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Lição 3 | Sábado, 21 de outubro de 2017 

O plano de Deus para nos salvar 
E quase todas as coisas, segundo a Lei, se purificam com sangue; e sem 
derramamento de sangue não há remissão (Hebreus 9:22). 

Por meio de Cristo são providenciadas ao homem tanto a restauração como a 
reconciliação. A cruz do Calvário se estendeu por sobre o abismo feito pelo pecado. — 
Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 363. 

Estudo adicional: Patriarcas e profetas, pp. 63-79 (capítulo 4: “O plano da 
redenção”; capítulo 5: “Caim e Abel provados”). 

 

Domingo, 15 de outubro 

1. O PLANO DA REDENÇÃO REVELADO 

A. Que promessa de redenção Deus deu a Adão e Eva? Gênesis 3:15; Gálatas 
3:16. 

Gn 3:15 — E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua 
semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 

Gl 3:16 — Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz: E 
às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só: E à tua posteridade, 
que é Cristo. 

Garantiu-se a Adão e sua companheira que, apesar de seu grande pecado, eles não 
seriam abandonados ao domínio de Satanás. O Filho de Deus Se oferecera para 
redimir, com Sua própria vida, a desobediência deles. Um tempo de graça lhes seria 
concedido e, mediante o arrependimento e a fé em Cristo, poderiam de novo tornar-
se filhos de Deus. — Patriarcas e profetas, p. 66. 

B. Que graça transformadora a promessa de redenção inclui, e por que isso é 
necessário? Gálatas 3:14; João 3:5. 

Gl 3:14 — Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para 
que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. 

Jo 3:5 — Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de 
Deus, se não nascer da água e do Espírito. 

É a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem a inimizade contra 
Satanás. Sem essa graça que converte e esse poder renovador, o homem continuaria 
servo de Satanás, como um escravo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o 
novo princípio na alma cria o conflito onde até então havia paz. O poder que Cristo 
comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador1. Quem quer que esteja 
odiando o pecado em lugar de amá-lo, que esteja resistindo a essas paixões que o 
controlam interiormente e as têm vencido, demonstra a operação de um princípio 
completamente de cima. — O grande conflito, p. 506. 

 

Segunda-feira, 16 de outubro 
                                           
1 Usurpador: Aquele que se apodera por violência ou meios injustos daquilo que não lhe pertence ou a que não tem direito. 
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2. SOMENTE UM PLANO APROVADO 

A. Qual é o elemento essencial do plano da redenção, e o que significa? 
Hebreus 9:22; Levítico 17:11. 

Hb 9:22 — E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem 
derramamento de sangue não há remissão. 

Lv 17:11 — Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre 
o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação 
pela alma. 

Cristo foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Tem sido para muitos um 
mistério o motivo de serem exigidas tantas ofertas sacrificais na velha dispensação, 
de terem sido levadas ao altar tantas vítimas ensanguentadas. Mas a grande verdade 
que devia ser mantida diante dos homens, sendo gravada no espírito e no coração, 
era: “Sem derramamento de sangue não há remissão” (Hebreus 9:22). Em todo 
sacrifício sangrento era simbolizado “o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo” (João 1:29). — Nossa alta vocação, p. 47. 

B. O que mostra que Caim não aceitou inteiramente o plano divino? Gênesis 
4:3-5. 

Gn 4:3-5 — E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma 
oferta ao Senhor. 4 E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da 
sua gordura; e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5 Mas para Caim e 
para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu 
semblante. 

[Caim e Abel] sabiam que essas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador a quem 
elas simbolizavam, e ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dEle para o 
perdão; e sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, 
estavam demonstrando sua obediência à vontade de Deus. Sem derramamento de 
sangue não poderia haver remissão de pecado; e deviam eles mostrar sua fé no 
sangue de Cristo como a redenção prometida, oferecendo em sacrifício o primogênito 
do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do 
Senhor em ação de graças. — Patriarcas e profetas, p. 71. 

C. O que Deus disse a Caim sobre o plano divino, e o que a resposta de Caim 
revelou sobre si mesmo? Gênesis 4:6-8. 

Gn 4:6-8 — E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu 
semblante? 7 Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o 
pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. 8 E falou Caim 
com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim 
contra o seu irmão Abel e o matou. 

[Caim] Achou que seus planos eram melhores, e que o Senhor chegaria a um acordo. 
Em sua oferta, ele não reconheceu sua dependência de Cristo. Achou que seu pai 
Adão fora tratado com crueldade ao ser expulso do Éden. A ideia de manter sempre 
em mente esse pecado, e oferecer o sangue do cordeiro sacrificado como confissão 
de completa dependência de um poder que estava fora de si mesmo, era uma tortura 
para o espírito orgulhoso de Caim. — Testemunhos para ministros, pp. 77 e 78. 
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Terça-feira, 17 de outubro 

3. A JUSTIÇA PRÓPRIA FRUSTRA O PLANO DE DEUS 

A. Que parábola de Jesus ilustra o erro de confiar em si mesmo para alcançar 
justiça? Lucas 18:9-14. 

Lc 18:9-14 — E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, 
crendo que eram justos, e desprezavam os outros: 10 Dois homens subiram ao 
templo, a orar; um, fariseu, e o outro, publicano. 11 O fariseu, estando em pé, orava 
consigo desta maneira: Ó Deus, graças Te dou, porque não sou como os demais 
homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. 12 Jejuo 
duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13 O publicano, 
porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas 
batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! 14 Digo-vos que 
este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo 
se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. 

O fariseu sobe ao templo para adorar, não porque sinta ser um pecador que precisa 
de perdão, mas por se achar justo e esperar receber elogios. Considera sua adoração 
um ato meritório2 que o recomendará a Deus. — Parábolas de Jesus, p. 150. 

B. Como essa atitude frustra a graça de Deus, e por quê? Gálatas 2:21. 

Gl 2:21 — Não aniquilo a graça de Deus; porque, se a justiça provém da Lei, segue-
se que Cristo morreu debalde. 

O fariseu e o publicano representam os dois grandes grupos em que se dividem os 
adoradores de Deus. Seus primeiros representantes foram os dois primeiros filhos 
nascidos neste mundo. Caim se considerava justo, e foi à presença de Deus com uma 
simples oferta de gratidão. Não fez confissão de pecado nem reconheceu que 
precisava de misericórdia. Abel, porém, foi com o sangue que apontava ao Cordeiro 
de Deus. Foi como pecador que confessava estar perdido; sua única esperança era o 
imerecido amor de Deus. [...] A intuição de necessidade, o reconhecimento de nossa 
pobreza e pecado, é o primeiro requisito para sermos aceitos por Deus. — Ibidem, p. 
152. 

C. De que maneira essa atitude comum se manifesta em quase todas as 
falsas religiões? Romanos 10:2 e 3. 

Rm 10:2 e 3 — Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com 
entendimento. 3 Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando 
estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 

A classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do 
mundo, pois quase toda a religião falsa se baseia no mesmo princípio — de que o 
homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Alguns dizem que a 
espécie humana precisa não de redenção, mas de desenvolvimento — que ela pode 
se aperfeiçoar, elevar e regenerar por si mesma. Assim como Caim pensava que ia 
conseguir o favor divino com uma oferta em que faltava o sangue de um sacrifício, 
assim esperam esses erguer a humanidade até o padrão divino, de modo 
independente da redenção. A história de Caim mostra qual será o resultado. Mostra o 
que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para se 

                                           
2 Ato meritório: Ação ou atitude em que há mérito ou merecimento; ato digno de apreço, elogio ou recompensa. 
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regenerar. Sua tendência não é ir para cima, para o que é divino, mas ir para baixo, 
para o que é satânico. — Patriarcas e profetas, p. 73. 

 

Quarta-feira, 18 de outubro 

4. A ORIGEM DIVINA DO PLANO 

A. O que mostra que o plano da redenção se originou com Deus e não com o 
homem? 1 João 4:19. 

1 Jo 4:19 — Nós O amamos porque Ele nos amou primeiro. 

B. Com que termos simples o apóstolo Paulo descreve o dom da redenção? 
Efésios 2:8. 

Ef 2:8 — Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é 
dom de Deus. 

O Senhor viu nosso estado caído; viu nossa necessidade de graça, e pelo fato de que 
amava nossa alma, deu-nos graça e paz. Graça quer dizer favor dado a alguém que 
não o merece, alguém que está perdido. O fato de sermos pecadores, em vez de nos 
separar definitivamente da misericórdia e do amor de Deus, torna o exercício de Seu 
amor para conosco uma positiva necessidade, a fim de que possamos ser salvos. — 
Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 347. 

C. O que os vestidos de pele dados por Deus aos nossos primeiros pais nos 
ensinam sobre a promessa da redenção? Gênesis 3:21; Isaías 61:10. 

Gn 3:21 — E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. 

Is 61:10 — Regozijar-me-ei muito no Senhor, a Minha alma se alegra no meu Deus, 
porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um 
noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. 

A glória de Deus é envolver os seres humanos pecadores e arrependidos nos braços 
de Seu amor, tratar-lhes as feridas, limpá-los do pecado e vesti-los com as roupas da 
salvação. — Profetas e reis, p. 668. 

Nenhuma roupa de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por 
quem se sentar com Cristo e os anjos na ceia das bodas do Cordeiro.  

Somente as roupas que Cristo providenciou podem nos capacitar para comparecer à 
presença de Deus. Essas vestimentas de Sua própria justiça, Cristo dará a todos os 
que se arrependerem e crerem. — Parábolas de Jesus, p. 311. 

Alma abatida, anime-se, ainda que tenha procedido impiamente. Não pense que Deus 
talvez lhe perdoe as transgressões e lhe permita ir à Sua presença. Deus deu o 
primeiro passo. Enquanto você estava em rebelião contra Ele, saiu em sua busca. 
Com o terno coração de Pastor, deixou as noventa e nove e foi ao deserto para 
buscar a ovelha que se perdera. Envolve a alma ferida e quebrantada, prestes a 
perecer, em Seus braços de amor e a leva com alegria ao aprisco seguro. — Ibidem, 
pp. 188 e 189. 

 

Quinta-feira, 19 de outubro 

5. A EXTENSÃO DO AMOR DE DEUS 
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A. Quão vasta é a reconciliação prometida por Deus através de Cristo? João 
3:16; 2 Coríntios 5:19. 

Jo 3:16 — Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

2 Co 5:19 — Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes 
imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 

Unicamente ao contemplarmos o grande plano da redenção podemos apreciar 
devidamente o caráter de Deus. A obra da criação foi uma manifestação de Seu 
amor; mas somente o dom de Deus para salvar a culpada e perdida espécie humana 
revela as infinitas profundezas da ternura e compaixão divinas. “Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16). Ao mesmo tempo em que a Lei de 
Deus é mantida e sua justiça confirmada, o pecador pode ser perdoado. O mais 
precioso dom que o Céu possuía para oferecer foi concedido para que Deus “seja 
justo e justificador daquele que tem fé em Jesus” (Romanos 3:26). Por esse dom os 
homens são erguidos da ruína e degradação do pecado a fim de se tornarem filhos de 
Deus. Diz Paulo: “Recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: 
Abba, Pai”. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 739. 

B. Como Jesus ilustrou de maneira impressionante o amor e a preocupação 
de Deus em prol de cada pessoa? Mateus 18:11-14. 

Mt 18:11-14 — Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. 12 Que 
vos parece? Se algum homem tiver cem ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá 
pelos montes, deixando as noventa e nove, em busca da que se desgarrou? 13 E, se, 
porventura, a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que 
pelas noventa e nove que se não desgarraram. 14 Assim também não é vontade de 
vosso Pai, que está nos Céus, que um destes pequeninos se perca. 

Jesus nos conhece individualmente, e é comovido pelo sentimento de nossas 
fraquezas. Conhece-nos a todos por nome. Sabe até mesmo a casa em que moramos, 
o nome de cada um dos moradores. Muitas vezes Ele tem dado instruções a Seus 
servos para irem a determinada rua, em certa cidade, a uma casa designada, a fim 
de encontrar uma de Suas ovelhas.  

Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fosse a única pessoa por 
quem o Salvador tivesse morrido. As dores de cada uma Lhe tocam o coração. — O 
Desejado de Todas as Nações, p. 479. 

 

Sexta-feira, 20 de outubro 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. O que teria acontecido se não houvesse promessa de redenção? 

2. Como a oferta de sacrifícios ilustrava o plano da redenção? 

3. Como a justiça própria frustra o plano da redenção? 

4. Como Deus dá o primeiro passo para nos restaurar ao Seu favor? 

5. Quão intimamente Deus conhece cada um de nós? 


