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O S  B E N E F Í C I O S  I M E D I AT O S  DA  F É  E M  C R I S T O
Lição de célula

INTRODUÇÃO

Muitas pessoas já receberam Jesus Cristo em seu coração e já o confessaram publicamente como Senhor e Salvador 
de sua vida, mas ainda não desfrutam de todos os benefícios desta decisão. Talvez porque nem ouviram falar destes 
benefícios. Hoje ministraremos sobre os benefícios imediatos da fé em Cristo, ou seja, quais são os primeiros resultados 
que a entrega a Jesus produz na vida de uma pessoa. Que o Espírito Santo nos ajude a nos firmar ainda mais na nossa 
decisão de seguir a Cristo.

DESENVOLVIMENTO

Pergunte aos presentes, especialmente aos recém e novos convertidos: O que acontece, imediatamente, na vida de uma 
pessoa quando ela se entrega em fé a Jesus? Quais seriam, em sua opinião e sua experiência, os maiores benefícios da 
salvação? 

A fé em Cristo produz benefícios imediatos na vida de uma pessoa. Quando alguém, sincera e verdadeiramente, entrega a 
sua vida a Jesus, passa a experimentar realidades nunca antes vivenciadas e que jamais o seriam se não fosse por Jesus 
Cristo e sua obra. São elas:

1. Somos perdoados dos nossos pecados

Pergunta: O que é pecado? Como você conceituaria pecado?

A partir do momento em que o ser humano decidiu desobedecer a Deus e dirigir sua vida por conta própria, ele pecou. 
Pecado, então, é desobediência a Deus, é não viver de acordo com sua vontade. Ao pecarmos, portanto, ofendemos a Deus 
e nos afastamos dele. Entretanto, quando nos entregamos em fé a Jesus, Deus nos perdoa as ofensas. Jesus é o caminho 
providenciado por Deus para o ser humano retornar para Ele. Ao aceitar Jesus, estamos reconhecendo diante de Deus 
que pecamos contra ele, tomando um caminho errado. Por causa disso e da obra de Jesus, Deus nos perdoa e livra da 
condenação do pecado.

A Bíblia diz, em Efésios 1.7: “Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as 
riquezas da graça de Deus”. E ainda, em Romanos 8.1: “ Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo 
Jesus”. Diante desses dois textos, alguém poderia afirmar: “Mas os meus pecados são grandes, graves e são muitos!”. 
Não há um pecado que não possa ser perdoado e não há pecado que não precise de perdão! Em Cristo, todos os pecados 
da humanidade podem ser perdoados por Deus Pai.

Pergunta: Quem gostaria de testemunhar sobre a benção do perdão que recebeu quando entregou sua vida a Cristo? Do que 
Ele te perdoou? 

2. Somos declarados justos à vista de Deus

Em Cristo Jesus, além de sermos perdoados e livres da condenação, somos declarados justos à vista de Deus. Isso 
é o que a Bíblia Sagrada chama de justificação. Ao sermos perdoados perdemos o status de condenados. Ao sermos 
justificados, ganhamos o status de justos. Pela fé em Jesus, Deus nos perdoa e nos declara justos. Por quê? O que 
fizemos para merecer isso? Nada! A obra foi feita por Jesus e, ao crermos nele, pela graça de Deus, recebemos os 
benefícios.

O que significa ser justo aos olhos de Deus? Não significa que não iremos pecar nunca mais. Após a conversão a Cristo, 
ainda continuamos pecadores, apesar de entrarmos em uma processo de santificação em que o pecado é que cada vez 
mais dominado em nossas vidas. Significa, sim, que Deus, ao olhar para nós vê a justiça de Jesus que foi imputada a nós. 
Sobre a justificação, Paulo escreveu: 

Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, 
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me 
amou e se entregou por mim. (Gálatas 2.16,20)
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Pergunta: Que impacto tem em sua vida saber que você foi declarado justo (ou justificado) por Deus? Quando Ele olha para 
você o que Ele vê?

3. Passamos a ter o direito de estar diante Deus

A Bíblia diz, em Romanos 5.1: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 

A partir do momento em que, pela fé em Cristo, fomos declarados justos por Deus, passamos a ter paz com Ele e a 
sermos bem-vindos em sua presença. Deus não tem tolerância ao pecado e rejeita o pecador que não está em Cristo. O 
profeta disse, em Isaías 59.1-2: “Vejam! O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão 
surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o 
rosto dele, e por isso ele não os ouvirá”. Além disso, Paulo escreveu, em Romanos 1.18: “A ira de Deus é revelada dos céus 
contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça”.

Entretanto, aquele que está, pela fé, em Cristo, tem diante de si um caminho aberto de acesso a Deus Pai. Veja o que o 
autor de Hebreus escreveu:

Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo 
caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 
Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo corações aspergidos 
para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura”. Hebreus 10.19-22

Pergunta: Qual o impacto prático na vida de um cristão quando Ele sabe que agora tem pleno acesso a Deus? O que isso pode 
facilitar?

4. Somos adotados por Deus como seus filhos

Ao crermos em Cristo e passarmos a ter o direito de estar diante de Deus, não o temos como uma pessoa qualquer. A 
fé em Jesus nos leva a sermos adotados por Deus como seus filhos. Assim, passamos a ter o direito de estar diante de 
Deus como filhos dele. Em João 1.12, está escrito: “Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de 
se tornarem filhos de Deus”. Paulo escreveu: “Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus” (Gálatas 3.26). 
João também escreveu em sua epístola: “Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos de 
Deus, o que de fato somos!” (1João 3.1).

Ser filho de Deus é um alto privilégio, o qual é acompanhado de benefícios. Paulo escreveu: “Se somos filhos de Deus, 
então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo” (Romanos 8.17). Como filhos de Deus, temos o direito 
de receber tudo o que Deus tem. Como Paulo também escreveu: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo” (Efésios 1.3). 

Pergunta: Dá pra imaginar o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus e membros de sua família? Quais privilégios um filho 
possui? 

5. Recebemos a vida eterna

Finalmente, ao crermos em Cristo, recebemos a vida eterna. A Bíblia diz: 

Porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho Unigênito,  
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16

Pergunta: Em sua opinião, o que é vida eterna?

O que é vida eterna? A princípio, tendo por base o texto de João, poderíamos dizer que é o oposto de “perecer”, ou seja, de 
morte eterna. Mas o que vem a ser a morte eterna? De acordo com a Bíblia Sagrada, ela é o resultado do pecado. Paulo 
escreveu: “O salário do pecado é a morte” (Romanos 6.23). Enquanto consequência do pecado, a morte eterna significa 
separação de Deus. Paulo escreveu: “Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus” (Romanos 3.23). Assim, a 
vida eterna aponta para a reconexão com Deus. Vida eterna não é viver para sempre. Vida eterna é viver com Deus, em 
comunhão com ele, recebendo de sua vida e glória. Jesus disse: “Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (João 17.3).

Pergunta: Quais impactos podem ser gerados na sua vida quando você passa a ter certeza de já possuir a vida eterna?
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CONCLUSÃO:

Na lição de hoje vimos que, pela fé em Cristo, recebemos os seguintes benefícios imediatos:

1. Somos perdoados dos nossos pecados.
2. Somos declarados justos à vista de Deus.
3. Passamos a ter o direito de estar diante Deus.
4. Somos adotados por Deus como seus filhos.
5. Recebemos a vida eterna.

PARA E PENSE:

1. Você crê que recebeu esses benefícios? Você tem usufruído deles? Se ainda não tem usufruído, há duas questões a 
considerar: ou ainda não recebeu a Cristo ou já o recebeu mas ainda não se apropriou dos benefícios imediatos da 
salvação. Você pode tomar posse deles pela fé, ou seja, crendo na Palavra de Deus e considerando-se legítimo dono 
destas bênçãos. É tudo pela fé! 

2. Você gostaria que mais e mais pessoas, incluindo aquelas mais próximas de você, também usufruíssem desses 
mesmos benefícios? Deus também gostaria. Por isso mesmo, ao nos conceder estas bênçãos, ao mesmo tempo Ele 
nos nomeou como suas testemunhas. É nosso privilégio e responsabilidade contar para os outros tudo o que Deus 
tem feito por nós. Leiam juntos Marcos 5.19: “Vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por 
você e como teve misericórdia de você”

COMUNICADOS

• Inscrições abertas no site da Central para o curso DESCUBRA.  
O próximos batismos serão nos dias 26 de agosto, 23 de setembro, 21 de outubro e 2 de dezembro. 

• Culto de Líderes: Dia 19 de agosto às 16hs.


