
Lição 1 

A certeza de salvação 

Parabéns, você é um filho do Pai Celestial (Atos 17:28,29)! A partir desse ponto, você pode ter um novo 

relacionamento com Deus e receber todas as suas promessas. 

*Por favor, leia os versos na Bíblia para preencher os espaços ou responder as questões abaixo. 

I. Reveja como recebemos vida eterna através de Jesus. 

A. Qual é o resultado do pecado? 

 Isaías 59:2 

B. Pessoas tentam muitas diferentes maneiras para encontrar Deus, mas ainda falham. Por que? 

 Efésios 2:8-9 

C. Como Deus nos atrai para Si? 

 1 Pedro 3:18 

 

II. O caminho da salvação 

A. A redenção de Jesus + sua fé+ arrependimento = salvação. 

 Deus fez o que ele queria ter feito (morte e ressurreição)? Sim/Não 

 Você fez o que precisa fazer (crer e arrepender-se)? Sim/Não 

 

Se você creu, então você está salvo! 

 

B. O que Jesus promete àqueles que o seguem? 

 João 10:28 

 

C. Vida eterna não significa apenas que você viverá para sempre; vida com Deus também significa que 

somos capazes de viver uma vida de santidade, correta, gentil e de poder. Receberemos para 

sempre as bênçãos de Deus! 

D. Crer em Cristo não significa apenas que você terá vida eterna, mas começa agora mesmo, você tem 

uma nova vida, a qual lhe dá paz, felicidade, e bênçãos neste exato momento. Você também se 

torna uma bênção para outros. 

 

III. Sua resposta 

 Você sabe que foi salvo?  Sim/Não 

 Você sabe que recebeu vida eterna?  Sim/Não 

 

Conclusão: Se sua resposta foi “Sim” para as duas perguntas: Você foi salvo. 

Se sua resposta foi “Não”: Você ainda não foi salvo/ Você ainda não sabe. 

 

 



IV. “Se alguém está em Cristo, , é nova __________________ as ________________________ já 

passaram; eis que se fizeram _________________.” 2 Coríntios 5:17  

A pessoa salva será transformada. Você tem experimentado alguma das seguintes mudanças? 

Paz interior 

 Consciência de pecado 

 Constantemente sente o amor de Deus 

 Desejo de ler a Bíblia 

 Paz de ter sido perdoado 

 Habilidade para derrotar pecado 

 Atitude de se tornar melhor 

 Cuidado por outros 

 

V. Se você pecar novamente, você ainda está salvo? 

 Hebreus 6:4-8; 10:26 

 1 João1:9 

 1 João 1:6-7 

 

VI. Alegremente preencha sua certidão de nascimento espiritual 

Em ______ (dia) ______ (mês) ______ (ano), eu recebi Jesus na minha vida como meu Salvador. Ele 

perdoou meu pecado, Se tornou meu Senhor, e tomou o controle da minha vida. Agora eu me tornei 

filho de Deus, e tornei-me nova criatura. Eu comecei uma nova vida seguindo a Ele. 

Assinatura: _________________________________________________ 

 

VII. Memorize este versículo da Bíblia 

“Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de  

Deus não tem a vida.” 1 João 5:12 

 

VIII. Quando você recebe essa grande salvação, sua vida é cheia de alegria e paz! 

A primeira coisa que você deveria fazer é compartilhar essa boa notícia. Conte a cinco pessoas o 

que você ouviu e aprendeu hoje. Além disso, treine essas pessoas para compartilhar e treinar 

outros. Nas próximas semanas, continue a ensinar pelo menos mais cinco pessoas semanalmente. 

Essa é a grande boa notícia e essa é a vontade de Deus. Ele deseja que todos recebam a salvação. 


