Doutrinas 2- Aula 02

 Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entro o ser
humano e Deus. O pecado provoca a morte, e nos deixou perdidos e sem
esperança.
 Para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação.
ENVIOU O SEU ÚNICO FILHO PARA RESGATAR E DAR VIDA ETERNA PARA
TODO AQUELE QUE CRÊ NELE.
 A verdadeira alegria só pode ser experimentado por aqueles que foram
resgatados por Jesus!

"Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a
vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. (Jo 5:24)

A Bíblia descreve a
salvação às vezes do
ponto de vista de DEUS,
às vezes do ponto de
vista HUMANO.

Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os
vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, E CANCELOU A
ESCRITA DE DÍVIDA, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a
removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um
espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. (Cl 2:13-15)

Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma
idéia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento
de Deus. (Jo 16:8)

Na pregação de Pedro no dia de Pentecostes:
Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus
Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. (At 2:38)
Na pregação de Pedro no Templo:

Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam
cancelados, (At 3:19)
Quando Jesus chamou Levi:
Jesus lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os
doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento". (Lc 5:31-32)

Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele
existe e que recompensa aqueles que o buscam. (Hb 11:6)
Jesus conversando com Marta:

Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que
morra, viverá; (Jo 11:25)
Jesus conversando com Nicodemos:

Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que
este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já
está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. (Jo 3:17-18)

Antes, SANTIFIQUEM CRISTO COMO SENHOR NO CORAÇÃO. Estejam sempre
preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em
vocês. (1Pe 3:15)
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver
nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados,
transbordando de gratidão. (Cl 2:6-7)

Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim
de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou
embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com
coragem, como me cumpre fazer. (Ef 6:19-20)

Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de
Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. (Ef 2:8-9)
A CORRENTE DA SALVAÇÃO EM RM 8.29-30
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que
predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou,
também glorificou. Romanos 8:29,30
Vamos dar uma olhada nas 5 coisas que fazem parte dessa corrente:
1. Deus me CONHECEU antes da criação do mundo
Essa 1ª parte da corrente de romanos fala que Deus te conheceu.
Vamos olhar o livro de salmos naquele capítulo que você conhece que é o capítulo 139, a partir
do versículo 13.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me
fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas!
FALE ASSIM PRA VOCÊ MESMO: EU SOU MARAVILHOSO! EI, NÃO SOU EU
QUE TÁ DIZENDO NÃO, É A BÍBLIA!
Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui
formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião;
todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Salmos 139:13
Deus já te conhecia lá no ventre de sua mãe; ele usou esse pai para juntar com a sua mãe e
fazer nascer você. Com esse cabelo, com esses olhos, com essa altura; ele sabia que você ia ser
comunicativo, ia ter habilidade de jogar bola.
CHAMAR 5 ALUNOS DE DOUTRINAS 2 NO PALCO. QUEREMOS MOSTRAR A
DIVERSIDADE COM QUE DEUS CRIOU O SER HUMANO.

Tem alguém que tem uma habilidade que considera fora do comum?
Vamos conhecer aqui essas pessoas no palco.
PERGUNTAR DE ALGUÉM DO PALCO: QUAL É SUA HABILIDADE? NO FINAL,
FALAR QUE DEUS TE DEU A CAPACIDADE DE APRENDER ESSA HABILIDADE,
DESDE O VENTRE DE SUA MÃE. DEPOIS, PODE PEDIR PRA SENTAR
EXEMPLO PESSOAL: Eu sofria bullying por causa da minha sobrancelha. Mas depois que
eu entendi que foi Deus que quis assim, eu me conformei. Eu até casei, olha só! Ateu, onde
está o seu big-bang agora?
2. Ele PREDESTINOU que eu fosse a imagem de seu Filho
Deus quer que a gente se pareça com seu filho.
Tem gente que vai tentar tirar aquele verso de romanos 8 de contexto mas o que aquele
versículo diz que é que aqueles que foram chamados por Deus também foram predestinados
para se parecer com Jesus. Isso significa que de uma forma de outro você vai se parecer com
Jesus; não importa o que aconteça e ele vai fazer você se tornar parecido com Ele; você vai
encaixar na forma de Deus. E a maior prova de que somos filhos de deus é que nós vamos
retornar parecidos com jesus a cada dia; se nós não estamos desenvolvendo os frutos, ficando
mais parecidos com Jesus talvez tenha algo de errado. Creio eu que estou falando com pessoas
que estão sentados e são portadoras do espírito santo. Nós precisamos fazer essa autoavaliação,
pra que a gente não fique insensível ao mal. Quem não se sente mal na presença do mal, ou já
cauterizou o pecado ou talvez nunca tenha sido de Jesus.
Aí essa pessoa tem que se perguntar o que realmente ela está fazendo aqui na igreja, no SENIB
aqui de manhã cedo; pode ser que seja só um clube, ou faz ela se sentir bem aqui; talvez tenha
vindo procurar uma oportunidade de negócio, um relacionamento, no caso dos jovens.
3. Ele nos chamou com um PROPÓSITO
Tem uma música que é mais ou menos assim:
Diante do Trono - Quando Nasce uma criança (COLOCAR BG)
Deus tem um plano para cada bebê antes mesmo de nascer, um lindo propósito, uma missão,
um sonho gravado em seu coração, pra viver e marcar sua geração...
É o caso de Jeremias:
“Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei
profeta às nações”.
Jeremias 1:5 NVI

E Deus tem uma missão pra cada um de nós. Como descobrir? Fazendo ministério. Você testa
de tudo um pouco, deixando que Deus te guie pro centro da vontade Dele.
É criança? É adolescente? É idoso? Adulto? Jovem? São todos esses, quem sabe?
E não só no serviço pra Deus em ministério. Com o seu trabalho e profissão também. Deus vai
te usar através dessas coisas, das experiências que ele te permite viver, com o seu jeito e a sua
aparência para alcançar pessoas que ainda não o conhecem.
Ex: a conversão da minha colega de faculdade.
4. Nele somos JUSTIFICADOS
A dívida tá completamente paga. E o melhor, foi paga de uma vez só. Eu não precisei pagar,
Jesus pagou por mim.
Na aula passada falei que o pecado precisava ser punido, e o ser humano redimido, isso que
significa ser justificado.
Pra eu te explicar melhor ainda, vamos fazer uma coisa. Pega o seu cartão se ele estiver aí com
você. Agora bota ele aí pro ar e balança...aeee tem irmão que tem cartão Platinum e não quis
humilhar né.
Algum de vocês já teve que parcelar ou ficou devendo alguma vez o cartão, um financiamento
ou algo do tipo?
Quando você deve, só pensa em pagar, não é mesmo? É aquela culpa que te atormenta e
quando você deita no travesseiro ainda está pensando se é melhor parcelar de 10 ou 12 vezes.
Mas isso não aconteceu com o nosso pecado. Quando Jesus disse "está consumado", ele disse
que agora, que nem quando o pessoal que vai pra academia posta: #tá pago. E você pode
dormir tranquilo sem se atormentar com isso. Você é filho para sempre.
Não tem mais porque ter medo. Não tem mais porque carregar aquela culpa. Jesus pagou tudo.
EXEMPLO PESSOAL: Aconselhamento de uma pessoa que tem insônia; ele deita na cama e
fica olhando pro teto. Não consegue dormir; outro é atormentado pela culpa do passado.
O que nós temos que fazer nessa hora? Voltar pro básico. Os grandes jogadores de basquete
têm muito sucesso porque dominam os fundamentos, o básico. Então nós temos que voltar pro
básico, porque a gente quer complicar demais: leia mais sua Bíblia, venha pra igreja, dobre
mais o seu joelho, escute um louvor antes de dormir, ore um Salmo.
Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
Salmos 4:8

5. Nele seremos GLORIFICADOS
Glorificação é o último estágio da obra que Jesus está fazendo. Quando ele voltar, vai nos dar
um corpo novinho em folha. QUEM QUER UM CORPO NOVINHO EM FOLHA? LIVRE
DE DOENÇA, LIVRE DAS LIMITAÇÕES? Fala “Eu Quero”
VISUAL – O CAIXÃO: UM CAIXÃO VAI ESTAR POSICIONADO NO PALCO E
UMA PESSOA SEGURA ELE POR TRÁS, EM PÉ, ENQUANTO A TAMPA ESTÁ
ABERTA. O PROFESSOR ENTRA NO CAIXÃO E PODE FALAR UMA PEQUENA
PARTE LÁ DE DENTRO.
No dia em que tudo isso acabar, ou então no dia em que eu e você estivermos nesse estágio,
debaixo de 7 palmos de terra, Jesus promete nos dar um corpo novo, assim como o dele depois
da ressurreição.
Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados,
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
1 Coríntios 15:51,52
É por isso que quando eu estou com rinite e penso em reclamar do nariz que Deus me deu, eu
lembro e até falo “lá no céu eu vou ter um nariz novinho em folha”.
Então, vamos lembrar as 5 coisas que vimos na corrente da salvação?
1. CONHECEU
2. PREDESTINOU
3. CHAMOU
4. JUSTIFICOU
5. GLORIFICOU
DOUTRINAS 2- CALVINISMO E ARMINIANISMO

Como está escrito: "Não há nenhum justo, nem um sequer; não há ninguém que
entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente
inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer". (Rm 3:10-12)
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Rm 8.29 e 1Pe 1.2.

Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos. (Rm 8:29)
escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do
Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue: Graça e paz
lhes sejam multiplicadas. (1Pe 1:2)

E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si
mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. (2Co 5:15)

Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo,
porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. (2Ts 2:10)

Portanto, para vocês, os que crêem, esta pedra é preciosa; mas para os que não
crêem, "a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular", e, "pedra
de tropeço e rocha que faz cair". Os que não crêem tropeçam, porque desobedecem à
mensagem; para o que também foram destinados. (1Pe 2:7-8)

Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição,
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: "Por amor de ti
enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como ovelhas destinadas ao
matadouro". Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio
daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem
anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem
altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos
separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Rm 8:35-39)
Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que crêem no nome do Filho de Deus, para que
vocês saibam que têm a vida eterna. (1Jo 5:13)
Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os
salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da
nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua
glória. (Ef 1:13-14)

SALVAÇÃO ESTÁ LIGADA DIRETAMENTE A OBEDIÊNCIA

"Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. (Jo 14:15)

