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Os Atos Salvíficos De Deus E 
Os Estágios Da Salvação
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a natureza da salvação 

•  εκλεκτος (eklektos) - Eleitos, escolhidos

– Ef 1:4-5

• Escolhidos antes da criação

• Escolhidos para um propósito


•  Alternativa 1:

– O critério de escolha é desconhecido

– Eleição incondicional


•  Alternativa 2 (sugerida)

– O critério é a resposta de fé prevista (1Pe 1:2; Rm 8:29) 

– Eleição condicional


Eleição 
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•  Deus definiu o destino antecipadamente

– Que os eleitos fossem adotados como filhos (Ef 1:5)

– Que os eleitos fossem justificados (Rm 8:30)


•  Alternativa 1:

– A salvação é predefinida para alguns

– A Graça é irresistível


•  Alternativa 2 (sugerida):

– A salvação é oferecida a todos

– A Graça é resistível


Predestinação 
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A Justiça de deus e os 
estágios da salvação 

Justiça de 
Deus 

Imputada 
-Posição 
-Justificação 

Viabilizada 
-Expressão 
-Santificação 

Decreto de Deus  
Fé humana 
Rm 3:24-26 

Poder de Deus  
Empenho humano 
2Pe 1:3-5; Fp 2:12-13 

Garantida 
-Segurança 
-Perseverança 
-Glorificação 

Disciplina de Deus 
Temor humano 
Hb 12:4-8 
Hb 10:26-31 

Fidelidade de Deus 
Esperança humana 
Jo 10:28-29 
Hb 10:19-23 
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• Salvação  concedida (Rm 8:24)

– Perdão (condenação) (Cl 2:13-14)

– Redenção - preço da liberdade do escravo  (Cl 1:13-14)

– Remissão - soltura da prisão (Cl 1:13-14)

– Regeneração / Renascimento (1Pe 1:23)

– Reconciliação (Rm 5:10)

– Libertação (Rm 6:17-18)

– Justificação (Rm 5:1)

– Habitação (Ef 1:13-14; Rm 8:9)


Passado 

• Salvação  concedida

– Santificação (posição) (1Co 6:11)

– Adoção / Filiação – herdeiros (privilégios 

parciais) (Rm 8:17; Jo 1:12)

– Eleição (Rm 8:33)

– Membros do Corpo (1Co 12:27)

– Segurança (Ef 1:13 e 4:30)


Passado 

• Salvação desenvolvida (Fp  2:12-13) 

– Diligência (empenho) (2Pe 1:10)

– Expressão da Justiça (piedade) (1Jo 3:10)

– Obediência = amor a Cristo (Jo 14:21)

– Transformação (Rm 12:1-2)

– Santificação (progressiva) (1Pe 1:15)

– Perfeição (maturidade) (Tg 3:2)

– Comunhão com Deus (1Jo 1:6)

– Perdão (comunhão) (1Jo 1:9 e Mt 6:14-15)




Presente 

• Salvação desenvolvida 

– Disciplina (Hb 12:4-8)

– Sofrimento (Rm 5:3-4)

– Conhecimento teológico (Cl 3:16)

– Comunhão com os irmãos (1Jo 1:7)

– Amor aos irmãos (Hb 10:24)

– Serviço (Ef 4:11-12)

– Amor ao próximo (Rm 13:8-11)

– Proclamação (Mt 28:18-20)

– Caridade (Pv 14:31)




Presente 

• Salvação  consumada (1Pe 1:5)

– Ressurreição (1Ts 4:16-17)

– Incorruptibilidade (1Co 15:53-54)

– Glorificação (Rm 8:17-18)

– Adoção (privilégios completos) (Rm 8:23 )

– Herança celestial (1Pe 1:4)

– Galardão (condicional) (1Co 3:14-15)

– Perfeição (absoluta) (Fp 3:12-14)

– Aniquilação do sofrimento (Ap 7:17)

– Reinado Eterno (Ap 22:5)


Futuro 

A Irrevogabilidade Da 
Concessão Divina
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a segurança da salvação 



Soteriologia	  -‐	  A	  Doutrina	  da	  Salvação	  

Igreja	  Ba7sta	  Cidade	  Universitária	   3	  

• Ef 1:13-14; Ef 4:30

– Marca de propriedade

– Ninguém pode revogar um decreto divino

– O E.S. garante que os salvos terão a salvação 

consumada


O SELO 
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•  Jo 6:36-40

– TODO que vem, permanece até o fim

– De modo nenhum será lançado fora

– Esta é a vontade do Pai

• Que Nenhum se perca dos que foram dados

• Cristo o ressuscitará

• Todo o homem que crer será ressuscitado no 

último dia


A Garantia 
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•  Jo 10:24-30

– As ovelhas de Cristo são por eles conhecidas

– Elas tem vida ETERNA

– Elas JAMAIS perecerão

– Ninguém pode arrancá-las da mão de Cristo

– Estão garantidas pelo poder de DEUS


A Garantia 
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• Rm 8:28-39

– Deus conheceu antes e predestinou (sem volta)

– "Se Deus é por nós, quem pode ser contra?"

• Nem o pecado lhes afeta:

– Não podem ser acusados

– Não podem ser condenados


• Não podem ser separados

• Eles já têm a VITÓRIA

• Nem coisas sobrenaturais tem efeito


A Garantia 
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• Tese sugerida: 

– A condenação do apóstata se dará pois nunca foi 

salvo

– O apóstata não abandona a fé genuinamente 

salvífica - ele abandona a aparência de salvo 
através de uma negação explícita àquilo que 
aparentava crer, mas não cria.


E Quanto à apostasia? 
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•  Tese sugerida: 

– Há não salvos no meio dos salvos (Fp 3:18-19)

– Há não salvos que não serão apóstatas - eles 

permanecerão dizendo que são crentes até o fim, e 
serão condenados!  (Mt 7:21-23)

– Da mesma maneira, há não salvos que abandonarão a fé 

- negarão aquilo que diziam crer (1Tm 4:1-2)

– Muitos que expressam ter fé, não tem uma fé salvífica 

(Tg 2:14)

• Esses são os apóstatas em potencial


E Quanto à apostasia? 
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