Aula 2
Lição 3
A Certeza da Salvação
Você já se arrependeu de seus pecados? Já recebeu
Jesus como seu Salvador e Senhor? Se for assim,
então você pode e deve mesmo ter certeza da sua
salvação.
Antes mesmo de o Universo ter sido criado, nós já
havíamos sido eleitos por Deus para usufruir
plenamente da salvação. Leia também 1 Pe 1. 2.
Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em
santificação do Espírito, para a obediência e
aspersão do sangue de Jesus Cristo: Graça e paz
vos sejam multiplicadas. (1 Pedro 1:2)
A Bíblia afirma que fomos não somente eleitos, mas
igualmente predestinados à vida eterna (Ef 1.5).
Isto não significa, porém, que Deus tenha amado
apenas uma parte da raça humana; amou-a por
completo.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” Jo
3:16
“O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra
ti de que te pus diante de ti a vida e a morte, a
bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para
que vivas, tu e a tua descendência” Dt 30:19

“Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo
salvação a todos os homens” Tt 2:11
“O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que
alguns a têm por tardia; porém é longânimo para
convosco, nãoquerendo que ninguém se perca,
senão que todos venham a arrepender-se”. II Pe 3:9
“Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas,
orações, intercessões, e ações de graças por todos
os homens, pelos reis, e por todos os que exercem
autoridade, para que tenhamos uma vida tranqüila e
sossegada, em toda a piedade e honestidade. Pois
isto é bom e agradável diante de Deus nosso
Salvador, o qual deseja que todos os homens
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da
verdade.” I Tm 2:1-4
Em sua presciência, Deus elegeu, em seu Filho,
aqueles que, aceitando o Evangelho, experimentam o
milagre da regeneração.
A salvação é por meio da fé em Cristo Jesus (a ponte
que nos liga a Deus).
1. A salvação não depende de suas emoções, mas sim,
do que diz a Palavra de Deus. “Aquele que crê no
Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê
no Filho não verá a vida” João 3:36.
2. Porém você ainda não é perfeito em todas as suas
ações. Só Jesus é perfeito em todas as suas ações.

Será que mesmo assim você pode ter certeza de sua
salvação?
3. Jesus nos salva não com base na nossa perfeição,
mas com base na Sua graça. “Porque pela graça
sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de
vós; é dom de Deus. Não vem pelas obras, para
que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as
quais Deus preparou para que andássemos
nelas.” (Efésios 2:8-10)

Você é salvo pela graça de Deus mediante a fé em
Jesus. Quando tiver a verdadeira fé, as obras vêm
automaticamente. (Romanos 3:20-24; Romanos 4:1-4)
4 - Tendo a certeza da salvação você tem mais força
para resistir à tentação e vencer as tribulações. A
alegria em saber que é salvo supera o poder da
tentação e vence a tristeza da tribulação. “Amados
agora somos filhos de Deus, e ainda não é
manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos
que, quando Ele se manifestar, seremos
semelhantes a Ele; porque assim como é o
veremos. “E qualquer que nele tem esta esperança
purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro”,
(I João 3:2-3).

5. Se você não souber nadar, não pode salvar aquele
que está se afogando. Você também não pode ganhar
almas para Jesus se não tiver a certeza da sua
salvação. Uma vez que você é salvo, vai querer a
salvação dos outros. (João 1:40-42)

Lição 4
As Duas Ordenanças: O Batismo nas Águas e
a Ceia do Senhor
O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças
da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo,
sendo ambas de natureza simbólica. (Mateus 28:19 e I
Coríntios 11: 23)
O batismo é um testemunho perante os homens da sua
salvação completa deste mundo perdido (Atos 2:40-41)
– Um exemplo que ajuda a entender o batismo nas
águas:
“Duas pessoas se casam, aí depois usam a aliança
demonstrando ao mundo que estão casadas. Assim,
também você faz de Jesus o Rei de sua vida, e aí
depois é batizado, demonstrando ao mundo que você
é um servo do Rei Jesus e uma Nova pessoa. O
batismo então é um símbolo da sua união com Jesus.
Primeiro vem a união com Jesus, depois segue o
símbolo dessa união.
Se Jesus for o Rei e Senhor de sua vida, você já é uma
nova pessoa ( II Coríntios 5:17), mas você precisa se
apropriar disso pela fé.(Hebreus 11:6). O batismo então
torna-se um contato de fé, aonde você se apropria,
daquele instante em diante, ainda mais dessa
maravilhosa realidade que você é uma nova criatura
em Jesus. Não é o batismo que lhe faz uma nova

criatura. É preciso ser nova criatura antes de batizar. O
batismo porém, é um meio pelo qual você pode se
apropriar pela fé daquilo que você já é – Uma Nova
Criatura!
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados
em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De
sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo
na morte; para que, como Cristo foi ressuscitado
dentre os mortos, pela glória do Pai, assim
andemos nós também em novidade de vida.
Porque, se fomos plantados juntamente com ele na
semelhança da sua morte, também o seremos na
da sua ressurreição; Sabendo isto, que o nosso
homem velho foi com ele crucificado, para que o
corpo do pecado seja desfeito, para que não
sirvamos mais ao pecado. (Romanos 6:3-6)
A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida,
comemorativa e proclamadora da morte do Senhor
Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos
utilizados: O pão e o vinho. Neste memorial o pão
representa seu corpo dado por nós no Calvário e o
vinho simboliza seu sangue derramado. A ceia do
Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de
Cristo e sua celebração pressupõe a fé em Jesus como
Salvador e o cuidadoso exame íntimo dos
participantes.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos
ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi
traído, tomou o pão;

E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai,
comei; isto é o meu corpo que é partido por vós;
fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o
cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no
meu sangue; fazei isto, todas as vezes que
beberdes, em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e
beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor,
até que venha.
Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o
cálice do Senhor indignamente, será culpado do
corpo
e
do
sangue
do
Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim
coma
deste
pão
e
beba
deste
cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e
bebe para sua própria condenação, não
discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disto há entre vós muitos fracos e
doentes,
e
muitos
que
dormem.
(I Coríntios 11:23-30)

