


FATO 1 - Deus – Santo, Justo, Puro, Auto-existente. 

FATO 2 - Deus decidiu revelar sua glória através da 
sua criação. 

FATO 3 - O homem é o representante visível da 
soberania de Deus. Defruta de plena comunhão 

FATO 4 - O homem pecou e a realidade anterior  
foi corrompida, mas não extinta. 

FATO 5 - Deus age soberanamente para restaurar a 
condição ideal através de Jesus. 



I. A salvação é uma doutrina 
exclusivamente Bíblica 

 a. Em outras religiões 



I. A salvação é uma doutrina 
exclusivamente Bíblica 

 a. Em outras religiões. 

 b. A visão sobre a condição 
humana é determinante. 

 

O que a Bíblia fala sobre a condição 
humana?! 



• O pecado de Adão passou a toda 
raça humana  



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 

 



• O pecado de Adão passou a toda 
raça humana  

• Depois de Adão todos nascem 
com a natureza pecaminosa 

• Podemos dizer que a raça humana 
está totalmente corrompida. 

 



21 A vós também, que outrora 
éreis estranhos, e inimigos 
no entendimento pelas 
vossas obras más...Cl 1.21 

 



FATO 1 - Deus – Santo, Justo, Puro, Auto-existente. 

FATO 2 - Deus decidiu revelar sua glória através da 
sua criação. 

FATO 3 - O homem é o representante visível da 
soberania de Deus. Defruta de plena comunhão 

FATO 4 - O homem pecou e a realidade anterior  
foi corrompida, mas não extinta. 

FATO 5 - Deus age soberanamente para restaurar a 
condição ideal através de Jesus. 



Podemos entender que o homem é 
salvo: 

• Da condenação do pecado 

 



5 não em virtude de obras de 
justiça que nós 
houvéssemos feito, mas 
segundo a sua misericórdia, 
nos salvou mediante o lavar 
da regeneração e renovação 
pelo Espírito Santo, Tt 3.5 

 



Podemos entender que o homem é 
salvo: 

• Da condenação do pecado 

• Do domínio do pecado 

 



25  Portanto ele é capaz de 
salvar definitivamente 
aqueles que, por meio dele, 
aproximam-se de Deus, pois 
vive sempre para interceder 
por eles.  Hb 7.25 

 



Podemos entender que o homem é 
salvo: 

• Da condenação do pecado 

• Do domínio do pecado 

• Da presença do pecado 

 



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 

 



II. A cronologia da Salvação  

  SEMPRE ACONTECE: 

• Por causa 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 
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II. A cronologia da Salvação  

  SEMPRE ACONTECE: 

• Por causa da GRAÇA de Deus 

• Com base na OBRA de Jesus 

• Por meio da FÉ em Deus (Jesus). 



6 Ora, sem fé é impossível 
agradar a Deus; porque é 
necessário que aquele que 
se aproxima de Deus creia 
que ele existe, e que é 
galardoador dos que o 
buscam.  Hb 11.6 

 



a. Antes da Lei 



7  Se você fizer o bem, não 
será aceito? Mas se não o 
fizer, saiba que o pecado o 
ameaça à porta; ele deseja 
conquistá-lo, mas você deve 
dominá-lo”. Gn 4.7 

 



a. Antes da Lei 

b. Na época da Lei 



a. Antes da Lei 

b. Na época da Lei 

c. Após a vinda de Jesus 



7  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 

 



III. A obra de Cristo 

a. Expiação 

 



29  eis o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do 
mundo. Jo 1.29 

 



III. A obra de Cristo 

a. Expiação 

b. Propiciação 

 



17   Pelo que convinha que em 
tudo fosse feito semelhante a 
seus irmãos, para se tornar um 
sumo sacerdote misericordioso 
e fiel nas coisas concernentes a 
Deus, a fim de fazer propiciação 
pelos pecados do povo. Hb 2.17 

 



III. A obra de Cristo 

a. Expiação 

b. Propiciação 

c. Redenção 

 



45   Pois também o Filho do 
homem não veio para ser 
servido, mas para servir, e 
para dar a sua vida em 
resgate de muitos. Mc 10.45 

 



III. A obra de Cristo 

a. Expiação 

b. Propiciação 

c. Redenção 

d. Substituição 

 



21   Aquele que não conheceu 
pecado, Deus o fez pecado 
por nós; para que nele 
fôssemos feitos justiça de 
Deus. 2  Co 5.21 

 



24   levando ele mesmo os nossos 
pecados em seu corpo sobre o 
madeiro, para que mortos para 
os pecados, pudéssemos viver 
para a justiça; e pelas suas 
feridas fostes sarados. 1 Pe 2.24 

 



III. A obra de Cristo 

a. Expiação 

b. Propiciação 

c. Redenção 

d. Substituição 

e. Reconciliação 

  

 



10   Porque se nós, quando 
éramos inimigos, fomos 
reconciliados com Deus pela 
morte de seu Filho, muito mais, 
estando já reconciliados, 
seremos salvos pela sua vida.  
Rm 5.10 

 



III. A obra de Cristo 

a. Expiação 

b. Propiciação 

c. Redenção 

d. Substituição 

e. Reconciliação 

f. Justificação 

  

 



10   Meus filhinhos, estas coisas 
vos escrevo, para que não 
pequeis; mas, se alguém pecar, 
temos um Advogado para com 
o Pai, Jesus Cristo, o justo.  

Rm 5.10 

 


