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LIÇÕES BÍBLICAS - A OBRA DA SALVAÇÃO 

JESUS CRISTO É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA 

LIÇÃO 6 – A ABRANGÊNCIA UNIVERSAL DA SALVAÇÃO 

INTRODUÇÃO  

 

A Palavra de Deus registra que não existe um só homem justo, não há um justo sequer. O homem por si 

só, não tem justiça própria e por isso não pode chegar aos atributos de santidade, retidão e da justiça de 

Deus, porém, aprouve a Deus em seu infinito amor e misericórdia tornar o homem justo, porque o desejo 

de Deus é que todo homem se salve. É em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não conheceu pecado, que 

nEle se fez pecado, para que nós, homens miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. Nesta 

presente lição estudaremos sobre o estado degradante da humanidade no pecado, a necessidade da 

salvação universal dos homens e a plena salvação somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. ( Ec 7:20; 

1 Tm 2:1-7; 2 Co 5:20-21) 

1. O PECADO, A JUSTIÇA E O JUÍZO DE DEUS 

1.1.  A DEGRADAÇÃO MORAL HUMANA DIANTE DE DEUS 

O culto as riquezas, ao corpo e ao sexo tem marcado negativamente o comportamento moral das 

sociedades humanas. Os falsos deuses Mamon (dinheiro e riquezas), Pluto (ostentação) e Eros (sexo 

ilícito) tem dominado o homem, sem domínio próprio, especialmente o falso deus Eros que promove a 

prática das aberrações sexuais tais como: relações sexuais entre pessoas não casadas, relações sexuais 

entre pessoas da mesma família, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, relações sexuais entre 

adultos e crianças, relações sexuais entre humanos e animais irracionais, relações sexuais entre pessoas 

vivas e mortas, etc. Desta forma, por causa das suas concupiscências carnais, os homens abandonam a 

Deus não deixando ao Senhor a não ser a respeitosa escolha de entregá-los a seus próprios desejos 

carnais. (Rm 1:24; Lv 18:1-30) 

Esta adoração as riquezas, ao corpo e as relações sexuais ilícitas muda a verdade de Deus em mentira, 

rejeita a glorificação do Senhor para adoração a falsos deuses e transgride a vontade de Deus. Estes 

pecadores não arrependidos que se lançam a consecução destes pecados receberão sem sombra de 

dúvidas a justa punição segundo a justiça de Deus pelos seus atos. (Rm 1:25-27) 

Muitas pessoas limitam o seu conhecimento de Deus ao plano religioso realizando ritos, cerimônias e 

outras atividades eclesiásticas, todavia, na verdade não conhecem Deus de verdade, sua relação com  o 

Senhor é meramente de religiosidade, outros, porém, são em sua ignorância espiritual, totalmente alheios 

a vontade e comunhão com o Senhor por terem as seguintes atitudes: (Rm 1:21-23) 

i. Não glorificam a Deus e nem o agradecem pelas bênçãos recebidas do Senhor, tais como: o ar 

que respiram, o alimento que brota da terra, a água que mata a sede, o emprego, a família, a 

saúde, etc. (v. 21a) 

ii. Possuem pensamentos pífios com atividades mentais vãs, inúteis, tolas, vazias, cheias de 

escuridão que denigrem o que Deus criou e o que Ele dar de benefícios para os homens, bem 

como, o que o Senhor  é e o que Ele significa para o homem. (v21b) 

iii. Acham que com a sua limitada inteligência são sábios querendo suplantar a sabedoria de 

Deus, mas na verdade são tolos e loucos. (Rm 1:22; 1 Co 1:18-25). 

iv. Inventam os seus próprios ídolos como seres ou objetos de adoração tais como: homens, 

imagens de homens ou animais, objetos místicos inanimados, dinheiro, prazeres carnais, glória 

humana, poder humano, etc, colocando tudo isso em seus respectivos corações em substituição 

ao glorioso e poderoso Deus. (Rm 1:23; Sl 115:1-8; Cl 3:5) 

1.2. O PODER DO PECADO 
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O homem, infelizmente, em sua natureza pecaminosa tem enveredado por caminhos ainda mais 

tortuosos, abomináveis e desleais a Deus, especialmente em nossos dias, eles se afastam e o negam 

descaradamente. Assim, o Senhor entrega estes homens aos seus próprios desejos para se afundarem 

cada vez mais no lamaçal do pecado e receberem a justa punição. (Rm 1:28-31) 

Pessoas que estão envoltas neste rol de ações pecaminosas sabem que estão passíveis de um 

sentença severa de Deus materializada na morte espiritual, porém, pela insensibilidade da alma e pela 

falta de Deus em seu coração continuam a cometerem toda sorte de pecados e ainda incentivam que 

outros também façam os mesmos pecados que eles fazem.(Rm1:32; Hb 10:26-31) 

1.3. JESUS É A JUSTIÇA DIVINA EM NÓS 

Se conhecermos verdadeiramente Jesus pela fé, apesar de sermos injustos, seremos declarados 

justos na justiça de Deus pela fé em Cristo, e assim conheceremos o poder de Deus em nossas vidas e 

não estaremos sob o domínio do pecado e sim sob o domínio do Espírito vivendo segundo as virtudes do 

fruto do Espírito Santo para a nossa própria salvação em Cristo Jesus, não tendo, portanto nenhuma 

condenação diante de Deus (Rm 1:16-17; Rm 3:24-26; Rm 5:1-2; Gl 5:19-20; Rm 8:1-6). 

1.4.  A IRA DE DEUS OU JUÍZO DE DEUS OU JULGAMENTO DE DEUS 

A ira de Deus tem como causa a supressão da verdade de Deus por parte das injustiças humanas.(Rm 

1:18). A ira de Deus não é um sentimento e sim um juízo, ou seja, um julgamento contra quem contraria a 

Lei de Deus, cometendo pecado, isto é, quem transgride a Lei de Deus, está passível de ser julgado e 

punido, se não houver arrependimento, e isto se observa para preservar incólume a santidade, retidão e a 

justiça de Deus.(1 Jo 3:4; Rm 6:23) 

Quanto ao juízo de Deus, alguns pontos são importantes, a saber: 

i. O julgamento de Deus para com os homens não se apoia em valores humanos de justiça ou 

moralidade. Não adianta o homem receber alto nível de avaliação moral de outros homens, ou 

de sua própria justiça, pois, o que tem valor efetivo de diagnóstico e veredito de aprovação, é o 

juízo de Deus que vem sobre todos os homens independente de cor, raça, sexo, nacionalidade, 

etc. O julgamento de Deus tão somente se baseia  na fé em Jesus Cristo primeiramente como 

Salvador e por fim como Senhor, ratificada esta fé pelo exercício digno consequencial do padrão 

moral divino segundo a justiça de Deus(Rm 2:2-3) 

ii. Muitos homens pensam ser autossuficientes em bondade, acreditam que em sua postura moral 

presumidamente correta no seu modo particular de avaliação estão agradando a Deus e assim 

acham que estão em paz com o Senhor e nesta suposta condição desvalorizam no estado de 

desprezo a tolerância, a bondade e a longanimidade de Deus. (Rm 2:4) 

iii. A dura cerviz do homem em sua natureza, agindo de forma hipocritamente religiosa amealha 

para si um justo julgamento final, com o recebimento de sentenças segundo as suas obras. (Rm 

2:5-6) 

iv. No plano espiritual a vida eterna no justo juízo de Deus, será dada para quem sempre faz o 

bem, busca permanentemente está na glória de Deus, honra ao Senhor de forma fiel e luta 

ardentemente contra o pecado com o objetivo de ter no futuro um corpo glorificado, e para os 

facciosos  e para os que desobedecem ao Senhor será dada a condenação eterna no lago de 

fogo. (Rm 2:7-8) 

v. No plano terreno, tribulação e angústia, será dada para qualquer homem que faz o mal, e 

glória, honra e paz será dada para qualquer homem que pratica o bem (Rm 2:9-10) 

vi. Deus não faz acepção de pessoas, todos os homens são iguais perante Deus no direito de 

salvação, dádiva gratuita dada por ele, pela fé em Jesus Cristo. (Rm 2:11) 

2. CONHECENDO DEUS E A SUA VONTADE 

2.1. CONHECENDO DEUS NA CRIAÇÃO  

Deus revelou através das coisas criadas o seu poder, sua inteligência, sua criatividade, sua grandeza, 

sua bondade, sua integridade, sua divindade, seu amor, etc, para dizer ao homem que eles são 

indesculpáveis do conhecimento e da existência de Deus e se mesmo assim o desconhecem é pela sua 
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rebeldia, corrupção, desobediência com a consequente rejeição a soberania de Deus em suas vidas. (Rm 

1:19-20) 

2.2. A PUREZA MORAL DE DEUS GRAVADA NA CONSCIÊNCIA DOS HOMENS 

Além da revelação de Deus na criação dos atributos morais e naturais de seu ser, O Senhor, gravou na 

consciência do homem intuitivamente o que é certo e o que é errado segundo um padrão moral de caráter 

do Senhor, sendo, por isto, o homem que não se rende a magnificência de Deus, indesculpável de não ter 

o conhecimento de Deus e de saber que o Senhor deseja uma relação de plena comunhão com o 

homem. É com esta base que Jesus julgará os segredos mais íntimos dos homens, bem como, pela seu 

comportamento diante de Deus, segundo a referência do Evangelho de Cristo. (Rm 2:12-16) 

3. A NECESSIDADE DA SALVAÇÃO DA HUMANIDADE 

3.1. TODOS OS HOMENS ESTÃO ENCERRADOS DEBAIXO DO PECADO 

Toda a humanidade a partir da queda de Adão e Eva está debaixo do pecado e de suas respectivas 

consequências. Todos os homens estão na condição de pecadores e por isso precisam do perdão de 

seus pecados para ter o direito á vida eterna. (Rm 3:9) 

Universalmente todos os homens estão encerrados debaixo do pecado  e por isso carecem da glória de 

nosso excelso Deus (Rm 3:23) 

3.2.  A HUMANIDADE NECESSITA ENCONTRAR O CAMINHO DA PAZ 

O apóstolo Paulo para demonstrar o periclitante estado espiritual universal dos homens, cita várias 

passagens bíblicas do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada para retratar as enfermidades da alma deste 

homem, consolidando a necessidade de que a humanidade precisa encontrar um caminho para a 

verdadeira paz de espírito (Rm 3:10-18). Dentre as pragas da alma e do comportamento humano citados 

pelo apóstolo Paulo, podemos mencionar: 

i. Não há um só homem justo que entenda e busque a Deus;(Rm 3:10-11) 

ii. Todos os homens se tornaram inúteis, imprestáveis e sem frutos para a prática do bem;(Rm 

3:12) 

iii. A palavra do homem é cheia de podridão, mentirosa, venenosa, cheia de acusações, insultos 

ressentimentos, cheia de amargura e que amaldiçoa o próximo; (Rm 3:13-14) 

iv. Os homens são inclinados para a maldade, para promover o derramamento de sangue pelos 

homicídios, a desordem, a destruição e a miséria; (Rm 3:15-16) 

v. Os homens são rebeldes e tratam com desrespeito o Senhor, afrontando-o permanentemente, 

não tendo nenhum temor ao Soberano Deus, vivendo uma vida dissociada de santidade e 

entregue inteiramente a perversidade; (Rm 3:17-18) 

3.3.  A HUMANIDADE NECESSITA DA SOLUÇÃO PARA O PECADO 

Na sequência da carta aos romanos, o apóstolo Paulo formula concretamente a doutrina da salvação do 

homem, dizendo que a Lei de Deus, isto é, a Palavra de Deus traz ao homem o conhecimento do 

pecado que lhe imputou a morte física e espiritual e o coloca na condição de pecador e de culpa 

diante de Deus. O homem tem uma dívida humanamente impagável para com Deus, mas esta dívida foi 

divinamente paga pelo sangue de Cristo vertido na cruz e é pela graça que somos salvos da 

condenação eterna. Todos os homens necessitam de Cristo para a solução de seus pecados. (Rm 3:19-

20) 

4. CONCLUSÃO 

Quando o homem se depara com a Palavra de Deus, isto é, a Lei, percebe que é portador de uma 

doença chamada pecado que provoca uma condenação de morte física e espiritual, cujo remédio 

espiritual é Jesus Cristo, a Graça de Deus dada aos homens, para que através da morte e ressurreição 

de Jesus na cruz do Calvário o homem seja salvo e receba a vida eterna. (Cl 2:6-15). 

. 


