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Toda A Trindade Participa Da 
Salvação...
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DEUS PAI e O ESPÍRITO SANTO 
na A SALVAÇÃO 

• Amar o mundo (Jo 3:16)

• Retardar o derramar da Sua ira (Rm 3:24-26)

• Desejar que todos se salvem (1Tm 2:4-6)

• Não desejar que nenhum pereça (2Pe 3:9)


A Participação do Pai: 
MOTIVAÇÃO 
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• Enviar o Filho para padecer pelos pecados de 
todos "
(Jo 3:17; 1Jo 2:2; Rm 3:24-26)

– Providenciar o que é necessário para aplacar sua 

própria ira

– Providenciar o que é necessário para satisfazer a 

sua justiça

– Disponibilizar a salvação para a humanidade


A Participação do Pai: 
propiciação 
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• O Pai enviou o Espírito Santo  (Jo 14:26; 15:26)

• O Espírito convence o mundo da necessidade 

de salvação  (Jo 16:7-11)

• O Pai conduz (os que são expostos ao 

evangelho e não resistem) à Cristo "
(Jo 6:37-40; Jo 6:44; Jo 6:65)


a participação do pai e do 
Espírito: viabilização 
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• O Espírito batiza todo o que crê com a sua 
habitação (At 1:5)

– Que "sela" o salvo para sempre "

(Ef 1:13-14; 4:30; 2Co 1:21-22)


a participação do espírito: 
consumação 
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A Única Alternativa Ao Mundo
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a exclusividade da 
salvação 

• Reivindicada por Ele (Jo 14:6; Mt 7:13-15)

• Ensinada pelos apóstolos 

– Pedro (At 4:12)

– João (1Jo 5:11-12)

– Paulo (1Tm 2:5)


a exclusividade de cristo 
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• Consequência disso:

– Todas as alternativas apresentadas ao Evangelho 

são mentirosas

– Todo "evangelho" que não apresenta a expiação 

realizada por Cristo, é falso

– Quando alguém crê em Cristo, conforme o 

Evangelho bíblico, necessariamente tem que 
renunciar e rejeitar  qualquer outra alternativa


a exclusividade de cristo 
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As Respostas Humanas "
E Suas Consequências
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O recebimento Da 
salvação 

•  Jo 12:37

– Resistir ao Espírito (At 7:51)

– Não querer a reconciliação com Deus  (Mt 23:37)

– Não querer crer em Jesus (Jo 5:37-40)

– Não obedecer ao Evangelho "

(Hb 5:8-9; 2Ts 1:7-9; Rm 10:16; At 6:7; Rm 6:17)


– Rejeitar a Cristo (Jo 12:48)

• Consequência: perdição eterna (Jo 3:18)


1ª Possibilidade de resposta:  
não crer 
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• Expressar uma "fé" que não leva à salvação

– Seja por deficiência na Fé

– Seja Por deficiência na mensagem


2ª Possibilidade de resposta:  
expressar que crê falsamente 
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• Exemplos de "fé" que não salva: Mt 7:21-23

• Chamavam de Senhor

• Profetizavam em nome do Senhor

• Expeliam demônios em nome do Senhor

• Faziam milagres em nome do Senhor

• NUNCA foram reconhecidos por Cristo

• Evidência da falsa fé que leva à perdição: 

– não fazer a vontade de Deus

– praticar a iniquidade


2ª Possibilidade de resposta: 
expressar que crê falsamente 
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• Exemplos de "fé" que não salva: Tg 2:14-20

• Alguém pode alegar que tem fé e não ser salva

• Alguém pode confessar parte da mensagem 

cristã ("há um só Deus") e não ser salva

• A fé que a pessoa alega ter é uma fé "morta" 

que não conduz à salvação

• A evidência da fé não salvadora:

– falta de obras - especificamente de caridade

– Indiferença ao necessitado


• Evidência da Fé salvadora: boas obras


2ª Possibilidade de resposta: 
expressar que crê falsamente 
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•  Exemplos de "fé" que não salva: Fp 3:18-19

• Há não salvos no meio da igreja de Cristo

– "andam entre nós"


• São inimigos da cruz

• Seu destino é a perdição

• Evidências da sua falsa fé:

– seu deus é o ventre (idolatram sua satisfação)

– sua glória é infame (se gabam do que é vergonhoso)

– preocupam-se exclusivamente com o que é terreno

» sem investidas pelos tesouros eternos


2ª Possibilidade de resposta: 
expressar que crê falsamente 
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• Exemplos de "fé" que não salva: 2Pe 2:1-3 e 9-22

• Apresentam-se como teólogos (mestres)

• Seu ensino é herege e destruidor

• Uma vez que se apresentam como mestres 

cristãos, o cristianismo é difamado por sua 
causa

• São desobedientes a Deus

• Conheceram a Verdade mas fizeram sua opção 

por distorcê-la (21)


2ª Possibilidade de resposta: 
expressar que crê falsamente 
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• Expressar uma fé genuína e, portanto, 
salvadora (Jo 8:30-32)

– Evidência externa da genuinidade: permanecer na 

Sua Palavra: conhecendo e obedecendo 


3ª Possibilidade de resposta: 
fé Genuína 
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Grundem (2007) propõe o seguinte:

• Compreendo que Jesus morreu para pagar pecados e 

ressuscitou ao 3o dia.

• Concordo que sua morte é eficaz para pagar pecados e que 

sua ressurreição anuncia a vida eterna aos que creem.

• Confio tanto no efeito da sua morte para perdão dos meus 

pecados quanto no poder da sua ressurreição para minha vida 
eterna.

• Comprometo-me a rejeitar qualquer alternativa de 

salvação e intercessão a Deus.


a fé Genuína 

• É acompanhada de:

– Arrependimento (Mc 1:15; At 20:20-21; At 11:18)

• Admito a gravidade do meu pecado

• Lamento ter desagradado a Deus

• Expresso meu desejo de não desagradá-Lo mais


– Conversão (At 11:21; At 3:19; At 26:15-18)

• Como meu Deus abomina o pecado eu também abomino

• Como meu Deus valoriza a obediência, eu também valorizo

• Decido abandonar minha vida de pecados e adotar uma 

vida de obediência amorosa a Deus.


a fé Genuína 

• Levar as pessoas a responder de uma 
das 3 maneiras possíveis:


1.  Rejeito a oferta de Deus

2.  Ainda preciso de algum esclarecimento

3.   Arrependo-me dos meus pecados, Creio 

em Jesus como meu único e suficiente 
Salvador e, Submeto-me à conversão ao 
meu Senhor


Toda Abordagem de 
evangelização deveria... 

A Relação Entre Fé E Obras
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as evidências da salvação 

Requisitos	  para	  Salvação	   Senhorio	   Graça	  
Livre	  

Wesleyanismo	   Sugerido	  

Cristo	  como	  Senhor	   S	   N	   S	   S	  

Arrependimento	   S	   N	   S	   S	  

Obediência	   S	   N	   S	   N	  

"acreditar	  que"	  é	  igual	  a	  "Crer	  em"	   N	   S	   N	   N	  

"acreditar	  que"	  pode	  salvar	   N	   S	   N	   N	  

Fé	  envolve	  compromisso	   S	   N	   S	   S	  

Perseverança	   S	   N	   S	   N	  

Fidelidade	  conMnua	   S	   N	   S	   N	  

Con7nuidade	  na	  Fé	  é	  evidência	   S	   N	   S	   S	  

Fé	  naturalmente	  produz	  obras	   S	   N	   S	   S	  

Fé	  sempre	  produz	  obras	   S	   N	   N	   N	  

Salvação	  pode	  ser	  perdida	   N	   N	   S	   N	  

Relação entre fé e obras 
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Requisitos	  para	  Salvação	   Senhorio	   Graça	  
Livre	  

Wesleyanismo	   Sugerido	  

Todos	  regenerados	  serão	  salvos	   S	   S	   N	   S	  

Possibilidade	  de	  salvação	  mesmo	  
diante	  da	  ex7nção	  da	  fé	  

N	   S	   N	   N	  

Prá7ca	  de	  boas	  obras	  é	  condição	  
para	  manutenção	  da	  salvação	  

N	   N	   S	   N	  

Fé	  con7nuada	  é	  evidência	  de	  
salvação	  

S	   N	   S	   S	  

Pessoas	  que	  caem	  em	  pecados	  
"deliberados"	  con7nuam	  salvas	  

S	   S	   N	   S	  

Pessoas	  que	  permanecem	  
deliberadamente	  em	  pecados	  
con7nuam	  salvas	  

N	   S	   N	   S	  

Quem	  morre	  com	  um	  pecado	  
"deliberado"	  é	  salvo	  

S	   S	   N	   S	  

Relação entre fé e obras 
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