Perguntas para debate:
1) De acordo com a Bíblia o que é pecado e qual é a sua maior consequência? Gn 2:16 e 17; I Jo 3:4; Rm
6:23
2) Como devemos encarar o problema do pecado? Hc 1:13; Is 59:2; Pv 15:29; Mc 3:29
3) O que o ser humano pode fazer para resolver esse problema? Rm 7:19, 23 e 24; Nm 32:23; Rm3:20; Cl
2:16
4) Quem, unicamente, é capaz de nos oferecer a cura para a doença do “pecado”? Por que só Ele pode
nos oferecer esse remédio? Lv 17:11, Heb. 9:12,14, 22 e 28; Rm 8:1, 33 e 34; Is 53:4 e 5
5) O que significa dizer que fomos feitos justiça de Deus? Como o evangelho deve impactar a nossa
vida? II Cor 5: 14,15, 20 e 21; Rm 6:1 e 4
Citações
"Enquanto os soldados faziam sua obra, a mente de Jesus desviou-se de Seus sofrimentos para se
concentrar na terrível recompensa que aguardava os Seus perseguidores. Tendo piedade de sua
ignorância, orou: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Luc. 23:34.
Assim, Cristo
conquistou o direito de tornar-Se o intercessor entre os homens e Deus. Essa oração abrangia o mundo
todo, incluindo cada pecador que existiu ou que viria a existir, desde o princípio até a consumação do
século. Toda vez que pecamos, Cristo é ferido outra vez. Por nós, Ele ergue as mãos feridas diante do
trono do Pai e diz: "Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Luc. 23:34. Vida de Jesus p. 142
"Sobre Cristo como nosso substituto e penhor, foi posta a iniqüidade de nós todos. Foi contado como
transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão
pesava-Lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de Seu desagrado por
causa da iniqüidade, encheram de consternação a alma de Seu Filho. Toda a Sua vida anunciara Cristo ao
mundo caído as boas novas da misericórdia do Pai, de Seu amor cheio de perdão. A salvação para o maior
pecador, fora Seu tema. Mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pode ver a face
reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino, do Salvador, nessa hora de suprema angústia,
penetrou-Lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão
grande era essa agonia, que Ele mal sentia a dor física." DTN p. 753
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