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Aula 2 

 

 

Desenvolvendo a Salvação 
 . 
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, 
muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei(katergazomai katergazomai=trabalhai) a vossa 
salvação (swthria soteria=livramento )com temor(fobov phobos=mêdo) e tremor (tromov 
tromos=trauma);  porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, 
segundo a sua boa vontade. (Filipenses 2:12-13 RA) 
 
No VT hewvy y@shuw`=Libertação  
Então, orou Ana e disse: O meu coração se regozija no SENHOR, a minha força está 
exaltada no SENHOR; a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua 
salvação. (1 Samuel 2:1 RA) 
 
São muitos os que dizem de mim: Não há em Deus salvação para ele. (Salmos 3:2 RA) 
 
De 812 usos, só 58 se refere à Salvação eterna 
 
No NT 
E não há salvação(swthria soteria) em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe 
nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. (Atos 
4:12 RA) 
Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, 
acaso, semelhante fé salvá-lo?( swzw sozo) 
porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada.  E Jesus, 
voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou (swzw sozo). E, 
desde aquele instante, a mulher ficou sã. (Mateus 9:21-22 RA) 

Introdução 
 

• Garantir o comprometimento da turma em usar material para anotação . 
 

Dinâmica 
 

• Tímidos dêem um sinal para que eu possa reconhecê-los. 
• Procurar identificá-los. 

 

Objetivo: Levar o aluno a compreender o projeto de Deus para a sua vida 
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1.1. Retrospectiva Aula Anterior 
 

Aula 1. O que significa ser cristão. 
Objetivo: Conscientizar o aluno sobre sua nova identidade espiritual. 

 

1.2. Panorama Curso 
 

Aula 1. O que significa ser cristão 
Aula 2. Desenvolvendo a salvação 
Aula 3. Comunicação com Deus 
Aula 4. Santidade 
Aula 5. O pecado 
Aula 6. A pessoa do Espírito Santo 
Aula 7. A atuação do Espírito Santo 
Aula 8. A igreja 
 

 

1. A necessidade do crescimento espiritual 
 

Criança é bonita se tiver idade de criança, e no papel de criança. 
 
Crescimento Espiritual não é uma opção, é uma obrigação. 
 
Dinâmica: Três grupos, com 5 min para o texto a seguir, com apresentação e discussão. 
 
(5 min)A- Hebreus 5 
 
12  Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, 

necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos 
de Deus; assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. 

13  Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 
14  Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades 

exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 
 

(5 min)B- Filipenses 2 
 
12 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito 
mais agora, na minha ausência , desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor; 

 
(5 min)C- Mateus 28 
 
19  Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; 
20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos 

os dias até à consumação do século. 
 
CONCLUSÃO: (5 min) 
 



Núcleo de Ensino Básico 
Eu e Deus 

Versão 1.0 3 de 5 Eu e Deus Aula2.doc 

2. A comunhão com Deus como uma fonte de recursos espirituais 
 

Dinâmica: Três grupos, com 5 min para o texto a seguir, com apresentação e discussão. 
 
 
(5 min)A- Efésios 5 

 
15  Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, 
16  remindo (redimir=pagar para recuperar) o tempo, porque os dias são maus. 
17  Por esta razão, não vos torneis insensatos , mas procurai compreender qual a vontade do 

Senhor. 
 

(5 min)B- Salmos 119 
 
5  Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. 
6  Então, não terei de que me envergonhar,  quando considerar em todos os teus mandamentos. 
7  Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos . 

 
(5 min)C- João 15 
 
5  Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele , esse dá muito fruto; porque 

sem mim nada podeis fazer. 
6  Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará; e o 

apanham, lançam no fogo e o queimam. 
7  Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que 

quiserdes, e vos será feito. 
8 Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim vos tornareis meus discípulos. 
 
CONCLUSÃO (5 min) 

3. Estabelecendo novos alvos e valores de vida 
 

Dinâmica: Três grupos, com 5 min para o texto a seguir, com apresentação e discussão. 
 

(5 min)Efésios 4 
 
17 Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na 

vaidade (mataiothv mataiotes=vácuo) dos seus próprios pensamentos, 
18  obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela 

dureza do seu coração, 
19 os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem 

toda sorte de impureza. 
20 Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, 

 
(5 min)Mateus 10 
32  Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de 

meu Pai, que está nos céus; 
33  mas aquele que me negar diante dos homens , também eu o negarei diante de meu Pai, que está 

nos céus. 
34  Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada. 
35  Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai; entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua 

sogra. 
36  Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. 



Núcleo de Ensino Básico 
Eu e Deus 

Versão 1.0 4 de 5 Eu e Deus Aula2.doc 

37  Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua 
filha mais do que a mim não é digno de mim; 

38  e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. 
39  Quem acha a sua vida perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida por minha causa achá-la-á. 

 
(  5 min)Tiago 1 
6  Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é semelhante à onda do mar, 

impelida e agitada pelo vento. 
7  Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa; 
8  homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. 

 
1 Pedro 2 
11  Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, 

que fazem guerra contra a alma, 
12  mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra 

vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia 
da visitação. 

13 Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, 
14  quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor 

dos que praticam o bem. 
15  Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos 

insensatos; 
16  como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como 

servos de Deus. 
17  Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 

 
Efésios  4:17-32;  2Cor 5:15-17; 1Pe 2:1-5; Tg 1:8; 1Pe  5:6-9; 1Pe 2:11-12; Jo 8:3-11 

 

4. Identificando obstáculos ao crescimento 
 

Dinâmica: Três grupos, com 5 min para o texto a seguir, com apresentação e discussão. 
 
(5 min)Hebreus 3 

 
7 Assim, pois, como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, 
8  não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, 
9  onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por quarenta anos. 

 
(5 min) 1 Coríntios 10 

 
9  Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das 

serpentes. (Números 16 1:49- Revolta de Corá) 
10  Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 
11  Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós 

outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 
12  Aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. 
13  Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e não permitirá que sejais 

tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá 
livramento, de sorte que a possais suportar. 

14  Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 
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(5 min)1 João 

 
8 Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em 

nós. 
9  Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 

toda injustiça. 
10  Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em 

nós. 
1 Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos 

Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo; 
2  e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do 

mundo inteiro. 
 

Hb 3:7-19; 1Co 10:10; 1Co 10:1-13; 1Co 10:12; 1Jo 1:9-10; 1Jo 2:1-2 
 
CONCLUSÃO (5 min): 

5. Conclusões 
 

a) Como identifico minha idade espiritual ? 
b) Uma vez identificada, enxergo em mim algum retardo ? 
c) O que devo fazer para voltar a  avançar ? O que tem me impedido de caminhar ? Hb 12.1 
d) Preciso de auxílio de pessoas para evoluir neste processo ? Pv 11:14, 12:15, 15:22, 20:18 
e) Se sim, sei onde elas estão, sei como pedir ajuda, e tenho coragem para pedir ajuda ? 
f) Então, quando vou pedir ajuda? 

 


