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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM 
 

5º - ENCONTRO DE DISCIPULADO: A SALVAÇÃO EM TRÊS ASPECTOS  
 

É fundamental entendermos todos os aspectos da salvação para termos boas 

experiências na vida cristã, servirmos às pessoas e nos prepararmos para a eternidade. 

Em 1ª Tessalonicenses 5.23 diz: E o próprio Deus de paz vos santifique 

completamente; e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados 

irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Este texto ensina que o homem é tricótomo isto é, formado de três partes 

distintas. O espírito humano, o qual ele se conecta com Deus, a alma que está 

conectada ao mundo espiritual e material e o corpo (cinco sentidos) que está conectado 

ao mundo material. 

Portanto quantos aspectos da salvação existem?  São três e não apenas um. 

Se alguém não entender isto poderá causar um grande dano a si mesmo e aos outros. 
 
Vamos conhecer sobre os três aspectos da salvação: 

     
1º- Livres do castigo do pecado pela cruz. “Passado” (Hebreus 9.15; 26) 

A salvação começa ao chegarmos na cruz e trocarmos nossa vida pela de Cristo. 

 Salvação é ser liberto da dívida e do castigo do pecado;  
 Salvação não é apenas aceitar uma nova religião mas é receber a ação completa     
  da obra de Cristo no calvário. (Hb 9.26b). 
 Vir a cruz significa o início do relacionamento e que Cristo vem habitar em nós,  
   que não somos mais donos de nós mesmos, pertencemos a Ele.(2Tm 2.11-13) 
 

2º - Livres do poder do pecado. “Presente” (Filipenses 2.12-13) 
Uma tragédia no cristianismo é quando cristãos não entendem que a célula, a 

“comunidade cristã de base” é o meio que Cristo usa para nos libertar do poder 

pecado. 

 A salvação presente é a obra de Cristo através do seu corpo: a igreja em células. 
 A salvação descrita nesse texto é a libertação do poder do pecado. 

 No vs.12, a palavra “desenvolver” significa trabalhar uns com os outros na célula. 
 O vs.13, mostra Deus trabalhando em nós (plural), através do Espírito no corpo. 

  
3º - Livres da presença do pecado.  “Futuro” (Apocalipse 12.10) 

 A salvação que vamos receber no futuro será a libertação da presença do pecado. 
Segundo Apocalipse 12.10 a presença do pecado será removida eternamente. 

 Avaliemos nossa vida em Deus hoje pois é uma preparação para a salvação 
futura. 

 A salvação futura ocorrerá na volta de Cristo quando serei liberto num determinado 
momento, Cristo reinará sobre mim e eu reinarei com Cristo eternamente. 

 
Relembrando os aspectos da nossa salvação Cristo. 
 
Castigo: Pela sua morte, sou perdoado, num determinado momento; ocorre quando 

estou cansado do meu pecado; Cristo vive em mim, sou um filhinho. 
 
Poder: Pela sua vida, sou capacitado (é um processo); Cristo me liberta no corpo. 
 
Presença: Pela sua volta, sou liberto, num determinado momento; acontece com o 

retorno do Senhor; Cristo reina sobre mim, eu reino com Cristo. 
 
 
Versículo para memorizar esta semana: 1ª Tessalonicenses 5.23 
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