As 12 Pedras do Alicerce — Aula 8B

1a Etapa: A Salvação Eterna por Graça
Salvação - Eternidade no Céu com o Deus de Amor
A maior dádiva de amor que Deus nos deu é Jesus! Ele nos amou o
suficiente para deixar o Seu lar no Céu e vir para a Terra em uma
missão designada pelo Seu Pai Celestial: viver, amar e morrer pela
humanidade. Deixou os esplendores do Céu para sofrer a morte
cruel nas mãos de homens cruéis. Por quê? Para que possamos ser
salvos.

Deus sabe que nenhum de nós poderia ser bom o suficiente para
merecer ir para o Céu. É somente o sacrifício de Jesus em nosso
lugar que nos possibilita obtermos a salvação, ou seja, a bênção de
passar a eternidade no Céu com o nosso amoroso Criador.
Receber Jesus é garantia de
vida eterna no Céu
João 11:26a - E todo aquele
que vive e crê em Mim,
nunca morrerá.
João 14:3 - E se Eu for e vos
preparar lugar, virei outra
vez, e vos levarei para Mim
mesmo, para que onde Eu
estou estejais vós também.
1 João 5:11b - Deus nos deu
a vida eterna, e esta vida
está em seu Filho.

Só poderemos ser salvos recebendo Jesus
Todos somos pecadores e o pecado traz a morte espiritual; mas Jesus
morreu em nosso lugar, recebendo a punição por nós:
Isaías 59:2a - Mas as vossas iniqüidades fazem divisão entre vós e o
vosso Deus.
Romanos 6:23a - Pois o salário do pecado é a morte.
Romanos 5:8 - Mas Deus prova Seu amor para conosco, em que
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
2 Coríntios 5:21 - Aquele [Jesus] que não conheceu pecado, Ele O fez
pecado por nós, para que nEle fôssemos feitos justiça de Deus.
Atos 4:12 - Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do
Céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos.
João 14:6 - Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Mim.
1 Timóteo 2:5 - Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus
e os homens, Cristo Jesus, homem.
1 Coríntios 3:11 - Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do
que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
As duas religiões
Enquanto difundíamos e Evangelho nas ruas de uma cidade da
Califórnia, éramos muitas vezes questionados da seguinte forma:
“Vejam bem: há centenas de religiões e os seus seguidores acham
que a seita que seguem é a certa. Como que alguém simples como
eu pode saber o que é a verdade?”
Geralmente respondíamos: “Centenas de religiões? Estranho. Só
ouvimos falar de duas.”

“Com certeza vocês sabem que existem muito mais.”
“De jeito nenhum. Reconheço haver muitas diferenças em detalhes
nas opiniões dentro de duas escolas principais, mas, na verdade há
somente duas religiões. Os seguidores de uma esperam encontrar a
salvação pelas coisas que fazem; e, os da outra, crêem que todos
serão salvos por algo já feito. A questão é muito simples: você pode
se salvar a si mesmo ou precisa ser salvo por uma outra pessoa? Se
puder ser o próprio salvador, não precisa da minha mensagem. Do
contrário, é melhor ouvir o que tenho a dizer.”

A salvação não pode ser obtida por meio de obras. É uma
dádiva.
Efésios 2:8-9 - Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé - e
isto não vem de vós, é dom de Deus - não das obras para que
ninguém se glorie.
Tito 3:5a - Não por obras de justiça
que houvéssemos feito, mas segundo
a Sua misericórdia, Ele nos salvou
mediante a lavagem da regeneração
e da renovação pelo Espírito Santo.
Gálatas 2:16 - Pelas obras da lei
ninguém será justificado.
Romanos 11:6—E, se é pela graça, já
não é mais pelas obras; se fosse, a
graça já não seria graça.
Jesus morreu porque somos todos
pecadores e é impossível sermos
perfeitos, e cumprir leis como as de
Moisés. Só Jesus foi perfeito e é por

isso que foi capaz de pagar o preço dos nossos pecados e Deus
pôde nos perdoar, porque Jesus recebeu por nós a punição. Ele nos
deu a salvação de presente, porque nunca poderíamos merecê-la
nem ser perfeitos. Sempre cometemos erros e pecados.
Deus ofereceu perdão ao culpado. Não importa para Ele quão mau
você é, ou o que tem feito de errado! Se Lhe confessar seus
pecados, pedir-Lhe perdão e aceitar Jesus no coração, Ele o salvará.
Porque seguir o exemplo de Jesus não é o bastante

No final do culto, um homem de boa aparência disse ao ministro:
- Não vejo necessidade do sangue de Cristo na minha salvação.
Posso ser salvo sem crer que Ele o tenha derramado.
- Muito bem - disse o pastor. - Como pensa ser salvo?
- Seguindo o Seu exemplo - foi a resposta. - É tudo que um homem
precisa.
- Talvez - respondeu o outro. - E você se propõe a fazer isso na sua
vida?
- Exatamente. Tenho certeza que é o bastante.
- Muito bem. Tenho certeza que quer fazer tudo da maneira certa.
Leio aqui com respeito a Cristo: “Ele não cometeu pecado, nem na
Sua boca se achou engano” (1 Pedro 2:22). Suponho que possa
dizer o mesmo de si próprio.
O homem ficou visivelmente constrangido e disse:

- Bem, não exatamente. Às vezes, peco.
- Nesse caso, você não precisa de um exemplo, mas de um
Salvador e o único caminho da salvação é pelo Seu sangue
derramado.

Limpos de TODO pecado
Não importa quais os seus pecados. Se estiver arrependido, Jesus o
perdoará!
1 João 1:7 - Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos
comunhão uns com outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos
purifica de todo pecado.
Todo pecado! T-O-D-O! TODO pecado! Não é preciso se preocupar
com os vários tipos que existem, porque será perdoado de todos:
passados, presentes e futuros! Ele prometeu “O sangue de Jesus
Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado!” Glória a
Deus!

Não é possível perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para
sempre!
João 6:37 - Todo aquele que o pai Me dá virá a Mim, e o que vem a
Mim de maneira nenhuma o lançarei fora.
João 10:28 - Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão;
ninguém poderá arrebatá-los da Minha mão.
Romanos 8:38-39 - E estou convencido de que nem morte nem vida,
nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje nem o que virá no
futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada, em toda

a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em
Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se tiver Jesus, então tem a vida eterna, a qual não pode perder!
Podemos ser privados da vida física, mas nunca da eterna.
Salvação é para sempre! Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus
não pode mentir ou falhar à Sua Palavra. Ele não muda de opinião.
Se tiver recebido Jesus Cristo, aceitando-O no seu coração e O
amar, conhecê-Lo como Seu Salvador, você é um filho de Deus salvo
e viverá para sempre!
Uma vez que tenha “nascido de novo” como um dos Seus filhos,
será para sempre dEle. É algo que não pode ser desfeito!
João 3:36a Todo aquele
que crê no
Filho tem a
vida eterna.
Você tem a
salvação agora
mesmo! Ela
não depende
do seu
comportamen
to, da sua
freqüência à
igreja, ou
qualquer coisa
do gênero. A

Bíblia não diz que a terá, mas que é sua já! - “...tem vida eterna!”
Como pode ser eterna se você estiver sujeito a perdê-la? Não é
eterno se durar apenas alguns minutos, até o próximo pensamento
pecaminoso ou má ação.

Como alguém pode ser salvo e perdido, e depois salvo e perdido,
100 vezes ao dia? Alguns dizem: “Bem, só saberei se vou para o
Céu quando tiver morrido e Deus pesar e medir todos as minhas
boas ações e compará-las com as más. Somente então eu talvez
consiga.” Nunca saberão quando, onde, como, se ou o quê! É o
bastante para dar um ataque nos nervos em qualquer um! Mas,
graças a Deus, podemos ficar tranqüilos, sabendo que não temos
que nos preocupar se somos bons o suficiente ou se temos sido
maus demais, ou se vamos conseguir ou não, perguntando-nos
todos os dias se vamos ser salvos ou não. Se você pudesse se
salvar, o Senhor não precisaria ter dado a vida por você.
Com certeza, você receberá Suas bênçãos se agir conforme a Sua
vontade da maneira que Ele quer, fazendo aquilo que O agrada,
mas não pode nem precisa se manter salvo. Jesus o salvou de uma
vez por todas e a Sua dádiva é a vida eterna.

E o que dizer do pecado?
O fato de ser salvo não significa que tudo que fizer está certo e é
bom! Ainda que os seus pecados não resultem na perda da
salvação, poderá perder algumas das bênçãos de Deus na sua vida
se escolher os caminhos errados.
Romanos 6:1,2,11, 16 —Pois bem, devemos continuar pecando
para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não!
Vocês devem se considerar como mortos para o pecado, mas vivos

para Deus por meio de Jesus
Cristo. Vocês não sabem que
se tornam escravos daquilo a
que escolhem obedecer?
Podem ser escravos do
pecado, que conduz à morte,
ou podem escolher obedecer
a Deus, que conduz à vida de
justiça.

Se cometer pecados contra o
Senhor e contra os outros
que não forem confessados,
dos quais não se arrepender
e não forem remediados,
sofrerá as conseqüências de
alguma maneira. Como um
Pai amoroso, o Senhor
tentará ajudá-lo a aprender com os seus erros e parar de tomar os
caminhos errados na vida.
Hebreus 12:6–8 — O Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo
aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de
Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu
falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os
disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não
são filhos de verdade
Apocalipse 3:19 — Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso,
seja zeloso e arrependa-se.
Lembre-se que ainda que seja desobediente e sofra alguma punição
do Senhor pelos seus pecados, uma vez salvo, estará salvo para
sempre!

2a Etapa: A morte de Jesus pôs fim à Lei Mosaica
e deu início à era da graça
Deus criou o homem com a capacidade de escolher amar e
obedecer-Lhe de livre e espontânea vontade, como fazem filhos
agradecidos. Ele realmente preferia que tudo fosse pela graça e fé
desde o início e que houvesse tão poucas regras quanto possível e
tudo fosse feito voluntariamente, por amor. - Era esse o Seu plano
original.

Mas como o homem se tornou mais e mais desobediente e ímpio,
Deus teve de lhe dar mais e mais leis, regras e regulamentos. Essas
leis não foram feitas para a pessoa justa, porque elas não prejudicam
nem fazem o mal ao seu próximo. Foram promulgadas para os
malfeitores. As Leis foram dadas para aqueles que não amam, que
praticam o mal, que são desamorosos e fazem coisas que prejudicam
os outros. A Bíblia diz:
1 Timóteo 1:9 - Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas
para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os
ímpios e profanos.
Como o homem não seguiu a graça, a fé e o amor, Deus teve de ser
rígido com as regras para com os transgressores. Mas as regras não
poderiam salvar o homem, apenas mostrar onde estava errando.
De fato, é impossível para quem quer que seja ser bom conforme a
Lei de Moisés. A Lei Mosaica transforma todos em pecadores,
porque ninguém é capaz de observar a lei!
Gálatas 3:10-11 - Os que confiam na lei para serem declarados justos
estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: “Maldito quem não se

mantiver obediente a tudo que está escrito no Livro da Lei.” É
evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de
Deus pela lei.
Tiago 2:10 - Qualquer um que segue toda a lei, mas falha em
obedecer a um único mandamento, se torna culpado de todos.

A observância escrupulosa da Lei Mosaica jamais salvou
ninguém
Romanos 3:20 - Não há homem nenhum que, por fazer o que a lei
manda, possa ser declarado justo diante de Deus. A lei
simplesmente mostra o nosso pecado.
Romanos 9:31-32 —As pessoas de Israel seguiam a lei para se
tornarem justas diante de Deus, mas não conseguiram. 32 Por que
não? Porque elas tentaram se tornar justas pelas obras que fizeram
e não pela fé em Deus.

A Antiga Lei era
meramente uma cópia e
uma sombra da realidade
Hebreus 8:5—O trabalho que
estes sacerdotes fazem é
somente cópia e sombra do
que está no céu.
Hebreus 9:10 - Essas ofertas e
sacrifícios têm a ver somente
com comida, com bebida e
com várias cerimônias de
purificação. São regras
externas que têm valor
somente até que Deus renove

todas as coisas.
Hebreus 10:1—A lei dada por Moisés não é um modelo completo e
fiel das coisas verdadeiras; é apenas uma sombra das coisas boas
que estão para vir.
Colossenses 2:16-17 - Não permitam que ninguém os julgue pelo
que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade
religiosa ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado.
Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a realidade, porém,
encontra-se em Cristo.

A morte de Jesus pôs fim à Lei Mosaica e deu início à era da
graça
Romanos 10:4 - O fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que
crê.
Colossenses 2:14 - Havendo riscado o escrito de dívida que havia
contra nós nas Suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o
do meio de nós, cravando-O na cruz.
Hebreus 8:13 - Dizendo nova aliança, Ele tornou antiquado a
primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto
está de desaparecer.
Hebreus 10:9 - Então acrescento: Aqui estou, para fazer, ó Deus, a
Tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
Hebreus 8:6 - Mas agora alcançou Ele ministério tanto mais
excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada
em melhores promessas.
A lei foi apenas nosso professor, instrutor ou “aio” para nos mostrar
que éramos pecadores, para nos fazer buscar Deus por misericórdia
e nos mostrar a Sua perfeição absoluta e Sua justiça perfeita, que
para nós era impossível alcançar:

Gálatas 3:24-25 - De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos
conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas,
depois que a fé veio, já não estávamos debaixo de aio.
Um testamento ou um contrato era
muitas vezes selado com o sangue do
testante. As pessoas furavam o dedo e
assinavam com sangue, indicando que
estavam realmente falando a sério.
Quando Jesus derramou o Seu sangue,
estava, de certa forma, assinando a
aliança com sangue. Era um novo
contrato.
Os salvos não estão sujeitos à rígida Lei
Mosaica
Jesus nos liberou da Lei Mosaica e nos
deu, em lugar, Suas leis de amar a Deus e ao nosso próximo.

Romanos 6:14b - Porque não estais debaixo da lei mas debaixo da
graça.
Romanos 8:1-2 - Portanto, agora nenhuma condenação há para os
que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas
segundo o Espírito, porque a lei do espírito de vida, em Cristo Jesus,
livrou-me da lei do pecado e da morte.
O Senhor prefere muito mais que, façamos de boa vontade e
voluntariamente o que Ele nos pede, com a motivação certa, porque
queremos fazer o que é certo e porque O amamos e aos outros, ao
invés de apenas porque queremos obedecer à lei ou por medo da
punição, do juízo, etc.

Gálatas 5:14 - Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber:
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Mateus 7:12 - Portanto tudo que vós quereis que os homens vos
façam fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas.
Romanos 13:8 - A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor
com que vos amei uns aos outros, pois quem ama ao próximo
cumpriu a lei.
Se tiverem amor, estarão cumprindo as leis de Deus.

Salvação é simples
Jesus veio tornar a salvação tão fácil quanto possível! Mostrou às
pessoas que não precisavam seguir as leis e regulamentos religiosos,
inclusive os Dez Mandamentos. Tudo que tinham que fazer era
simplesmente confessar que eram pecadores que precisavam da
salvação e a pedir a Jesus.
O conceito em si é tão simples e infantil que Ele disse que teríamos
que nos tornar como uma criança para entrar no Seu reino espiritual
de amor, alegria, e felicidade aqui e agora, nesta vida, assim como na
linda, maravilhosa, e emocionante eternidade no Seu reino celestial
na próxima vida. Ele disse:
Mateus 18:3 - Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e
não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino
dos céus.
João 3:3 - Jesus respondeu: Em verdade, em verdade vos digo que
quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Um bebê compreende o amor da mãe? Uma criança entende o amor
do seu pai? - Não. Apenas o sente, conhece, aceita e recebe! Mesmo

antes de entender a fala e de aprender a falar, uma criança é capaz
de entender e sentir e confiar no amor dos pais. Ela não leu a Bíblia
nem cartas de amor da mãe, mas sente e percebe o seu amor nas
suas ações.
Portanto, não é necessário entender tudo sobre o amor de Deus
para conhecer o amor e a salvação em Jesus. - Tudo que tem que
fazer é recebê-lo!

Vamos viver!
Com Amor, Jesus

Se você já Me conhece, sabe o segredo para experimentar a vida
plenamente. Sou muito mais que um personagem histórico que
existiu há dois mil anos. Vivi e morri
naquela época, é verdade, mas também
ressuscitei e sou tão vivo e ativo hoje
como quando estava na Terra. E porque
vivo, você pode ter vida e amor de
verdade, agora e para sempre, em um
mundo sem limites e eterno. Não há dor
que Eu não possa sanar, tristeza que Eu
não possa converter em alegria,
necessidade além da Minha capacidade
de prover e vazio que Eu não seja capaz
de preencher.
Estou vivo hoje em todo coração que Me
recebe. Sou ativo e trabalho. Sempre que
Me dão uma oportunidade, renovo,
restauro, embelezo e melhoro as coisas.
Deixe-Me viver em você!
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