500 da Reforma do sec. XVI

Só Cristo.

De 23 a 28 de outubro
Pr Celso Martinez
Culto do dia 15/10

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.
Temos uma infinidade de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões:
www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula
trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
I Tim. 2:1-8









1.


Neste mês comemora-se os 500 da Reforma do sec. XVI. Exatamente no dia 31 de outubro, quando
Martinho Lutero afixou na entrada da igreja no castelo de Wittemberg as chamadas 95 teses que se
constituíram no estopim da cisão religiosa que fez nascer a igreja protestante, da qual somos
herdeiros.
O resumo da Reforma pode ser compreendido através dos chamados “ 5 Solas de Lutero” ou seja,
as 5 afirmações que sintetizam o movimento da Reforma.
São eles: Só a Escritura; Só a Graça de Deus; Só a Fé; Só Cristo Salva e Só a Deus devemos
dar Glória.
No estudo de hoje vamos analisar a afirmação de que Só Cristo Salva.
O contexto religioso no qual Lutero fez esta afirmação era de que a pessoa podia ser salva através da
prática de boas ações. Além disso, havia uma prática que se espalhava, de que era possível comprar
o perdão dos pecados, isto se chamava de indulgências. Ao estudar a Palavra de Deus, Lutero foi
tão fortemente impactado, que decidiu escrever as 95 Teses contestando tal procedimento.
A Bíblia é absolutamente clara em nos ensinar que Só Jesus Cristo Salva. Ninguém tem autoridade
para salvar o pecador, a não ser Jesus Cristo, e é isto que o texto de Paulo a Timóteo nos ensina.
O que podemos aprender nesse texto?
A oração é por todos. 2:1
É nosso dever, como servos de Deus, orar pelas autoridades políticas que nos governam. Mesmos
considerando o cenário corrompido dos nossos dias, a orientação de Paulo é contundente e clara.

2.


Salvação é para todos. 2:4
Embora nem todos sejam salvos, o desejo de Deus quanto a salvação do pecador é sem distinção.
Todos podem ser salvos, ainda que nem todos sejam salvos. Salvação é a resposta de Deus à
pessoa que, em humildade, se entrega a Cristo, crendo que Ele morreu na cruz por nossos pecados.

3.


O conhecimento da verdade é para todos. 2:4
Verdade não é um conceito, um corpo de ensino apenas, mas principalmente se trata de uma
Pessoa. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por
mim. João 14:6
A verdade filosófica pode libertar da escravidão intelectual, mas só a verdade como uma
Pessoa liberta da condenação eterna.



4.




O mediador é somente Jesus.
Mediador é alguém que atua entre duas partes com o propósito de uni-las.
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. II Cor. 5:19.
Há um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus.

5.


O Resgatador é somente Jesus.
Resgatar é o ato de retirar alguém de uma destruição ou de uma prisão. Imagine alguém sob a
ameaça de morte em um sequestro. O que é exigido para a libertação chama-se resgate.
Imagine um objeto valioso que foi lançado ao fogo, e não havendo como retirá-lo, uma pessoa
estende a sua mão e o pega, ao preço de ser queimar. Isto também é resgate.
Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele se entregou por e em lugar de alguém.
Por causa do que Jesus fez, somos livres do pecado, do diabo e da morte eterna.





Conclusão
1.
2.
3.

Você entende que Só Jesus Cristo salva?
Como você entende a afirmação de que ninguém pode ser salvo por boas ações?
Você já entregou a sua vida a Cristo?

Obs: é fundamental ter o cuidado para que o estudo não se transforme em ataque a qualquer
religião.
DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes
bem à vontade. Distribua tarefas a todos da célula . Todos são importantes e necessários!

