Lição 07 – Como posso ser salvo?
A pergunta mais importante
No Cristianismo há algo que nenhuma outra religião possui: um Salvador.
Virtualmente todas as religiões ensinam que o homem se salva por seus próprios
esforços. Este, porém, não é um ensino bíblico. Na matemática divina, salvação é
o resultado apenas de duas coisas somadas: a graça ou o amor de Deus e a fé da
parte do homem. Nada mais.
A pergunta mais importante que o homem pode fazer é: “Que devo fazer para
ser salvo?” O que é necessário da parte do homem? O que abrange a expressão
“a fé da parte do homem?”

Passos que levam a Cristo
Atração divina
O primeiro passo rumo à salvação é corresponder à atração de Cristo. Diz Ele:
“Mas Eu, quando for levantado da Terra, atrairei todos a Mim” (João 12:32 – NVI).
Na verdade, nosso primeiro passo é uma resposta ao passo que Ele já deu em
nossa direção.

Convencimento, convicção do pecado
O segundo passo é o ser humano reconhecer que é um pecador. Se não houver a
certeza de que se está perdido, não haverá o sentimento de necessidade de um
Salvador. O coração só se abrirá para o Redentor quando houver a certeza da
própria perdição. Disse Paulo, Apóstolo: “Como sou infeliz! Quem me livrará deste
corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por
meio do nosso Senhor Jesus Cristo!” (Romanos 7:24,25 – NTLH). Ver também Lucas
15:24,32; 19:10.

Arrependimento
Arrepender-se é sentir tristeza pelo pecado a ponto de abandoná-lo. Algumas
pessoas se angustiam muito ao passarem pela experiência do arrependimento;
outras não chegam a se deprimir com angústia e sofrimento, mas algo é comum
em todos os que se arrependem verdadeiramente: não querem mais continuar
pecando. Decidem abandonar o pecado. Este é o resultado concreto do
arrependimento, seja com ou sem sofrimento. “Deus O exaltou, colocando-O à
Sua direita como Príncipe e Salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de
pecados” (Atos 5:31 – NVI). Tanto o perdão quanto o arrependimento são dons
concedidos por Deus ao ser humano.

Confissão
Há dois tipos de confissão: a secreta, que é feita a Deus, de pecados íntimos, que
não causaram prejuízos diretos a outros; e a pública, que é o reconhecimento de
erros que prejudicaram uma ou mais pessoas. Se prejudicamos alguém, devemos
confessar nosso erro, e dentro do possível, reparar o mal que causamos. “Quem

tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem
misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona” (Provérbios 28:13 –
NTLH).

Novo nascimento
“[...] Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da
água e do Espírito” (João 3:5 – NVI). A primeira demonstração do novo
nascimento é a repugnância, a antipatia pelo pecado. Esta é a prova do legítimo
arrependimento – a reforma na vida. Após o novo nascimento, o indivíduo deixa
de ser um pecador que corria atrás do pecado para tornar-se um pecador que
foge do pecado. “Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de
pecado; pois o que permanece nele é a divina semente; ora, esse não pode viver
pecando, porque é nascido de Deus” (1 João 3:9 – ARA).

Recapitulando
(a) Se existe alguma pergunta mais importante do que outra, sem dúvida, é
esta: “o que devo fazer para ser salvo?”
(b) Os passos que confirmam uma nova experiência com Jesus Cristo são: (1)
Atração divina: o homem deve corresponder à influência do Espírito
Santo em seu coração, não impedindo o trabalho de Deus, abrindo o
coração a Ele. (2) Convicção de pecado: o ser humano deve entender que
é pecador, e que sua situação sem Jesus Cristo é totalmente
desesperadora. (4) Arrependimento: depois de compreender sua
condição, deve o ser humano, com a ajuda de Deus, decidir-se a
abandonar o pecado. Sentimento de tristeza sem a decisão de abandonar
o pecado não é considerado por Deus como verdadeiro arrependimento.
Ver 1 João 3:9; 2 Coríntios 7:10. (5) Confissão: assim que Jesus for
escolhido como o Rei da vida, deve o pecador confessar suas faltas a Deus
(as íntimas, que não afetaram diretamente outras pessoas), e aos homens
(os erros que trouxeram prejuízo a outras pessoas). Ver Provérbios 28:13.
(6) Novo nascimento: a marca registrada de alguém que foi convertido
(a) por Deus é que agora ele (ela) foge do pecado, em vez de correr ao seu
encontro. É alguém que quer andar ao lado de Deus, pois fez as pazes
com Ele. Ver 2 Coríntios 5:17; Gálatas 6:15.

Teste lição 07:
Sublinhe as sentenças que você julga serem as certas para
preencher os espaços:
a) No Cristianismo há algo que nenhuma outra religião possui:
______________________ (um Salvador / penitências).
b) O primeiro passo rumo à salvação é _________________________________
(corresponder à atração de Cristo/arrepender-se para ser aceito por Deus).

c) A pergunta mais importante é ________________________(o que eu preciso
fazer para chamar a atenção de Deus?/o que eu preciso fazer para ser
salvo?)
d) Arrepender-se é__________________________ (angustiar-se por causa do que o
pecado fez comigo/ entender o pecado e seu poder destrutivo e decidir
abandoná-lo).
e) A prova final de que alguém passou pelo novo nascimento é _____________
(ser um pecador que corre atrás do pecado/ser um pecador que foge do
pecado).

