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Líder: Encaminhe seus discípulos para a SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 

 

     

   

  

 

Os tipos de pessoas no mundo segundo a Bíblia Sagrada: 

A Bíblia sagrada é muito enfática em separar a humanidade em dois grupos 

bem distintos e utiliza algumas linguagens para apresentar esses tipos, veja 

alguns exemplos: 

“Aqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos”; “Aqueles que estão 

afastados de Deus em inimizade contra Deus, e aqueles que são amigos de 

Deus”, etc. 

Você já se perguntou em qual grupo você faz parte? O que te levou a 

pensar isso? Líder: Deixe TODOS responderem! 

O que nós precisamos para sermos salvos? 

1º: Declaração verbal onde dizemos que Jesus é o nosso único e suficiente 

salvador. (Rm 10:9) 

2º: Batismo nas águas (Marcos 16:15-16) 

LÍDER: Distribua os versículos entre as pessoas da sua célula: 

Mateus 7:21-23 / Lucas 10:25-28 / Marcos 10:17-22 

Qual o critério que Jesus ensinou para termos a salvação? 

Segundo os versículos lidos, por exemplo, em Mt 7:21-23 vimos que aquelas 

pessoas não herdaram o reino dos Céus mesmo citando o que eles fizeram 

nessa vida, nos demais versículos vimos que Jesus indicou o que deveria ser 

feito para herdarem o reino dos Céus, portanto não é somente fazermos as 

publicas declarações de fé dizendo que Jesus é o nosso único e suficiente 

salvador e sermos batizados nas águas, não que isso seja menos importante, é 

uma ordenança de Deus então também temos que fazer e não parar somente 

nisso, temos que ir alem, sairmos do “básico” e fazermos muito mais, pois uma 

vida que realmente se entregou a Jesus não pode conter vestígios do passado 

sem Jesus, não podemos “engavetar” esses versículos, eles também fazer parte 

da nossa salvação. 

O que você tem colocado na sua “gaveta” do esquecimento? 

Na nossa vida, quando abrimos uma gaveta e colocamos  alguma coisa dentro, 

depois da primeira coisa inserida a gaveta abre com muita facilidade na 

próxima vez, veja alguns exemplos: A primeira divida que não pagamos 

descaradamente vai para uma gaveta, a partir dali abrir a gaveta de não pagar 

dividas é mais fácil. O primeiro segredo que não contamos ao nosso cônjuge, 

logo em seguida já aparece o segundo segredo, o terceiro, o quarto, ai a gaveta 

vai abrindo cada vez mais fácil. 

O grande mal de um pecado é que nos estamos sempre mais próximo de 

cometê-lo pela segunda vez, ou da próxima vez. Quando nos abrimos uma 

gaveta e fazemos uma concessão, a gaveta perdeu a trava e então cada vez 

mais vamos abrindo e jogando coisas La pra dentro. 

Muitos passagens importantes que Jesus nos deixou jogamos na nossa gaveta, 

é fácil perceber isso apenas lendo somente uma delas: Mt 25.35:40 

Enfim, qual é a vontade de Jesus para nós? 

A vontade de Jesus é que nos não cometamos adultério, mas não tem nada a 

ver com ir para cama ou não ir para cama, tem há ver com o seu mundo 

interior cheio de lascívia e desejos malditos, que não sejamos vingativos e 

venhamos amar também aqueles que nos perseguem, que tenhamos a 

GENEROSIDADE e conseqüentemente teremos os bons olhos afim de 

ajuntarmos tesouros no céu (Mt 6.19-21), pois para Jesus não o importante 

“Não é que tipo de tesouro você tem, é onde está o seu tesouro. Se está na terra, 

ou se está no céu”. 


