passou a toda a raça
humana. A lei de Deus e a pena por quebrá-la não poderiam ser alteradas,
portanto todas as pessoas estão condenadas. Mas Deus não suportaria estar
separado de Suas criaturas. Então, em um ato de incrível amor, Ele escolheu
enviar Seu Filho para o mundo a fim de morrer em seu e em meu lugar.
Nossos pecados e nossa pena de morte foram colocados sobre Ele, e nós
fomos libertados.

7.	Como se chama a maravilhosa experiência de
conversão?
João 3:7 Importa-vos _______ ____ ________.
Essa experiência gloriosa é mencionada como um novo nascimento porque,
a partir desse momento, não temos passado. Portanto, nós começamos
uma vida nova, assim como um bebê recém-nascido. Trata-se da fantástica
experiência de começar a viver de novo sem nenhuma mancha de culpa em
nossos registros.

8. Quem entra no coração de cada cristão que nasce
de novo?

O próprio Jesus passa, de fato, a habitar em um cristão por meio de Seu
Santo Espírito.

9.	Quando Jesus vive em meu coração por meio do
Espírito Santo, o que eu farei?

 pocalipse 14:6 Tendo um ____________ eterno para pregar aos que
A
se assentam sobre a terra.
O plano de salvação de Deus é chamado de “evangelho,” que significa “boasnovas”. E, de fato, são as melhores notícias jamais transmitidas a um povo.
Jesus tomou sobre Si nossa pena de morte, e nossa culpa foi removida.

Filipenses 2:13 Tanto o querer como o ___________, segundo a sua
boa vontade.
Vou querer fazer a Sua vontade, e Ele me dará o poder para realizá-la.

10.	Por que devo estar confiante de que minha
experiência de novo nascimento será bem-sucedida?
	
Filipenses 1:6 Aquele que ___________ boa obra em vós há de
completá-la até ao Dia de Cristo Jesus.

4.	Por que Deus fez um sacrifício tão incrível por nós?
João 3:16 Porque Deus _______ ao mundo de tal maneira que
_______ o seu Filho unigênito.

Estou confiante porque Jesus promete realizar a boa obra por mim pelo Seu
grande poder. A salvação depende de Sua capacidade e não da minha.

Os laços mais fortes na Terra são os de pais por seus filhos. Quando Deus, o
Pai, permitiu que Seu Filho, Jesus, sofresse e morresse em nosso lugar, Ele
demonstrou com a linguagem mais eficaz de todas como Ele ama tão
intensamente a cada um de nós.

11. Por que algumas pessoas fracassam em sua
experiência cristã?

5.	O que devo fazer para me beneficiar da morte sacrifical
de Jesus?
	
Atos 16:31 ________ no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
João 1:12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos ________ de ________.
A oferta de salvação por parte de Jesus é um presente, um dom (Romanos
6:23). Minha parte é crer que ela é verdadeira e receber o dom pela fé.
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A confissão é um sinal verbal de arrependimento. O verdadeiro
arrependimento inclui uma tristeza pelo pecado e um afastamento dele
(Provérbios 28:13).

João 14:17 O _________ da verdade; ... vós o conheceis, porque ele
habita convosco e estará em vós.

3.	Como se chama este grande plano de salvação?
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Atos 3:19 ___________, pois, e convertei-vos para serem cancelados
os vossos pecados.
1 João 1:9 Se _____________ os nossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos __________ de toda injustiça.

FIP4

Isaías 53:6 Cada um se desviava pelo __________.
2 Pedro 3:2 Vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram
ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do _________
e Salvador.
As pessoas geralmente fracassam em sua experiência cristã porque aceitam
Jesus como Salvador, mas não como Senhor, ou “governador”, de sua vida.
Muitos de nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito e cuidar de
nossa própria vida, e assim nos desviamos ao andarmos pelo nosso “próprio
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caminho” (Is. 53:6, NVI). Ao aceitarmos Jesus, entregamos a Ele a direção
de nossa vida. Tiramos as mãos da direção e pedimos que Ele nos dirija.
(Ver suplemento intitulado “Uma vez salvo, salvo para sempre?”).
12.	Como

posso saber se Jesus me aceita e que eu sou Seu

filho?
Tito 1:2 O Deus que não pode mentir ______________.
Mateus 7:7 Pedi, e ___________.
Sabemos que Jesus nos recebe quando Lhe pedimos, porque Ele não pode
mentir. Ele prometeu nos receber e, de fato, nos recebe — não porque
nos sentimos diferentes, mas porque Ele prometeu.

13.	Como a verdadeira conversão pode mudar a vida de
alguém?
 . João 13:35 Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se
A
tiverdes _______ uns aos outros.
B. 2 Coríntios 5:17 E, assim, se alguém está em Cristo, é _______
criatura.
C. 1 João 3:22 Guardamos os seus mandamentos e __________
diante dele o que lhe é agradável.
D. Romanos 12:2 E não vos conformeis com este __________, mas
________________ pela renovação da vossa mente, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita ___________ de
Deus.
E. Atos 1:8 E sereis minhas _________________.
F. Efésios 6:18 Com toda oração e súplica,
___________________ em todo tempo no Espírito.

14.	Quais promessas maravilhosas acompanham a vida
cristã?
 . Filipenses 4:13 ______ posso naquele que me fortalece.
A
B. Filipenses 4:19 E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de ________
_____________.
C. Marcos 10:27 Para Deus tudo é __________.
D. João 15:11 E o vosso _______ seja completo.
E. João 10:10 Eu vim para que tenham vida e a tenham em
_____________.
F. Hebreus 13:5 De maneira alguma _____ __________, nunca
jamais te abandonarei.
G. Hebreus 13:6 Não ___________; que me poderá fazer o homem?
H. João 14:27 A minha _________ vos dou.
Deus dá ao Seu povo as oito seguintes promessas:
• Podemos fazer qualquer coisa por meio de Jesus;
• Todas as nossas necessidades serão supridas;
• Nada será impossível para nós;
• Nossa alegria será total;
• Teremos uma vida mais abundante;
• Deus nunca nos deixará ou abandonará;
• Jamais precisaremos temer o que os homens nos venham a fazer;
• O Senhor nos dará sua perfeita paz.
Louvado seja Deus! Como pode haver algo melhor que isso?
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Sua Resposta
Deseja decidir agora aceitar o plano de Jesus para salvá-lo, ou renovar essa
decisão?
RESPOSTA: _______

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

Uma vez salvo, salvo para sempre?
Pode alguém se perder tendo uma vez aceitado Cristo como seu
Salvador? Somente na Palavra de Deus podemos encontrar uma
resposta a esta pergunta. A Bíblia fala por si mesma: “Guardemos
firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa
é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras. ... Porque, se vivermos
deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno
conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados"
(Hebreus 10:23, 24, 26).
Em nenhum lugar a Bíblia ensina que nossa responsabilidade
termina quando nos tornamos cristãos. A Palavra de Deus é clara:
“Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se
deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado
pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido
o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás,
apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles
aconteceu o que diz certo antigo e verdadeiro ditado: O cão voltou ao
seu próprio vômito; e: A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal”
(2 Pedro 2:20-22).

A Bíblia não ensina que podemos virar nossas costas à verdade e ainda
sermos salvos. Ezequiel 18:24 declara: “Mas, desviando-se o justo da sua
justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações
que faz o perverso, acaso, viverá? De todos os atos de justiça que tiver
praticado não se fará memória; na sua transgressão com que transgrediu e
no seu pecado que cometeu, neles morrerá.” Paulo também nos recorda:
“Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia” (1 Coríntios 10:12).
Algumas pessoas pensam que podem falar de forma a convencer sem
trilhar o caminho necessário para isso. Mas Jesus disse: “Nem todo o que
me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizerme: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado em teu nome,
e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos
muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade” (Mateus 7:21-23).
Paulo descreveu a luta constante do verdadeiro cristão quando disse:
“Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm,
mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo
atleta em tudo se domina; aqueles, para alcançar uma coroa corruptível;
nós, porém, a incorruptível. ... Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à
escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado” (1 Coríntios 9:24, 25, 27).
Crer que não podemos nos perder já tendo sido salvos é crer que Deus
retira a nossa maior liberdade — a liberdade de escolha. Por outro lado,
Deus realmente quer que tenhamos a certeza de que Ele terminará a obra
que começou em nossa vida. “Estou plenamente certo de que aquele que
começou boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus”
(Filipenses 1:6).
Podemos estar confiantes de que se continuarmos a segui-Lo, Ele
continuará a conduzir nossa vida e jamais largará a mão daquele que
voluntariamente se apegue a Ele. “Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo” (Mateus 24:13).

Cristianismo é muito mais que uma única decisão. Jesus disse que
nossa salvação se baseia na condição de que continuemos
permanecendo nEle (João 15:4). E o apóstolo Paulo disse: “Dia após
dia, morro!” (1 Coríntios 15:31). Isso significa que ele escolheu negarse diariamente e seguir a Jesus. O próprio Jesus falou: “Se alguém quer
vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e sigame” (Lucas 9:23).
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