Lição 4: Como Ver Satisfeita a Minha
Maior Necessidade?
Com esta lição, vai começar a segunda metade deste curso. Começamos
esta 2ª parte com uma pergunta muito importante. Isto é. “Como posso ver
satisfeita a minha maior necessidade?”
Está claro, cada um de nós tem necessidades de diversos tipos. Algumas
mais fáceis, outras mais difíceis de resolver ou de satisfazer. Isto porque as
necessidades podem variar de pessoa para pessoa já que, sendo diferentes
uns dos outros, é natural que as necessidades sejam também diferentes.
Mas de todas as suas necessidade qual é a maior?
È verdade, há sempre uma que consideramos a maior, a mais importante,
e pode não ser.
Esta lição não só lhe responde à pergunta, dando-lhe uma resposta
satisfatória, como o ajuda a compreender que a sua grande necessidade é de
ter um Salvador que o restaure para a comunhão com Deus.
Poderá julgar se a experiência do homem prova que a maior necessidade
do homem não é a de acumular mais coisas materiais mas sim, de encontrar
a verdadeira paz da sua alma.
Nesta lição, vai estudar...
• Qual é a Sua Maior Necessidade?
• Como é Que Jesus Satisfaz a Sua Maior
Necessidade?
• Jesus é o Seu salvador?
• E as Suas Outras necessidades?

Qual é a Sua Maior Necessidade?
Necessidade Física ou Espiritual: É do Corpo ou da Alma?: A pessoa
que se encontra perdida num deserto ou numa floresta, ou anda à deriva no
oceano num barco, necessita de ser encontrada e salva. O faminto carece de
alimento: o condenado preso precisa de perdão e de liberdade. O
envenenado necessita de ser tratado com um remédio contra o veneno.
Embora estas necessidades sejam vitais, tem uma necessidade ainda
maior. O seu corpo perecerá um dia mas a sua alma viverá para sempre no
gozo eterno ou sofrerá os horrores da morte eterna.
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Assim, a saúde e a vida da alma são mais importantes que as
necessidades mais urgentes do corpo.
Mateus 10:28 E não temais os que matam o corpo e não podem matar a
alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no Inferno a alma e o
corpo.
A Sua Maior Necessidade é de Um Salvador: A Bíblia ensina-nos que a
alma do Homem está perdida, faminta, mortalmente doente e condenada à
morte. O Homem carece de um Salvador que o encontre, o alimente, o cure
e lhe perdoe. Um Salvador é a sua maior necessidade porque não pode
salvar-se a si mesmo.





Possuir pais cristãos não o salvará.
Ser membro de uma igreja não o salvará.
Tentar ser bom não o salvará.
Sem um Salvador, não pode ser salvo.

Exercícios:
1. O que é mais importante: o corpo ou a alma?
2. Preencha os espaços em branco:
Eu (o seu nome)
tenho muitas necessidades mas a maior de todas é a de um

porque não posso
do pecado e da morte.
Se já anteriormente aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, esta lição
ainda é muito importante para si porque ela ensina como é que Ele o ajudará
no dia-a-dia da sua vida. Se ainda não tem Jesus como Salvador, terá a
oportunidade de confessá-Lo como seu Salvador pessoal.
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Como é Que Jesus Satisfaz a Sua Maior Necessidade?
Jesus é o Salvador Que Deus Enviou: Deus enviou o Seu Filho para
encontrar, alimentar e curar a alma doente e faminta que jaz perdida no
pecado. Ele tornou-Se Homem, a fim de morrer no seu lugar e conceder-lhe
o perdão. O Seu nome é Jesus, que significa Salvador. Somente Ele pode
salvá-lo.
Actos 4:12 E em nenhum outro há salvação porque também, debaixo do
Céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser
salvos.
Jesus Mostra-lhe a Verdade e o Caminho: Satanás cegou-nos as mentes
com o erro e a incredulidade. Desviamo-nos de Deus e perdemos o
caminho, o rumo certo. O Diabo tenta fazer-nos duvidar da palavra de Deus,
do Seu poder, da Sua sabedoria, da Sua bondade e do Seu amor. Alguns
chegam mesmo a duvidar da existência de Deus.
2 Coríntios 4:4 O deus (Satanás) deste século cegou os entendimentos
dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho.
Satanás engana muitas pessoas com religiões falsas e algumas chegam
mesmo a orar a espíritos ou a imagens.
Romanos 1:23 E mudaram a glória do Deus incorruptível em
semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e
répteis.
Satanás mente-nos acerca do que é bom para nós e do que é certo ou
errado. Caminhamos pela estrada errada em busca de felicidade e, em seu
lugar, encontramos a morte.
Jesus, ao contrário de Satanás, veio para nos encontrar e nos guiar de
novo a Deus. à felicidade e à vida eterna. N’Ele e na Sua doutrina,
aprendemos e conhecemos a verdade e ficamos livres da incredulidade e do
erro.
Para Decorar
João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai senão por
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mim.
Lucas 19:10 Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido.
João 8:12 Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas
mas terá a luz da vida.
João 8:32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.

Se alguém procura Deus com sinceridade, querendo conhecer a verdade
e estando pronto a segui-la, Deus revelar-lha-á. Leia a Bíblia e ore, e de
mente aberta esteja pronto a fazer o que Deus quiser.
Jesus veio curar a nossa alma do pecado mortal que é o egoísmo e
encher-nos do amor de Deus.
João 7:17 Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina
conhecerá se ela é de Deus.
Romanos 12:2 Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus.
Exercícios:
3. Responda com a palavra Satanás ou Jesus.
a)Quem nos cega quanto ao que é bom ?
b) Quem nos mostra como Deus é?
c) Quem nos liberta do erro e da incredulidade?
d) Quem nos faz duvidar da Palavra de Deus?

Oração
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Obrigado, Deus, por teres mandado o Teu Filho Jesus para me ensinar a
verdade. Por favor, mostra-me a verdade e ajuda-me a segui-la, custe o que
custar.
Jesus Cura o Pecado Mortal do Seu Coração: Já aprendeu que o pecado é
desobediência às ordens de Deus. Assim, o maior de todos os pecados será
desobedecer ao maior dos mandamentos de Deus, não é verdade? Jesus diznos qual deles é:
Mateus 22:37-39 Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de
toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande
mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo.
Todos nós temos desobedecido aos dois mais importantes mandamentos
de Deus. O egoísmo, que é a raiz de todos os pecados, tomou conta do
nosso coração e sufocou o amor. Temos retribuído o amor de Deus com
indiferença e ingratidão.
Pensamos muito mais em nós do que em Deus e nos outros. Que
pecadores nós somos!
E do nosso coração egocêntrico provêm todos os problemas existentes
entre indivíduos e nações.
Vivemos num mundo doente pelo pecado. Vejamos o que diz a Bíblia a
este respeito em:
2 Timóteo 3:2-4 Porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos blasfemos, desobedientes a pais e mães,
ingratos, profanos, sem afecto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Jesus veio livrar a sua alma do pecado mortal do egoísmo e enchê-lo do
amor de Deus.
1 João 1:9, 7 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se
andarmos na luz... temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus
Cristo, Seu Filho nos purifica de todo o pecado.
Romanos 5:5 O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo que nos foi dado.
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Exercícios:
4. Já alguma vez quebrou os 2 maiores mandamentos de Deus?
5. Leia de novo 2 Timóteo 3:2-4 e sublinhe cada pecado ali mencionado,
que tenha cometido pelo menos uma vez na vida.
6. Peça a Deus que encha o seu coração com o Seu amor e o ajude a vencer
o pecado na sua vida.
Jesus Destrói o Poder do Pecado e de Satanás: O pecado enfraquece a
nossa força de vontade até ao ponto de não podermos fazer o que sabemos e
devemos fazer.
João 8:34 Todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
Romanos 7:14, 15, 18 Eu sou... vendido sob o pecado. O que quero isso
não faço mas o que aborreço isso faço... e com efeito, o querer está em mim
mas não consigo realizar o bem.
Jesus destrói os grilhões do pecado e liberta-nos dos vícios. Ele libertanos do mau génio, do vício do jogo, das blasfémias, da imoralidade, do
fumo, do álcool e das drogas. Ele quebra o poder dos maus espíritos
(também chamados demónios) e de Satanás.
Para Decorar
João 8:36 Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.

Jesus Tomou o Seu Lugar e Conseguiu o Seu Perdão: A justiça de Deus
requer que o pecado seja castigado pela morte. Mas Ele amou-nos de tal
maneira que permitiu que Seu Filho morresse no nosso lugar. Quando Jesus
morreu, foi como se nós tivéssemos morrido. Porque Ele ressuscitou e
ascendeu ao céu, também nós podemos ressuscitar para a vida eterna.
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1 Pedro 2:24 Levando Ele mesmo em Seu corpo os nossos pecados
sobre o madeiro para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para
a justiça.
Gálatas 2:19, 20 Porque eu pela lei, estou morto para a lei para viver
para Deus. Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo
vive em mim; e a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de
Deus, O qual me amou, e Se entregou a Si mesmo por mim.
Quando aceita Jesus como seu Salvador, está a aceitar a Sua morte como
a sua própria morte e a Sua vida como a sua própria vida. Nesse exacto
momento, torna-se filho de Deus.
O pecado separou-o de Deus mas, por meio de Jesus, tem perdão, vida
nova e comunhão com Deus, como se nunca tivesse pecado.
Exercícios:
7. Leia mais duas vezes o fim dessa lição começando com a secção “Jesus
Destrói o Poder do Pecado e de Satanás”.
8. Se possui alguns maus hábitos dos quais deseja ser liberto por Jesus, faleLhe deles em oração e peça-Lhe que o liberte.

Jesus é o Seu Salvador?
A Decisão é Sua, é Individual: Jesus está pronto e disposto a ser o seu
Salvador pessoal, faça-o já. Agora, é o melhor momento, a melhor ocasião.
Noutra altura, poderá ser tarde demais. Além disso, creio que gostaria de
desfrutar desta maravilhosa vida nova que Ele nos oferece. Não perca tempo
em experimentar esta paz e alegria.
Ele está hoje a bater à porta da sua vida, do seu coração. Deixe-O entrar.
Apocalipse 3:20 Eis que estou à porta e bato.
Hebreus 3.15 Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais os vossos
corações.
2 Coríntios 6:2 Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia
da salvação.

35

Exercícios:
9. Jesus está bem perto de si e ouve a sua oração. Com palavras suas,
agradeça-Lhe por ter morrido pelos seus pecados e peça-Lhe que seja o seu
Salvador. Se já tomou anteriormente esta decisão, agradeça-lhe pelo modo
como ele supriu a sua maior necessidade.

E as Suas Outras Necessidades?
O Seu Pai Cuida de Si: Mateus 6:31-33 Não andeis, pois, inquietos,
dizendo: Que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos?
De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça e todas estas coisas
vos serão acrescentadas.
Fale Diariamente com Deus Acerca de Todas as Suas Necessidades:
Filipenses 4:6 Não estejais inquietos por coisa alguma; antes sejam as
vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas,
com acção de graças.
Jesus Será o Seu Médico: Ele ainda hoje cura os doentes, em resposta à
oração.
Actos 10:38 Jesus... andou fazendo o bem e curando a todos.
Hebreus 13:8 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Exercícios:
10. Dê graças a Deus pelo Seu cuidado e peça-Lhe o Seu auxílio para
qualquer problema que possa ter.
Aceite os nossos parabéns por ter completado a quarta lição.
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Antes de passar à Lição nº 5, reveja esta e preencha o Relatório do Aluno
relativo à Lição nº 4.

Soluções às perguntas na Lição 4:
1 alma
2 a) o seu nome
b) salvador
c) salvar-me sozinho
3 a) Satanás
b) Jesus
c) Jesus
d) Satanás
4-10 As suas respostas
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