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JESUS E A

salvação

ual foi a última vez em que você sentiu paz? Vivemos tempos de intranquilidade. Todos queremos ter paz, mas poucos realmente conseguem
alcançá-la. A angústia está por toda a parte. Como resultado, nunca a
sociedade foi tão dependente de medicamentos para manter a calma. Nunca
tantas pessoas atentaram contra a própria vida. É impossível tornar o mundo um
lugar perfeito agora, mas é possível alcançar a paz em Jesus. Ele viveu, sofreu e

medo” (João 14:27). Neste estudo, vamos aprender mais sobre a salvação que
Cristo oferece e nos concede a paz.

Sua vez de procurar: Lucas 15:3 a 7. Leia a parábola “A ovelha perdida”.
A paz de uma ovelha está no cuidado de seu pastor. Jesus contou a história
de um pastor de ovelhas que amava seu rebanho. Ele sentiu falta de uma de
suas cem ovelhas, que conhecia individualmente. Uma delas estava faltando
e corria perigo. Então ele prontamente deixou as 99 ovelhas a salvo e partiu
em busca da que estava perdida. Não estava em busca de um número, mas
de um animalzinho frágil que dependia dele completamente.
O pastor caminhou muito até que ouviu balidos ao longe. Finalmente achou
sua ovelha ferida, mas ainda com vida. Ele se alegrou muito. Da mesma
sem Ele, estamos perdidos, mas com Ele estamos seguros.
Tem você andado longe dos caminhos de Deus e está ferido pelos espinhos
do mundo? O Bom Pastor Jesus deixou o Céu para salvar você.

ESTUDO BÍBLICO

1.
2. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Jeremias 2:22

3. Como Deus resolveu o problema do pecado? Romanos 5:17 a 19
4.
Pelas boas obras

Pelas penitências

Pela graça, mediante a fé

5. Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Atos 3:19

6. Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? João 8:32 a 34 e 51

7. O que assegurou nossa salvação? 1 Coríntios 15:20 a 22

8. Qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? 2 Coríntios 5:17

9. Qual é o resultado do perdão divino? Romanos 5:1

Converse com seu instrutor bíblico
O que você aprendeu hoje?

(

) “Todos pecaram e carecem da glória de Deus” (Romanos 3:23).

SÉRIE PRINCÍPIOS: Ela tem 11 episódios que ajudarão você a compreender
o que os adventistas do sétimo dia pensam a respeito de diversos temas.
Acesse: http://adv.st/nossosprincipios
Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Após o estudo de hoje, desejo convidar Jesus para ser
Nome:

Data:
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ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO
Dia

Para meditar

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

1

Romanos 5:1 a 11

2

Efésios 2:1 a 10

3

Gálatas 4:1 a 7

4

Romanos 3:21 a 26

5

1 Coríntios 15:1 a 8

6

Colossenses 3:1 a 11

7

1 João 5:1 a 12
RELACIONAMENTO
Na igreja, as famílias se unem na oração, na Palavra e na missão.
“Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de
boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo
Dia se aproxima” (Hebreus 10:24 e 25).
A Escola Sabatina é um pequeno grupo, de 8 a 12 pessoas, organizado por
também se reúnem durante a semana.
Desde seu início no ano de 1853, em Rochester e Buck’s Bridge, Nova York, a
É por meio dessa grande escola que a maioria dos adventistas e amigos da igreja
são incentivados a fortalecer a fé nas Escrituras, a aprofundar a comunhão com
Deus e a testemunhar de Cristo por meio do exemplo pessoal.
Gostaria de participar de um desses pequenos grupos?
Para conhecer mais, acesse: adv.st/escolasabatina
MISSÃO
Que tal enviar uma mensagem para os amigos pelos quais você está
intercedendo? Diga que você está orando por eles e compartilhe este estudo
bíblico.

Amigos

Pedidos de oração

