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Introdução



O maravilhoso plano de 
salvação do homem 

perdido, projetado pelo 
Pai e executado pelo 

Filho, tem sua garantia na 
pessoa de Cristo.



A compreensão de 
certos aspectos da 

salvação geram 
segurança e louvor 

de Deus.



nele, digo, no qual fomos 
também feitos herança, 

predestinados segundo o 
propósito daquele que faz 
todas as coisas conforme 

o conselho da sua 
vontade,

Ef 1.1



1º Aspecto: O único processo da 
autêntica salvação  



Ouvir



Agora vocês também 
ouviram a verdade, as 

boas-novas da salvação. E, 
quando creram em Cristo, 
ele colocou sobre vocês o 
selo do Espírito Santo que 

havia prometido. 
Ef 1.13



porque todo aquele 
que invocar o nome 

do Senhor será 
salvo.

Rm 10.13



Como, pois, invocarão 
aquele em quem não 

creram? E como crerão 
naquele de quem não 

ouviram falar? E como 
ouvirão, se não houver 

quem pregue?
Rm 10.14



Agora vocês também 
ouviram a verdade, as 

boas-novas da salvação. E, 
quando creram em Cristo, 
ele colocou sobre vocês o 
selo do Espírito Santo que 

havia prometido. 
Ef 1.13



Crer



2º Aspecto: 
A garantia presente da salvação



Selo



Agora vocês também 
ouviram a verdade, as 

boas-novas da salvação. E, 
quando creram em Cristo, 
ele colocou sobre vocês o 
selo do Espírito Santo que 

havia prometido.
Ef 1.13



nele, digo, no qual fomos 
também feitos herança, 

predestinados segundo o 
propósito daquele que faz 

todas as coisas conforme o 
conselho da sua vontade,

Ef 1.11



Garantia



Espírito é a garantia de 
nossa herança, até o dia 

em que Deus nos 
resgatará como sua 
propriedade, para o 

louvor de sua glória.  
Ef 1.14



Conclusão: 
A esperança futura



Espírito é a garantia de 
nossa herança, até o dia 

em que Deus nos 
resgatará como sua 
propriedade, para o 

louvor de sua glória.  
Ef 1.14


