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Plano de Salvação

O que acontece após a morte? Se hoje fosse sua vez de enfrentá-la, para onde
você iria? Muito se fala sobre um Plano de Salvação de Deus, mas o que a Bíblia diz a respeito? Será que de fato existe uma salvação ou uma condenação?
Será que o bem que fizemos nos levaria para o céu? Todas estas respostas em
10 minutos e mais de 50 versículos.
Link: vnbc.me/a-salvacao
Legendas: Português e Inglês
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Plano de Salvação
Se você morresse hoje, seu destino seria o Céu ou o Inferno?
A Bíblia é muito clara em relação ao destino do homem após a morte e quais são as opções
que nós temos (Mt 25.46), são duas:
1. Eternidade sem Deus.
2. Eternidade com Deus.
Mateus 25.46 (ACF)
E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.

O que determina nosso destino?
É comum imaginar que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno, isso é
o que normalmente faz sentido e também é o que a maioria das pessoas pensa. Mas, se for assim,
como isso funciona? Qual é o nível de bondade que me levaria para o céu e qual é o nível de maldade que me levaria para o inferno?
A grande verdade é que o bem que nós fazemos não anula o mal que nós já fizemos! Por
exemplo, quando uma pessoa acha uma quantia em dinheiro e devolve, as pessoas ficam surpresas com a bondade da pessoa, com sua honestidade, mas na verdade ela não fez mais do que sua
obrigação. Afinal, o erro está em tomar posse daquilo que não nos pertence. Atitudes boas não
anulam atitudes ruins.

Por que a morte existe?
Se por um lado o bem que nós fazemos não é mais que a nossa obrigação (Ef 2.10), por outro
o mal que nós fazemos, tem que ser pago! Deus estabeleceu desta forma e deixou bem claro em
Sua Palavra qual é a punição para o mal, qual é a punição para o pecado: a morte! O pecado
gera morte!
Efésios 2.10 (NVI)
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as
quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Além da Bíblia dizer que o salário do pecado é a morte (Rm 6.23), ela também declara que todos pecaram (Rm 3.23), ou seja, nenhum ser humano está livre do pecado! Ninguém pode dizer:
“eu não pequei”, pois somos pecadores desde que nascemos e também pecamos no momento em
que nos tornamos conscientes da diferença entre o que é certo e o que é errado, aliás, só descobrimos que é certo e o que é errado, quando já erramos!
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Romanos 6.23 (NVI)
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida
eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Romanos 3.23 (NVI)
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.

O homem está separado de Deus
Deus não tem parte com o pecado (Is 59.2), ele não compactua com o pecado, por isso, por
causa da sua desobediência, o ser humano está separado de Deus. Muitos podem questionar:
“Ah, por causa da desobediência de um só homem lá atrás?”. Sim! Por causa da desobediência de
Adão, todo ser humano nasceu com essa característica de estar separado de Deus (Rm 5.19), nascemos com uma inclinação pro mal (Gn 8.21), mas apesar de sofrermos a consequência do pecado,
nós também somos culpados pelos nossos próprios pecados (Ez 18.4), afinal nós mesmos pecamos
e optamos por viver longe de Deus. Contudo, não somos pecadores somente porque pecamos, mas
pecamos porque somos pecadores.
Isaías 59.2 (NVI)
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os
vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Romanos 5.19 (NVI)
Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos.
Gênesis 8.21 (NVI)
O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: “Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente
inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os
seres vivos como fiz desta vez.”
Ezequiel 18.4 (NVI)
Pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele
que pecar é que morrerá.
Por mais que o ser humano faça o bem, que seja uma pessoa caridosa, amorosa, uma pessoa
“boa”, ela não merece a salvação por causa disso (Rm 3.12), a verdade é que e eu não mereço a
salvação, você não merece a salvação, nenhum ser humano merece a salvação! Por causa do pecado!
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Romanos 3.12 (ACF)
Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis.Não há quem faça o
bem, não há nem um só.

A tentativa do homem de se achegar a Deus
O homem tenta se aproximar de Deus, através da religião. Aliás, religião é uma tentativa
do homem se religar à Deus (At 17.23), mas ela não resolve! O homem não tem condições de
fazer absolutamente nada que o leve a Deus (Ef 2.8-9). Esta aproximação teria que partir do próprio Deus, porém, Deus estabeleceu uma lei, a lei de que o pecado deve ser punido com a morte.
O salário do pecado é a morte, por isso, Deus não pode contrariar algo que ele mesmo estabeleceu
(Tg 1.17), e aceitar o homem sem punir o pecado. O pecado tem que ser punido!
Atos 17.23 (NVI)
Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto
e encontrei até um altar com esta inscrição: AO DEUS DESCONHECIDO.
Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio.
Efésios 2.9 (NVI)
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.
Tiago 1.17 (NVI)
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
Sendo assim, o homem não tem acesso a Deus através do bem que ele faz, e também, nem
que ele entregasse a própria vida como pagamento pelo pecado, não resolveria. Porque, uma vez
que o homem está separado de Deus, se ele morresse pelo próprio pecado, ele permaneceria separado de Deus. A morte física dele seria apenas um pagamento pelo pecado, mas a morte espiritual
continuaria. Esse “religar” com Deus, não pode partir do homem, não vai partir do homem, e não
partiu do homem!

O amor de Deus pelo homem
A Bíblia diz, e um dos versículos mais conhecidos, que “Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna” Jo 3.16. Mas como que isso funciona? Como que Jesus, o Filho de Deus enviado à
Terra, pode nos levar ao Pai? Foram as boas obras que Ele realizou? Foram os milagres? Foram
os ensinamentos? Não! Tudo isso foi um complemento de seu ministério. Jesus Cristo faz a nossa
ligação com Deus através da sua morte e ressurreição (Rm 5.10)!
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Romanos 5.10 (NVI)
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu
Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.

Por que Jesus Cristo é o único caminho?
Isso acontece porque Jesus Cristo nasceu sem ter contato com essa natureza pecaminosa do
ser humano (2Co 5.21), foi gerado pelo Espírito Santo diretamente no ventre de Maria (Mt 1.20),
porém, nasceu sujeito às mesmas necessidades nós temos (Fp 2.5-7), fome, sede, sono, cansaço,
etc. Jesus foi sujeito a todas as tentações que um ser humano pode sofrer (Hb 4.15), porém, viveu
aqui 33 anos sem pecar (1Pe 2.22), sem cometer um pecado sequer e foi morto!
2 Coríntios 5.21 (NVI)
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele
nos tornássemos justiça de Deus.
Mateus 1.20 (NVI)
Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: “José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa,
pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
Filipenses 2.5-7 (NVI)
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas
esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
Hebreus 4.15 (NVI)
pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas
fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação,
porém, sem pecado.
1 Pedro 2.22 (NVI)
Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Agora, se a morte é uma punição pro pecado, e Jesus Cristo não tinha pecado, ele não poderia
morrer! Sem pecado o homem não pode morrer, Jesus não tinha pecado e morreu! Por isso, a morte
que ele “morreu” não foi a dele, foi a nossa! Foi feita uma injustiça sobre Jesus, que se tornou a
nossa justiça (1Pe 2.24). A Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo, declarados justos diante
de Deus (Rm 6.6-7), porque Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado!
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1 Pedro 2.24 (NVI)
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim
de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas
feridas vocês foram curados.
Romanos 6.6-7 (NVI)
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que
o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado;
pois quem morreu, foi justificado do pecado.
Da mesma forma como Adão era o representante da humanidade, e desobedeceu a Deus, e
por consequência nós herdamos essa separação e essa natureza pecaminosa de Adão, a Graça
e a Salvação vieram através da obediência de um único homem: Jesus Cristo! Sendo injustiçado
pra nos trazer justiça (Rm 5.17-18).
Romanos 5.17-18 (NVI)
Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais
aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da
justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na
justificação que traz vida a todos os homens.
O maravilhoso é que, como Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, a morte não tinha condições de reter Jesus Cristo (At 2.24). Uma vez quem pagou o preço pelo ser humano, ele ressuscitou
dentre os mortos. E é por isso, através de Cristo, e só através de Cristo, nós temos acesso a Deus
(Jo 1.12-13).
Atos 2.24 (NVI)
Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque
era impossível que a morte o retivesse.
João 1.12-13 (NVI)
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem,
mas nasceram de Deus.
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O resgate do ser humano partiu de Deus (Rm 5.8), do amor de Deus pelo homem. J esus diz:
“Eu sou caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim” Jo 14.6. Jesus
Cristo é o único mediador entre Deus e os homens (1Tm 2.5).
Romanos 5.8 (NVI)
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
1 Timóteo 2.5 (NVI)
Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem
Cristo Jesus.

Como recebemos a Salvação?
O próprio Deus nos deu o dom da fé (Ef 2.8), pra que nós possamos crer e, através da fé, sermos salvos. Por isso, o bem que nós fazemos não nos traz a salvação, mas crer em Jesus Cristo,
no sacrifício que ele fez e na sua ressurreição, isso nos traz a salvação.
Efésios 2.8 (NVI)
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês,
é dom de Deus.
Através do sacrifício de Cristo, ele comprou as nossas vidas, Ele pagou um alto preço
de resgate pelas nossas vidas e nos comprou com seu sangue derramado na cruz (1Co 6.20). O preço
foi pago, porém, se o ser humano não entregar aquilo que foi comprado, ele não tem direito de desfrutar daquilo que foi conquistado através de Cristo. É por isso que, quando nós entregamos nossa
vida a Cristo (Lc 9.24), é que tomamos posse da Salvação e da Vida Eterna.
1 Coríntios 6.20 (NVI)
Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com
o corpo de vocês.
Lucas 9.24 (NVI)
Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida por
minha causa, este a salvará.
A Bíblia diz em Romanos que se nós confessarmos com nossa boca que Jesus é Senhor,
e crermos em nosso coração que Deus ressuscitou Cristo de dentre os mortos, nós seremos salvos
(Rm 10.9-10). Tem que ser algo dentro de nós, tem que ser uma verdade, e a evidência dessa
verdade será nossa atitude a partir deste momento (Tg 2.18, Tt 2.14).
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Romanos 10.9-10 (NVI)
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se
crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação.
Tiago 2.18 (NVI)
Mas alguém dirá: “Você tem fé; eu tenho obras”. Mostre-me a sua fé sem
obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras.
Tito 2.14 (NVI)
Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para
si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras.

Nossos pecados são perdoados!
A Bíblia ensina o que acontece quando você aceita Cristo, quando você entende o sacrifício
que Ele fez e entrega sua vida a Ele: tudo aquilo que você fez, todos os pecados que você cometeu
antes de se entregar Cristo, eles são perdoados (Rm 4.7-8)! Alguns podem questionar: “Ah, então
se eu aceitei a Cristo eu posso continuar pecando que eu já estou salvo?”. Se você tem esse pensamento, que você vai continuar pecando, significa que você não aceitou a Cristo (Rm 6.1-2). Pois
quando entendemos o que Cristo fez, e entendemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus
Cristo pra cruz (Is 53.5), vamos parar de pecar!
Romanos 4.7-8 (NVI)
Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa.
Romanos 6.1-2 (NVI)
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?
De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como podemos
continuar vivendo nele?
Isaías 53.5 (NVI)
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado
por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre
ele, e pelas suas feridas fomos curados.
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Nunca mais vamos pecar? A Bíblia diz que nenhum ser humano deixa de pecar (1Jo 1.10).
A grande diferença agora é que não vamos mais viver no pecado, não somos mais escravo do pecado, mas somos escravos da justiça (Rm 6.18)! Por isso temos que cuidar para que as nossas
atitudes sejam corretas. Vamos falhar e errar? Sim, mas mesmo assim, podemos confessar esse
erro diante de Deus e abandonar esse pecado (1Jo 1.9).
1 João 1.10 (NVI)
Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Romanos 6.18 (NVI)
Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça.
1 João 1.9 (NVI)
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos
pecados e nos purificar de toda injustiça.
Agora, porque eu posso errar, pecar, pedir perdão e ser perdoado, vou continuar pecando?
Não! Se pensamos assim, significa que não há arrependimento, e onde não há arrependimento,
não há perdão (At 2.38)! O arrependimento tem que ser genuíno, arrependimento não é remorso,
arrependimento é mudança de direção! Você estava fazendo algo errado, entendeu que aquilo
é errado, e seguiu por outro caminho.
Atos 2.38 (NVI)
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.
A Bíblia diz que, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos ele como nosso
Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós (1Co 6.19), e é através do Espírito Santo
que nós seremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus (Jo 16.8).
1 Coríntios 6.19 (NVI)
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que
habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si
mesmos?
João 16.8 (NVI)
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
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O Plano de Salvação é a maior história de amor que já existiu
O que Deus tem pra nós, a Bíblia diz que “Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou,
o que Deus preparou para aqueles que o amam” 1 Co 2.9. E nós demonstramos nosso amor
a Deus obedecendo as palavras de Cristo (Jo 14.21).
1 Coríntios 2.9 (NVI)
Todavia, como está escrito: “Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam”.
João 14.21 (NVI)
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele
que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele.
Falar que amamos a Deus é fácil, mas é obediência, são as nossas atitudes, que irão demonstrar nosso verdadeiro amor a Deus.
A salvação está em Jesus Cristo e naquilo que ele fez por mim e por você (At 4.12)! Na morte de
Jesus Cristo em nosso favor!
Atos 4.12 (NVI)
Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum
outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Este é o Plano de Salvação de Deus pra que o ser humano habite com Ele na eternidade e não
seja condenado com Satanás. Pelo próprio esforço? Não, mas pela Graça, pelo favor imerecido
de Deus sobre a vida dele (Tt 2.11).
Tito 2.11 (NVI)
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Você tem certeza para onde você vai se morrer hoje? Se você aceitar a Jesus Cristo (Jo 3.36), se
você entendeu o que Jesus Cristo fez, e aceitar verdadeiramente, a partir deste instante, deste exato
momento, você já pode dizer com certeza pra onde você vai se você morrer (1Jo 5.11).
João 3.36 (NVI)
Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a
vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
1 João 5.11 (NVI)
Este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho.
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