
O salvador

"Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim 
também, por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos.” (Romanos 5.19)

Quando uma seleção de qualquer país não vai muito bem, se instala naquela nação um sentimento de 
dúvidas,  receios, ansiedade, medo, etc.

Nas eliminatórias para a Copa de 1994, foi isso o que aconteceu com o Brasil. O time estava mal e o 
técnico Carlos Alberto Parreira não havia convocado o Romário, que na ocasião era o melhor jogador 
brasileiro em atividade.

O apelo do povo pela convocação enfim foi atendida nas últimas partidas e literalmente o "Baixinho" 
salvou o Brasil, e depois na copa do mundo foi um dos grandes responsáveis pela conquista brasileira.

Temos falado durante as últimas rodadas sobre como viver, que todos estamos no time b, que fomos 
excluídos. Mas hoje queremos dizer que existe um salvador e ele não é nenhum centro avante ou nenhum 
jogador conhecido. Mas sim Jesus, que como o texto diz:

"Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim 
também, por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos.
A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a 
graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder 
vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor”. (Romanos 5:19-21)

Com base na história contada e no texto acima, responda:

1) Se hoje você tivesse uma oportunidade de participar de uma coletiva de imprensa, e lhe perguntassem: Se 
você morresse hoje para onde você iria, céu ou inferno, o que você responderia? Por quê? 

2) Preencha o quadro abaixo (em poucas palavras):

Escreva o texto de Romanos 5.19 com 
suas próprias palavras:

Porque através de Jesus temos graça e 
vida? 

Sabendo que Jesus é o salvador, como 
você decide viver seus dias?
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