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LIÇÃO #06/2022 
O PLANO DE SALVAÇÃO 
 
Somente Deus poderia nos salvar de nós mesmos, do pecado, do Maligno e da condenação 
eterna. Impossível ao homem alguma iniciativa de retorno ao Pai. Tornamo-nos escravos do 
Maligno, tanto pela ignorância, a cegueira espiritual, como pela dívida que contraímos com o 
Diabo, que pelo engano nos convenceu de tentar a vida na independência. Consumimos o 
produto da trevas - pecados - e nos tornamos devedores eternos, condenados ao inferno.  
 
Somente Deus poderia pagar essa dívida, nos resgatar, trazer salvação. Para isso, em seu plano 
perfeito, enviou Jesus Cristo! Romanos 3:23 | Colossenses 1:13 e 14 
 
Um preço teria que ser pago pelos pecados, pela dívida do homem com o inferno. Somente uma 
pessoa em todo o universo e eternidade teria condições de pagar. Precisava ser um homem, e 
puro, santo, sem pecado. Jesus se doou para essa missão. Isso é maravilhoso, motivo mais que 
suficiente para entregarmos nossa vida ao Seu governo absoluto e, rendidos à Cruz, O adorarmos 
por toda a eternidade. João 3:16 a 18 | Gálatas 4:4 a 7 | Hebreus 9: 27 e 28 
 
Esse plano já estava determinado antes da criação do mundo. Deus sabia que o homem seria 
enganado, encantado pelo Maligno para perdição. Quando o Eterno planejou nos deixar diante 
de dois caminhos, a fim de exercermos o livre arbítrio e decidirmos pessoalmente por Seu Reino, 
também estabeleceu o recurso de libertação, perdão e resgate. Romanos 5:1 e 2 | Romanos 5: 
6 a 9 | Hebreus 9:26 | I Pedro 1: 18 e 19 
 
A incredulidade é uma estratégia do inferno para nos desviar da verdade. Os homens seguem, 
mesmo na religião, cuidando mais do seu próprio reino e de suas necessidades do que das coisas 
eternas. II Coríntios 4:3 a 6 | Colossenses 3:1-4 | João 11:25 e 26 
 
Simples de entender. Decidimos por independência; fomos tentar estabelecer um reino humano 
pessoal; passamos a dever tudo ao Maligno por usar do seu produto chamado “pecado”. Só o 
Eterno poderia pagar essa dívida. Isso foi feito no Calvário com o sangue de Jesus Cristo. Agora, 
só nos resta, com a dívida paga, sair do domínio do Diabo entregando nossa vida ao governo 
eterno de Jesus. Isso só é possível com arrependimento, uma decisão pessoal de mudança de 
rumo, aos pés da Cruz, vinculados eternamente ao Corpo de Cristo, a Igreja. 
 
A vida terrena é transitória. Passamos aqui exclusivamente para receber o amor de Deus, entender 
o plano de salvação e tomar uma decisão pessoal. Com o nosso padrão de vida, anunciamos qual 
decisão tomamos; seguimos construindo nosso próprio reino ou nos rendemos ao Reino de 
Cristo, à missão da Igreja, à vida do Corpo de Jesus. João 3:16 a 21 |  
 
Só Jesus nos salva. Só o governo de Cristo assegura vida eterna. Nada da religiosidade ou dos 
nossos esforços garantem redenção e eternidade com Deus. É necessário que o plano de salvação 
do Senhor Jesus seja visível, ativo na nossa vida cotidiana, a partir de arrependimento. Atos 2:38 
 
É por isso que eu e você devemos testemunhar do amor de Cristo. Evangelizar é um privilégio de 
todo cristão. Cientes de que pessoas à nossa volta estão condenadas à perdição eterna, não 
podemos ficar calados, acomodados, sem oferecer o Evangelho salvador de Jesus Cristo. 
Romanos 10:9 a 15 | Atos 1:8 
 
Se realmente somos salvos, então somos guiados pelo Espírito Santo. Se somos guiados pelo 
Espírito, então somos cheios do Seu Fruto e Seus dons. Dessa forma, não temos outra prioridade 
senão amar, servir a Jesus e proclamar Seu Reino às vidas que estão ao nosso redor nos ambientes 
da família, vizinhança, trabalho, sociedade etc. Romanos 8:14 
 
Você poderia testemunhar agora sobre como é a sua vida? Você foi salvo mesmo? O que te 
garante isso? Quais são os frutos que testemunham da sua salvação eterna, do governo de Jesus 
sobre você? Se não houver segurança para essas respostas, clame por Ele. Ele nos salva! Atos 
2:17 a 21 | Apocalipse 22:14 


