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1. A importância do assunto: está em jogo o seu destino eterno—idéias improcedentes a respeito podem 

conduzir para o Inferno. 
 

2. A Salvação: 
 

2.1. O que é—desfazer/reverter as conseqüências do fracasso de Adão. 
 
2.2. O porquê / a necessidade: 

 
2.2.1 Deus criou perfeito—com que finalidade? (Jo. 4:25, Ef. 1:12) 
2.2.2 A experiência malogrou—como? 

      2.2.3 O salário do pecado é a morte. 
 
2.3. O remédio / a solução—o que era necessário acontecer para consertar o fracasso de Adão? 
 

2.3.1 Derrotar o inimigo—Heb. 2:14, 1 Jo. 3:8 (Col. 2:15, Jo. 16:11, Ef. 1:19-21) 
          resgate—tirar o homem e a terra da mão de Satanás (pode ser a força=arrebatar) 

2.3.2 Apaziguar o caráter ofendido da Autoridade Máxima. 
         propiciação = satisfação [do caráter ofendido] 
         redenção—enfatiza o preço (pago ao Pai, não a Satanás) [o salário do pecado é a morte] 
         expiação—enfatiza a culpa 
2.3.3 Consertar o ser humano. 
         justificação (imputada)�dá justiça 
         regeneração (vivificação, novo nascimento)�dá nova natureza 
         reconciliação�dá mediador – reaver o relacionamento entre Deus e homem 
2.3.4 A resposta humana [será desenvolvido debaixo de “como funciona”] 

 
2.4. Como funciona: 
 

2.4.1 O lado divino: 
         o sangue 
         a graça 
         perdão 
         adoção 
2.4.2 O lado humano—tem que corresponder: 
         arrepender-se 
         converter-se 
         crer para dentro 
         confessar 
         batizar-se (?) 
         boas obras (?) 

 
2.5. Conseqüências / resultados: 
 

            perdão 
          comunhão 
          santificação 
          ressurreição 

          glorificação 
 
2.6. Antecedentes: 

           eleição 
           predestinação 
           vocação 

 
3. Como se salvar: Que devo fazer? O que Deus exige de mim?—Atos 16:30. 
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3.1 Crer: 

 para dentro de (πιστευω εις): Jo. 3:15-16,36 (também obedecer), Jo. 6:40,47, At. 10:43. 
  (“comer carne, beber sangue” = assimilação, identificação—Jo. 6:53-54) 

 apoiar-se sobre (πιστευω επι): Atos 16:31 

 “em” (πιστευω εν): nunca � é preciso cunhar uma nova expressão. 
 crer no coração: Rom. 10:9-10 = compromisso, identificação 
    VS 
 Tiago 2:19—“os demônios crêem, e estremecem” 
 
      3.2 Confessar: 

Rom. 10:9-10—confessar = assumir; como Senhor = é quem Ele é que dá valor a sua morte, a 
seu sangue; ressurreição = a vitória. 

Receber, nunca “aceitar” (relacionamentos têm tudo a ver com a identidade das pessoas 
[mendigo, patrão, delegado, frentista, governador, Criador]), Jo. 1:12, 13:20, At. 10:47. 

Batismo—assumindo publicamente; invocar o nome do Senhor = colocar-se debaixo da proteção 
de Jesus, cortando assim todo vínculo com Satanás e o mundo. 

 
      3.3 Arrepender-se: (depende do ouvir [Rom. 10:14] � convicção do pecado) 

             Arrependimento (µετανοια) = mudar de idéia, voltar para trás [não significa angústia emocional], 
Lc. 24:46-47. João Batista pregou arrependimento = mudança de vida. 

             Converter-se = tomada de posição; mudança de cosmovisão, de valores—Atos 3:19. Tem que 
tomar o remédio. (Mt. 13:15, Mc.  4:12, Jo. 12:40, At. 28:27 � Is. 6:10)  Assumir: 1) a minha 
condição, 2) quem Jesus é, 3) compromisso com Ele. 

 
      3.4 Batizar-se: não é imprescindível, mas é importante. Não confundir o batismo de João Batista com 

o batismo Cristão. 
 Mc. 16:15-16—(o Texto Sagrado nunca diz que falta de batismo condena.) 
             Atos 2:38—“Salvai-vos desta geração perversa” (v. 40), daí a exigência de batismo. 
 Atos 22:16—“lava os teus pecados invocando o nome do Senhor.” Funciona o invocar. 
 1 Ped. 3:21—(o dilúvio). 
 
      3.5 Boas obras: para não por (Ef 2:8-10). 
 
      3.6 Processo ou ponto: A salvação é progressiva? Ou tudo acontece num só momento? 
 Heb. 5:9—Autor da salvação para todos os que obedecem 
 Rom. 6:17-18—viver como ‘escravo da justiça’ 
 2 Tes. 1:8—tomará vingança dos que não obedecem 
 1 Ped. 4:18-19— 
 Mt. 28:19-20—“fazer discípulos” fatalmente envolve um processo 

1 Cor. 15:1-2— 
 Apoc. 3:5— 

 
4. Por quem morreu Jesus? 
 

4.1 O mundo—2 Cor. 5:19, Jo. 3:16  [o mundo não é a Igreja] 
 
4.2 Todos—1 Jo. 2:2, 2 Cor. 5:14-15, 1 Tim. 2:5-6, Heb. 2:9 

todos os homens—Tit. 2:11, 1 Tim 4:10 (principalmente os fieis) 
(a oferta é global, mas só funciona para os que aproveitam) 

todos os que crêem para dentro dEle—Atos 10:43  (Gentios) 
toda etnia—Mt. 28:19 
cada pessoa—Mc. 16:15 
quem quiser—Apoc. 22:17 
muitos—Mt. 20:28 
 

4.3 Os ímpios—Rom. 5:6, 1 Ped. 3:18 
Nossos pecados—1 Cor. 15:3, Gal. 1:4, 1Ped. 3:18 

 
4.4 Israel—Jo. 11:50-51 

Os debaixo da Lei—Gal. 4:4-5 
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4.5 A Igreja—Ef. 5:25 
As ovelhas—Jo. 10:15 
Os amigos—Jo. 15:13 
Os fracos na fé—1 Cor. 8:11, Rom. 14:15  
Nós—1 Tess. 5:10, Rom. 8:32, 1 Jo. 3:16, Lc. 22:20, Rom. 5:8 (sendo ainda pecadores) 
Mim—Gal. 2:20. 

 
Conclusão: devemos pregar a todos; a oferta é válida; nossa pregação é honesta. 

 
5. Para que morreu Jesus? 
 

5.1 Para ser Senhor—Rom. 14:9, 2 Cor. 5:15, Rom. 6:4,6, Heb. 9:14, 1Ped 2:24, 1 Tes. 5:10, 2 Cor. 
4:10 

 
5.2 Para aniquilar Satanás—Heb. 2:14, 1 Jo. 3:8, Gal. 1:4 (Col. 2:15, Heb. 9:26, 2:15) 
 
5.3 Visando a vitória final—Fil. 2:8-11. 
 
5.4 Para efetuar a reconciliação—Col. 1:20, 1 Ped. 3:18 (Jo. 3:16-17, Rom. 5:10, 3:25) 
 
5.5 Visando a nossa santificação—Col. 1:22-23, Heb. 9:15,28, 10:14,19, 2 Cor. 5:21 
 
5.6 Para reunir Judeu e Gentio—Jo. 11:52, Ef. 2:16 
 
5.7 Para provar a morte por todos—Heb 2:9. 

 
Atenção: Costumamos pregar um evangelho humanista, que apela para o egoismo e o interesse 
pessoal do ouvinte. Precisamos pregar um evangelho bíblico, que aponta para os propósitos de Deus. 

 
6. A pessoa do Salvador. 
 

6.1 Suas qualificações. 
 
6.2 Sua morte substituta (vicária). 

 
7. A participação do Espírito Santo. 
 
8. As riquezas da graça de Deus. 
 
9. Crente pode perder a salvação? 
 


