


IV. Como a salvação acontece 

 a. Através da pregação 



13   no qual também vós, tendo 
ouvido a palavra da verdade, o 
evangelho da vossa salvação, e 
tendo nele também crido, 
fostes selados com o Espírito 
Santo da promessa. Ef 1.13 

 



11  não há ninguém que entenda, 

ninguém que busque a Deus. 

 Todos se desviaram, tornaram-se 
juntamente inúteis; não há 
ninguém que faça o bem, 

não há nem um sequer”. Rm 3.11,12 

 



IV. Como a salvação acontece 

 a. Através da pregação 

 b. Envolve arrependimento 



20   .... e depois em Jerusalém, e por 
toda a terra da Judéia e também 
aos gentios, que se arrependessem 
e se convertessem a Deus, 
praticando obras dignas de 
arrependimento. At 26.20 

 



Pecado - Atos e atitudes contrárias a 
santidade de Deus 

O resultado do pecado é: 

• Morte física 

 



15 Portanto, assim como por um 
só homem entrou o pecado no 
mundo, e pelo pecado a morte, 
assim também a morte passou 
a todos os homens, porquanto 
todos pecaram. Rm 5.12 

 



14 ...a morte reinou desde o 
tempo de Adão até o de 
Moisés, mesmo sobre aqueles 
que não cometeram pecado 
semelhante à transgressão de 
Adão. Rm 5.12,14 

 



27 E, como aos homens está 
ordenado morrerem uma só 
vez, vindo depois o juízo... 

    Hb 9.27 

 



Pecado - Atos e atitudes contrárias a 
santidade de Deus 

O resultado do pecado é: 

• Morte física 

• Morte espiritual 

 



1  Vocês estavam mortos em 
suas transgressões e 
pecados ...5deu-nos vida 
juntamente com Cristo, 
quando ainda estávamos 
mortos em transgressões  

 Ef 2.1,5 

 



A condenação do pecado: 

• Pecado herdado 

 



5   Eis que eu nasci em 
iniqüidade, e em pecado 
me concebeu minha 
mãe.  

 Sl 51,5 

 



A condenação do pecado: 

• Pecado herdado 

• Pecado cometido 

 



16   Os pais não serão 
mortos em lugar dos 
filhos, nem os filhos em 
lugar dos pais; cada um 
morrerá pelo seu próprio 
pecado.  Rm 24.16 

 



IV. Como a salvação acontece 

 a. Através da pregação 

 b. Envolve arrependimento 

 c. Decisão 



31   Responderam eles: 
Crê no Senhor Jesus e 
serás salvo, tu e tua 
casa. At 16.31 

 



9  Se você confessar com a 
sua boca que Jesus é 
Senhor e crer em seu 
coração que Deus o 
ressuscitou dentre os 
mortos, será salvo. Rm 10.9 



PELAGIUS 
 



PELAGIUS 

AGOSTINHO 



PELAGIUS 

AGOSTINHO 

ARMINIO 



4  Porque Deus nos escolheu nele 
antes da criação do mundo, para 
sermos santos e irrepreensíveis 
em sua presença.  Ef 1.4 

 
12  Mas, a todos quantos o 

receberam, deu-lhes o poder de 
serem filhos de Deus, a saber, os 
que crêem no seu nome Jo 1.12 



Eleição incondicional 

• Antes da criação do mundo 



Eleição incondicional 

• Antes da criação do mundo 

• Depende somente da graça de Deus 



8 Porque pela graça sois 
salvos, por meio da fé; e 
isto não vem de vós, é 
dom de Deus. Ef 2.8 

 



Eleição incondicional 

• Antes da criação do mundo 

• Depende somente da graça de Deus 

• O homem depende do toque de Deus 
para responder com fé 



1  Vocês estavam mortos em 
suas transgressões e 
pecados ...5deu-nos vida 
juntamente com Cristo, 
quando ainda estávamos 
mortos em transgressões  

 Ef 2.1,5 

 



Eleição incondicional 

• Antes da criação do mundo 

• Depende somente da graça de Deus 

• O homem depende do toque de Deus 
para responder com fé 

• Há os escolhidos e os reprovados. 



Eleição incondicional 

• Antes da criação do mundo 

• Depende somente da graça de Deus 

• O homem depende do toque de Deus 
para responder com fé 

• Há os escolhidos e os reprovados. 

• Jamais exclui o amor de Deus 



11   Dize-lhes: Vivo eu, diz o 
Senhor Deus, que não tenho 
prazer na morte do ímpio Ez 

33.11 

 



Eleição incondicional 

• Antes da criação do mundo 

• Depende somente da graça de Deus 

• O homem depende do toque de Deus 
para responder com fé 

• Há os escolhidos e os reprovados. 

• Jamais exclui o amor de Deus 

• A expiação foi limitada. 



25 Maridos, amem suas 
mulheres, assim como 
Cristo amou a igreja e 
entregou-se a si mesmo por 
ela. Ef 5.25 

 



Eleição condicional 

• Antes da criação do mundo 

• O plano salvador depende totalmente da 
graça de Deus 



4  o qual deseja que todos os 
homens sejam salvos e 
cheguem ao pleno 
conhecimento da verdade.  

I Tm 2.4 

 



Eleição condicional 

• Antes da criação do mundo 

• O plano salvador depende totalmente da 
graça de Deus 

• O homem pode escolher aceitar ou não a 
oferta da salvação. 



12  Mas, a todos quantos o 
receberam, deu-lhes o 
poder de serem filhos de 
Deus, a saber, os que crêem 
no seu nome Jo 1.12 

 



Eleição condicional 

• Antes da criação do mundo 

• O plano salvador depende totalmente da 
graça de Deus 

• O homem pode escolher aceitar ou não a 
oferta da salvação. 

• Muitos são chamados, poucos escolhidos. 



Eleição condicional 

• Antes da criação do mundo 

• O plano salvador depende totalmente da 
graça de Deus 

• O homem pode escolher aceitar ou não a 
oferta da salvação. 

• Muitos são chamados, poucos escolhidos. 

• A expiação foi ilimitada. 



2   ele é a propiciação pelos 
nossos pecados, e não 
somente pelos nossos, mas 
também pelos de todo o 
mundo. I Jo 2.2 

 



Salvação de incapazes 

 

1. Não são salvos 



Salvação de incapazes 

 

1. Não são salvos 

2. São salvos 



16   Os pais não serão 
mortos em lugar dos 
filhos, nem os filhos em 
lugar dos pais; cada um 
morrerá pelo seu próprio 
pecado.  Rm 24.16 

 



6   Deus “retribuirá a cada 
um conforme o seu 
procedimento”.  Rm 2.6 

 



V. Resultados da salvação 

 a. Segurança 



37   Todo o que o Pai me dá 
virá a mim; e o que vem 
a mim de maneira 
nenhuma o lançarei fora.  

 Jo 6.37 

 



V. Resultados da salvação 

 a. Segurança 

 b. Santificação 



12 Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, 
não apenas em minha 
presença, porém muito mais 
agora na minha ausência, 
ponham em ação a salvação 
de vocês com temor e 
tremor. Fp 2.12 

 



V. Resultados da salvação 

 a. Segurança 

 b. Santificação 

 c. Glorificação 



30  e aos que predestinou, a 
estes também chamou; e 
aos que chamou, a estes 
também justificou; e aos 
que justificou, a estes 
também glorificou. Rm 8.30 

 


