LIÇÃO 1
UMA DECISÃO IMPORTANTE
Após nossa decisão de aceitar a Cristo como Salvador, mudanças ocorrem em nossa vida.
Mudamos o ambiente que frequentamos, nosso comportamento, e até nossa forma de
pensar.
OBJETIVO:
- Conhecer a situação do homem no mundo e com Deus
- Perceber a importância da decisão de seguir a Cristo
- Entendendo a decisão, compreendemos melhor as mudanças
1) DEUS CRIOU O HOMEM PARA RELACIONAR-SE COM ELE
Cada criação de Deus tem um objetivo, um propósito, uma função. A abelha, por exemplo, foi
criada para produzir mel; a vaca para produzir leite, e assim por diante. O homem foi criado
para um grande propósito fundamental: adorar a Deus.
Deus criou o homem para ter um relacionamento pessoal e de amor com Sua criação, e os
criou conforme Sua imagem e semelhança.
“Façamos o homem conforme nossa imagem e conforme nossa semelhança... “ Gn 1:26
“Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, não a nós mesmos.” Sl 100:3
“Ouviram a voz do Senhor que PASSEAVA no jardim...” Gn 3:8
“A intimidade do Senhor é para os que O temem...” Sl 25:14
2) OBEDIÊNCIA
A única ordem que Deus deixou ao homem e a mulher quando no Éden era obedecê-Lo.
Perceba que Deus deu tudo que o homem necessitava para viver: ambiente, comida, domínio
sobre a natureza – inclusive permitindo que o homem nomeasse os animais. Mas a única coisa
que Deus pediu foi que o homem O obedecesse.
“E ordenou o Senhor Deus dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da
árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes,
ceramente morrerás.” Gn 2:16-17
3) DESOBEDIÊNCIA
Contudo, ao único mandamento ordenado por Deus, Adão e Eva não cumpriram, preferindo
acreditar nas palavras da serpente, que chamara Deus de mentiroso.
“Então a serpente disse a mulher: certamente não morrerás...” Gn 3:2-7
4) SEPARAÇÃO DO HOMEM DE SEU CRIADOR
O homem preferiu acreditar nas mentiras da serpente em vez de acreditar no Seu Criador, que
até ali se relacionava com eele face a face, que tinha lhe dado tudo quanto precisava com
tanto amor.

Devido à desobediência, ao pecado, Deus expulsou Adão e Eva do Éden, da eternidade, para
viverem como mortais.
“O Senhor Deus lançou fora do Jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado” Gn
3:23
“... portanto és pó e em pó tornarás.” Gn 3:19
“O salário do pecado é a morte...” Rom 6:23ª
“A alma que pecar, essa morrerá” Ez 18:20
O homem pecou e se afastou de Deus
“Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados
encobrem o Seu rosto de vós, para que não vos ouça.” Is 59:2
“Todos pecaram e carecem da glória de Deus.” Rom 3:23
“Todas as criaturas estão nuas diantes de Seus olhos.” Hb 4:13
5) PREÇO DO PECADO
O pecado, a desobediência às ordenanças de Deus, gerou a morte (Rom 6:23). Agora, em carne
mortal, o sangue simboliza a vida e o seu derramamento a morte, por isso, o pecado.
PECADO  DERRAMAMENTO DE SANGUE (morte)
Após a queda do homem, Deus tirou a vida de um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva,
este foi o primeiro sacrifício pelo pecado. Uma criatura inocente morreu para pagar o preço do
pecado.
“E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu” Gn 3:21
No A.T. os sacrifícios de cordeiros e bezerros eram feitos para remissão dos pecados.
“Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.” Hb 9:22 / Lv 17:11
Ver também: Lv 6:30 / Jó 1:5 e 42:8
Porém, o sacrifícios de animais não eram suficientes para perdoar os pecados.
“É impossível que sangue de touros e bodes tirem pecados.” Hb 10:4
“... sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício,
que nunca podem retirar o pecado.” Hb 10:11
6) ESPERANÇA
Se a mensagem bíblica terminasse desta forma, o homem não teria esperança alguma de uma
vida eterna ou reconciliação com Deus.
Por isso, Deus esvaziou-se a Si mesmo, vindo sob forma de homem, padecendo as mesmas
tentações e aflições, para oferecer um único sacrifício para o perdão (a remissão dos pecados)
e redenção (vida eterna).

“Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si
mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens...” Fp 2:6-8
Sob a forma humana, em tudo foi tentado e nem nada pecou.
“Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas...
em tudo foi tentado e nada pecou.” Hb 4:15 / Is 53:9
Jesus, sem merecer a morte, pois não tinha pecados, entregou-Se a si mesmo para que através
de Seu sangue tivéssemos perdão de nossos pecados. E Sua maior vitória foi a vitória sobre a
morte, quando ressuscitou, nos deixando a esperança de nossa futura redenção (vida eterna).
Agora, não é mais necessário sacrifícios de animais para reconciliação com Deus, pois em
Cristo se consumou toda obra de salvação para o homem. De uma vez por todas, Ele se fez
nossa salvação.
“Quem tem o Filho, tem a vida eterna.” 1 Jo 5:10-12
“Pelo sangue de Cristo temos perdão.” 1Pe 1:19-22
Ver também: Hb 9:11-15 e 27-28 / 1Pe 2:24 e 3:18 / João 3:16 / 1 Jo 4:10
7) CONDIÇÃO
A única forma do homem reconciliar-se com Deus é através de Jesus Cristo, não há outros
caminhos alternativos para ter novamente intimidade com Deus... Jesus é o único atalho. A
salvação é para todos os homens, Jesus não se entregou apenas para alguns escolhidos, mas
Ele se entregou para TODO AQUELE QUE NELE CRER.
Esta é a condição para o homem ter a salvação. O homem precisa reconhecer sua condição
perante Deus e o mundo, reconhecer que está afastado de Seu Criador e de que necessita de
Seu perdão. Isto é uma decisão pessoal.
Crer em Cristo como Salvador é arrepender-se de seus pecados, crer em Seu suficiente
sacrifício e procurar viver em uma vida de obediência a Deus.
“Se conferssarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda
injustiça.” 1Jo 1:9
“Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.” 1Jo 2:17
“Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus...” Rom 10:9-13
“Como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo” 1Cor 15:22
“Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna.” Jo 6:47
“Jesus derrubou a parede que nos separava de Deus,e por Ele temos acesso ao Pai.” Ef 2:12-18
“Porque Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade.” 1Tim 2:4
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho Unigênito, para que todo
aquele que nEle crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” Jo 3:16
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