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O que é Salvação

A doutrina da salvação diz respeito ao plano divino 

para restaurar o homem do pecado e, conseqüentemente, livrá-

lo da condenação eterna. Cristo é o único caminho ao Pai. A 

salvação nos é concedida mediante a graça de Deus, manifesta 

em Cristo Jesus e está baseada na morte, ressurreição, e 

exaltação do Filho de Deus. 

É fundamental a convicção da salvação. A Bíblia 

garante que podemos ter convicção da vida eterna. Sem esta 

convicção é muito difícil viver a vida cristã. Ao fazer o estudo, 

examine como está a sua convicção a luz da Palavra de Deus. 

A soteriologia é a matéria que mostra as bênçãos 

da salvação ao pecador e seu restabelecimento ao favor divino e 

à vida de íntima comunhão com Deus.  

Esta doutrina pressupõe conhecimento de Deus 

como a fonte da vida, do poder e da felicidade da humanidade, 
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e da completa obediência em que o homem está de Deus, para o 

presente e para o futuro.  

DEFINIÇÃO 

Soteriologia é a união entre dois termos gregos 

"Soteria" que significa Salvação e "Logia" que significa Estudo. 

Portanto Soteriologia é o Estudo da Salvação (ou Doutrina da 

Salvação). 

A expressão soteriologia vem do grego sóteria, que 

também significa "salvar"; "salvador" ou "libertador" 

encontrada em textos como Lc 2.11, Ef 1.13 e Hb 7.25. 

Grande parte das igrejas de hoje não possuem e 

nem ensinam a certeza de salvação.  

Alguns não crêem na possibilidade da salvação 

como os espíritas.  Outros pensam que a salvação só é possível 

com boas obras. Outros acreditam na predestinação determinista 

(que Deus elegeu uns para serem salvos e outros para serem 

condenados).  

Outros nem se quer falam em salvação, pois estão 

mais interessados em lucros, brigas com demônios, domínio, 

posição eclesiástica e por aí a fora. Outros crêem que uma vez 

salvo, sempre salvo.  

A palavra salvação é uma palavra muito solene. 

Mas, por ser mencionada com freqüência pelos pregadores do 

evangelho ao redor do mundo e em todos os tempos, ela tem se 

tornado vulgar.  
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Salvação é o amor de Deus pelo homem e o 

sacrifício do seu Único Filho para expressar a nós esse 

amor. 

Mas, salvo do quê? Não há nenhum ser humano 

neste universo que não seja pecador. O pecado é hereditário. Os 

homens não são pecadores porque pecaram, mas pecam porque 

são pecadores, isto é, já nasceram do pecado.  

“Eis que em iniqüidade fui formado e em pecado me 

concebeu minha mãe” (Salmos 51.5)  

Como o pecado é hereditário, ele passa a todos os 

homens, de modo que não há nenhum no mundo que seja santo. 

Você é um pecador e eu também! 

"Não há homem justo sobre a Terra, que faça o bem e 

não peque." (Eclesiastes 7.20) 

A fé cristã oferece salvação a todos. Mas 

exatamente do que somos salvos? A resposta é: da culpa e do 

poder do pecado!  

Todos pecaram (Rm 3.23). Essa realidade e 

monstruosidade não pode ser negada. Por isso é que a 

humanidade não tem esperanças de redenção à parte de Jesus 

Cristo. 

O teólogo Emery Bancroft escreveu:  "Há alguns 

anos foi realizado uma Parlamento de Religiões em Chicago, em 

conexão com a Feira Mundial. Nesse Parlamento, foram 

representadas as grandes fés étnicas de todo o mundo.  
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Um a um os líderes se levantaram e defenderam o 

Budismo, o Confucionismo, o Hinduísmo, o Maometanismo.  

Então o Dr. Joseph Cook, de Boston, que fora 

escolhido para representar o Cristianismo, levantou-se para 

falar. ‘Eis aqui a mão de Lady Macbeth’, ele disse, ‘manchada 

pelo infame assassinato de Duncan. Vejam como ela perambula 

pelas salas e corredores do seu palácio, parando de vez em 

quando para gritar: ‘Fora, maldita mancha! Fora! Será que estas 

mãos nunca ficarão limpas?’’  

Então, voltando-se para os que estavam sobre a 

plataforma, ele disse: "Qualquer um de vocês tão ansioso em 

propagar o seu sistema religioso poderia oferecer alguma coisa 

eficaz para purificar o pecado e a culpa do crime de Lady 

Macbeth?"  

Um silêncio opressivo foi a resposta ... Ninguém se 

pronunciou, por quê? Apenas o sangue de Cristo pode purificar 

a consciência das obras do passado para servir ao Deus vivo." 

Sim, a salvação é de uma coisa – é do pecado. O 

pecado ofende a santidade de Deus e destina a humanidade não 

arrependida para o inferno eterno.  

O antônimo de salvação é perdição. Não há 

necessidade de salvação se não há perdição. Como, hoje em dia, 

a palavra perdição é por demais questionada, questiona-se 

também, obrigatoriamente, a palavra salvação.  

Questionando-se ambas as palavras, questiona-se 

toda a estrutura do cristianismo. Não havendo nem perdição 

nem salvação, obviamente não há Salvador. Jesus Cristo deixa 

de ser o que é e se torna uma personagem simplesmente 

histórica.  
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 "Sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do 

mundo" (Jo 4.42)  

Se Ele não é o Salvador do mundo, a expiação 

realizada na cruz é lorota. Jesus deixa de ser o Salvador para ser 

um mártir, como Martin Luther King. 

Além de muito solene, a palavra salvação é muito 

ampla. Ela abarca a salvação da culpa do pecado, a salvação do 

poder do pecado e a salvação da presença do pecado. Diz-se que: 

a) a salvação da culpa do pecado: é a justificação do pecador por 

meio da fé;  

 

b) a salvação do poder do pecado: é a santificação do pecador 

por meio da autonegação; e  

 

c) a salvação da presença do pecado: é a glorificação do pecador 

por meio do novo corpo e dos novos céus e nova terra.  

 

Daí serem corretas as afirmações: fui salvo, estou 

sendo salvo e serei salvo. Salvos da culpa do pecado ontem, 

salvos do poder do pecado hoje e salvos da presença do pecado 

amanhã: salvação no passado, salvação no presente e salvação 

no futuro. 

Algumas pessoas dizem que se você teve um 

passado terrível, pode não ter direito à salvação. Isso é uma 

grande e diabólica mentira. Veja o texto 

“Mas Deus, não levando em conta os tempos da 

ignorância, manda agora que todos os homens em todos 

os lugares se arrependam” (Atos 17.30) 
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Suponhamos que uma pessoa que não saiba nadar 

esteja prestes a afogar-se; mas, felizmente alguém o salva. A 

salvação nada tem haver com o passado da pessoa salva. 

Imaginemos agora, um condenado a morte, porém 

perdoado por alguém cheio de bondade e amor. Este perdão 

garante ao condenado o livramento do castigo merecido. Esta 

salvação visou o livramento do castigo futuro. 

A pregação do evangelho é o anúncio da salvação: 

Jesus salva o pecador da perdição, da condenação, do dia do 

juízo, das algemas eternas, do fogo eterno, das penas eternas, da 

morte eterna, do inferno e do lago de fogo e enxofre. Ele nos 

salva da separação definitiva e irreversível de Deus e dos que 

aceitam e experimentam a salvação. 

Hoje há uma distorção enorme do anúncio da 

salvação. Pregam-se salvação da enfermidade física, salvação 

do sofrimento, salvação da miséria, salvação da auto-imagem.  

Tudo isso pode estar embutido eventualmente 

na salvação do pecado, mas não é a salvação maior, 

projetada pela misericórdia e pelo amor de Deus. É preciso 

saber se estamos enchendo as igrejas de salvos ou de 

adeptos desta ou daquela religião. 
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A salvação é divina e não humana. 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom 

gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso 

Senhor.”  (Romanos 6.23) 

Pela eternidade passada e pela eternidade futura 

Deus deseja receber toda a glória de tudo que Ele faz (Êx. 34.14; 

Is 42.8; 48:11; Rm 11.36; I Co 10.31). Na realidade a ninguém 

outro, senão a Deus o Todo Poderoso, é devido toda a glória nos 

céus e na terra. 

A salvação foi planejada pelo Pai, consumada pelo 

Filho e testificada pelo Espírito Santo em nossos corações. 

“seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, 

que em nome de Jesus Cristo, ... é que este está são 
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diante de vós. E em nenhum outro há salvação, porque 

também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 

entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.”  (Atos 

4:10 e 12)  

É o seu sangue derramado na cruz que garante a 

redenção (Hb 9.22) 

O imensurável amor de Deus por Seu povo 

determinou a necessidade de um grande Salvador do pecado. O 

próprio Filho de Deus, o Jesus Cristo, é quem Deus sabiamente 

determinou ser o Único Meio que nos leva a Ele (João 14:6). 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso 

não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, 

para que ninguém se glorie.” (Ef 2.8 e 9) 

A definição da palavra graça em português é: 1. 

Favor dispensado ou recebido; mercê, benefício, dádiva. 2. 

Benevolência, estima, boa vontade (Dicionário Aurélio 

Eletrônico). Em grego, a palavra ‘graça’ significa: a influência 

divina no coração e a sua evidência na vida. A salvação é pela 

graça.  

A salvação não é baseada em nenhuma obra boa 

prevista do homem (pois no homem não habita bem algum, Rm 

7.18; Sl 14.1,2; Rm 3.23). A escolha de Deus do pecador para a 

salvação é somente pelo favor desmerecido e imerecido de Deus 

(João 15:16; I João 4:19, "Nós amamos a Ele porque Ele nos 

amou primeiro."). Deus não viu nada mais atrativo ou bom em 

nós. 

Não é através de obras que as pessoas são salvas. 

Por isso, ninguém pode ser orgulhoso quanto à sua salvação. 

Não fomos nós quem nos criamos, mas Deus. Somos criados em 
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Cristo Jesus. Essa nova criação implica boas obras. A nova 

natureza que ganhamos quando somos salvos nos levará a fazer 

boas obras. Não escolhemos essas boas ações; Deus preparou-

as antes mesmo que nós pudéssemos andar nelas.  

 Primeiramente, a graça nos alcança porque Deus 

nos dá a fé para receber essa graça; somos, então, salvos. Não 

merecemos a nossa salvação; ela foi comprada por nós na cruz. 

Se pudéssemos merecer a salvação pelas boas 

obras, Jesus não precisaria ter morrido – Deus poderia apenas 

ter enviado um homem que nos motivasse a praticar bons atos. 

Em vez disso, Ele propiciou um resgate pelo pecado.  

Nenhuma motivação ou boa obra pode restaurar 

nossa natureza caída ou livrar o homem da pena que ele merece. 

O sacrifício de Jesus significa o início de uma nova natureza e 

de uma vida livre de culpa. Nós apenas recebemos esse perdão 

– não merecemos. Não contribuímos para a nossa salvação em 

nada. 

Mas o descuido da salvação trás grandes 

males. 

“guarda o que tens, para que ninguém tome a tua 

coroa.” (Apocalipse 3.11) 

“Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não 

caia.” (1 Coríntios 10.12) 

Existem doutrinas bíblicas que dizem que “uma 

vez salvo, sempre salvo”. Isto tem o seu ponto de 

questionamento. Aquele que for fiel ao Senhor, receberá a coroa 

da vida eterna, como disse Pedro: “alcançando o fim da vossa 

fé, a salvação da alma.” (1 Pe 1.9). Ver Mateus 24.13: 
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“Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.” 

Não podemos admitir que alguém que já provou da 

graça salvadora, se fez participante da mesa do Senhor e 

conscientemente deixa os caminhos do Senhor, será salvo sem 

se arrepender dos seus pecados contra Deus. (Jo 3.19 e Hb 2.3) 

Cada crente que é honesto consigo mesmo vai 

admitir que está sempre escorregando na sua caminhada cristã. 

O que não podemos fazer é deixar o Senhor para andarmos pelos 

nossos próprios caminhos.  

Ninguém é perfeito, e diariamente devemos 

reivindicar a promessa de I João 1.9:  

"se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo 

para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda 

injustiça."  

À vista de nossas fraquezas, é um consolo saber 

que estamos seguros em Cristo. Temos a confiança de que Ele 

vai nos guardar e nos conduzir até nosso destino final. 

Refletindo sobre essa mesma verdade, F.B. Meyer 

escreveu acerca de dois alemães que desejavam escalar o 

Matterhor.  

Contrataram três guias e começaram a subir pelo 

lado mais íngreme e escorregadio. Os homens amarraram-se 

nesta ordem: guia, turista, guia, turista, guia.  

Mal tinham subido um pequeno trecho quando o 

último da fila escorregou. Ficou temporariamente seguro pelos 

outros quatro, porque cada um deles tinha um gancho preso num 
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local adequado escavado no gelo. Mas, então, o homem seguinte 

também escorregou, e puxou os dois que estavam acima dele.  

O único que permaneceu firme foi o primeiro guia, 

que havia enfiado uma cunha profundamente no gelo. Todos os 

homens que estava debaixo dele recuperaram suas posições 

porque o guia permaneceu firme.  

F.B. Meyer conclui a sua história com uma 

aplicação espiritual. "Eu sou como um dos homens que 

escorregou, mas, graças a Deus, estou preso a Cristo numa 

sociedade viva. Eu nunca perecerei porque Ele permanece 

firme." 

Sim, o cristão pode confiar que sua vida está 

"escondida com Cristo em Deus", e que ele nunca será 

condenado. Alegre-se, você está seguro nEle! 

A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. 

“Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus 

por nosso Senhor Jesus Cristo;” (Romanos 5.1) 

 “Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, 

sem as obras da lei.”  (Romanos 3:28) 

Enquanto que a incredulidade nos leva a 

condenação, a fé em Cristo nos levar a salvação. 

“Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e 

no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos,  

a saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor 

Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou 

dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê 
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para a justiça, e com a boca se faz confissão para a 

salvação.” (Romanos 10.8-10) 

Lembre-se que é um presente, que Ele está disposto 

a dar a todos que lhe pedirem. Se pedimos então cremos que não 

podemos comprar e que necessitamos daquilo que pedimos. 

Mas se pedimos nos humilhamos perante Deus e Ele atende aos 

humildes. Se ele não quisesse dar não teria enviado Jesus para 

morrer pelos pecadores: 

“...o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora” 

(João 6.37) 

“Vinde a mim todos os que estais cansados...” (Mateus 

11.28) 

“O Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: 

Vem. E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome de 

graça da água da vida” (Apocalipse 22.17) 

“Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis...” (Lucas 11.9) 

“Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que 

não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde e 

comprai, sem dinheiro e sem preço...” (Isaias 55.1) 
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A CONDIÇÃO DO HOMEM 

Será que todo homem necessita de salvação?  

Uma vez que todos os homens são pecadores, então 

todos estão condenados diante de Deus, pois o pecado torna o 

homem condenável. Este fato nenhum homem pode negar, pois 

a condenação resultante do pecado é a morte.  

“Porque o salário do pecado é a morte...” (Romanos 

6.23) 

Pela morte todos passam; ela comprova que todos 

são pecadores. Homens considerados santos, que são venerados 

e adorados; homens considerados deuses, que não puderam 

salvar a si mesmos da morte. Sobre todos pesa uma sentença.  

“Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e 

pelo pecado a morte, assim também a morte passou a 
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todos os homens porque todos pecaram” (Romanos 

5.12) 

Não se pode compreender a Doutrina da Salvação 

sem saber-se qual a condição do homem que dela necessita. 

Vejamos algumas situações do homem sem salvação: 

1º) ESCRAVO DO PECADO 

“Disse Jesus : Em verdade, em verdade vos digo que 

todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.” 

(João 8.34) 

O termo "escravo" significa estar cativo debaixo de 

poder absoluto, por compra, herança ou por guerra. 

O termo "pecado" significa transgressão da lei 

divina. 

“Fostes libertos do pecado, e vos tornastes escravos da 

justiça.” (Romanos 6.18)  

As Escrituras nos mostram que o pecado pode ser 

dividido em duas classes: pecado por comissão (É um ato que 

não atende uma condição imposta, em outras palavras, é fazer o 

que Deus proíbe), e pecado por omissão (Ato ou efeito de omitir, 

deixar de fazer, ou seja, é deixar de fazer o que Deus manda). 

Pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. 

Todo homem é um pecador (Sl 51.5, 1 Jo 1.8-10). 

A Bíblia é muito clara sobre este fato, destacando que o homem: 

• está perdido e precisa ser achado  (Lc 19.10);  

• está condenado e precisa de absolvição  (Is 

53.6);  
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• está espiritualmente morto e precisa de 

vida  (Ef 2.1);  

• está em trevas e necessita de luz. (Jo 1.4,5,9);  

• está doente e necessita de médico  (Mt 9.12);  

• é culpado e necessita de justificação  (Rm 

3.21-23);   

• é pecador e necessita de perdão (Rm 

5.12,18,19);  

• é um escravo e precisa de libertação  (Jo 8.32).   

 

Podemos concluir, portanto, que o homem é 

absolutamente incapaz de salvar a si mesmo. 

“Mas todos nós somos como o imundo, e todas as 

nossas justiças, como trapo da imundícia; e todos nós 

caímos como a folha, e as nossas culpas, como um 

vento, nos arrebatam.” (Is 64.6) 

2º) MORTO ESPIRITUAL 

 “Pelo que, como por um homem entrou o pecado no 

mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte 

passou a todos os homens, por isso que todos 

pecaram.” (Romanos 5.12) 

A morte espiritual é um tanto análoga à morte 

física. 

A morte física é a separação entre o corpo e o 

espírito, quando o espírito abandona o corpo, o corpo morre. Da 

mesma forma, quando o espírito se separa de Deus, o espírito 

morre; da mesma maneira que o corpo sem o espírito está morto, 

o homem sem Deus também está morto. 
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Separado de Deus, o homem está morto 

espiritualmente e impossibilitado, de tomar a iniciativa da 

salvação. 

3º) SEPARADO DE DEUS 

Esta é outra condição do homem sem salvação. 

A conseqüência da queda de Adão, foi a exclusão 

da presença de Deus. Isto é, Deus já não andava com Adão no 

Éden. 

“E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no 

jardim pela viração do dia : e escondeu-se Adão e sua 

mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores 

do jardim.” (Gênesis 3.8) 

“Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós 

e o vosso Deus.” (Isaías 59.2) 
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OS 2 PASSOS PARA A SALVAÇÃO 

“Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: 

Arrependei - vos, porque é chegado o reino dos céus.” 

(Mateus 4.17)  

Evangelho significa "boas novas". Depois de tomar 

consciência de que você é um pecador e que sobre você pesa a 

sentença de morte, alegre-se, pois há uma boa nova para você: 

Há um Salvador que pode salvá-lo da morte!  

É esta a mensagem central do evangelho. Nós 

pregamos a morte (ou melhor, a justiça de Deus) apenas para 

que o homem procure a salvação. Se alguém não souber que está 

doente não procurará pelo remédio. Só procura por salvação 

quem sabe que está perdido.  

Ele morreu para que tivéssemos vida.  
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Ele pagou na cruz por todos os nossos pecados, 

para que ficássemos livres da condenação da morte. Mas esta 

oferta não é para todos, mas somente para aqueles que o 

confessarem como Salvador e Senhor de suas vidas:  

“Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, 

e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos 

mortos serás salvo” (Romanos 10.9) 

Lembre-se de que um pecador perdido não pode 

salvar o seu próximo, pois não pôde salvar a si mesmo. Aqueles 

que os homens veneram e consideram como deuses não são de 

fato deuses porque eles também morreram:  

“Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, 

ou dar a Deus o resgate dele” (Salmos 49.7) 

Por isso anunciamos que só Jesus Cristo Salva:  

“E em nenhum outro há salvação, porque também 

debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os 

homens, pelo qual devamos ser salvos” (Atos 4.12) 

Todo homem precisa crer nisto de todo o seu 

coração! 

Cristo chegou ao mundo, vindo do seio do Pai. Ele 

podia descrever as glórias do céu para comover os homens. Mas 

a sua mensagem era a mesma: Arrependimento e Conversão. 

“E disse: Em verdade vos digo que, se não vos 

converterdes e não vos tornardes como crianças de 

modo algum entrareis no reino dos céus.” (Mateus 

18.3) 
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1º) ARREPENDIMENTO 

É dizer “não” para o pecado. Essa obra divina leva 

o homem a sentir-se mal com o pecado e perceber a necessidade 

de um Salvador.  Essa operação de Deus produz: 

➢ reconhecimento do pecado 

➢ tristeza pelo pecado 

➢ abandono do pecado 

 

O verdadeiro arrependimento envolve a pessoa 

toda, todo o seu ser, toda a sua personalidade. Arrependimento 

não é apenas mudança de pensamento. 

 “...Em verdade te digo que se alguém não nascer de 

novo, não pode ver o reino de Deus.”  (João 3.3) 

Nascer do novo significa "um novo ser, uma nova 

pessoa, ou seja, uma nova personalidade". 

Estudaremos o arrependimento em cada parte da 

personalidade humana: no Intelecto, na Sensibilidade, na 

Volição (ou vontade). 

Intelecto: 

Intelectualmente falando, o arrependimento é uma 

mudança na maneira de pensarmos: 

Em Deus 

Em nosso pecado 

Em nossa relação com o próximo 
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Antes do arrependimento, o seu pensamento estava 

voltado para as coisas materiais, agora consiste em coisas 

espirituais e eternas. 

Sensibilidade: 

O prazer e a alegria deixam de fixar-se nas coisas 

terrenas deste mundo para fixar-se nas coisas espirituais.

  

No arrependimento o homem pensa e sente mais 

em relação a Deus do que em relação ao pecado. 

No Salmo 51 Davi, chora por seus pecados, mas 

lamenta muito mais a sua infidelidade diante de Deus. 

"Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua 

benignidade; apaga as minhas transgressões segundo a 

multidão das tuas misericórdias. Contra ti, contra ti 

somente pequei, e fiz o que mau à tua vista, para que 

sejas justificado quando falares e puro quando 

julgares". 

Volição (relacionado aos desejos, anseios e 

vontades do homem): 

Antes do arrependimento o homem quer fazer a sua 

própria vontade, quer dirigir-se a si mesmo, quer andar no seu 

próprio caminho. 

Através do arrependimento o homem passa a 

querer fazer a vontade de Deus e quer ser dirigido por ele, 

porque está convencido de que a direção de Deus na sua vida é 

muito melhor. 
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Esta mudança na vontade do homem é, de fato, o 

elemento mais importante no arrependimento. 

2º) CONVERSÃO 

Conversão é uma palavra usada para demonstrar o 

ato do pecador, abandonando o pecado, para seguir a Jesus. 

Literalmente, quer dizer: mudança de direção (1 Ts 

1.9). É o homem dando as costas para o pecado e para seu ego 

(o seu “eu”) e voltando-se para Cristo. É uma obra dupla. 

Cumprir somente uma parte dessa obra pode ser uma reforma 

humana, mas não significa conversão. 

A conversão pode e deve repetir-se todas as vezes 

que o homem pecar e afastar-se de Deus, porque ela consiste no 

ato de abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. 

Emprega-se, geralmente, a palavra conversão para 

significar aquela primeira experiência do homem, abandonando 

o pecado paras seguir a Cristo. 

As circunstâncias do zelo de Paulo por Deus e de 

sua conversão perto de Damasco estão descritas com poder 

cativante em Atos dos Apóstolos, capítulo "De Perseguidor a 

Discípulo". 

"A conversão de Saulo é notável evidência do 

miraculoso poder do Espírito Santo para convencer os homens 

do pecado. Ele havia crido que de fato Jesus de Nazaré havia 

desconsiderado a lei de Deus, ensinando aos Seus discípulos ser 

ela de nenhum valor. Mas depois de sua conversão, Saulo tinha 

reconhecido Jesus de Nazaré como Aquele que viera ao mundo 
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com o propósito expresso de defender a lei de Seu Pai." – Atos 

dos Apóstolos, pág. 120. 



Salvação, O Maravilhoso Presente de Deus 

- 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

OS 4 ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
A SALVAÇÃO 

“E são justificados gratuitamente pela sua Graça, pela 

redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para 

propiciação pela Fé no seu Sangue, para demonstrar a 

sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos 

sob a tolerância de Deus.” (Romanos 3.24-25)  

Os elementos básicos estabelecidos para salvação 

escritos pelo Apóstolo Paulo aos Romanos são: a Graça, o 

Sangue e a Fé. Incluímos também a Palavra de Deus 

1º) A GRAÇA 
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“Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo 

salvação a todos os homens.” (Tito 2.11) 

Graça significa, primeiramente, favor, ou a 

disposição bondosa da parte de Deus. (Favor não merecido) 

A graça de Deus aos pecadores revela-se no fato de 

que ele mesmo pela expiação de Cristo, pagou toda a pena do 

pecado. Por conseguinte, ele pode justamente perdoar o pecado 

sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos. 

Os ensinos da Escritura acerca da graça de Deus 

ressaltam que Deus distribui suas bênçãos aos homens de 

maneira livre e soberana, e não em consideração a algum mérito 

dos homens, que os homens devem todas as bênçãos da vida a 

um Deus benigno, perdoador e longânimo e especialmente que 

todas as bênçãos da obra da salvação são dadas gratuitamente 

por Deus, e de maneira nenhuma são determinada pelos 

supostos méritos dos homens e expressa claramente com as 

seguintes palavras.  

"Porque pela graça sois salvos, mediante a fé ; e isto 

não vem de nós é dom de Deus, não de obras,para que 

ninguém se glorie" (Ef 2.8) 

Ela dá forte ênfase ao fato de que a salvação não é 

pelas obras. (Rm 3.20-28; 4.16; Gl 2.16). 

A graça de Deus mostra que Deus não elegeu uns 

para salvação e outros para a perdição, pois foi dada a todos os 

homens 

"Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a 

todos os homens" (Tito 2.11) 
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Essa é a primeira metade da história! Uma vez 

salvos, precisamos produzir frutos. Não somos salvos para 

“adormecermos na luz”, mas para praticarmos “as boas obras 

que Deus preparou de antemão”.  

A vida cristã não existe sem as boas obras! As boas 

ações não nos colocam no céu, mas determinam o galardão que 

receberemos quando lá chegarmos! 

Aquele que vive de maneira errada pode ainda, 

talvez, Deus o sabe, ser salvo se no último instante se 

arrepender, mas irá perder seu galardão. O mundo pode roubar-

nos as eternas recompensas. 

“Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, 

como sábio construtor o fundamento, e outro edifica 

sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele. 

Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além 

do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém 

sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, 

prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra 

de cada um se manifestará; pois aquele dia 

demonstrará, porque será revelada no fogo; e o fogo 

provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a 

obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá 

galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele 

prejuízo; mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo.” 

(1 Coríntios 3.10-15) 

Portanto somos salvos pela graça através da fé – 

que nos colocará no céu “ainda que pelo fogo”. Nossas boas 

obras praticadas sobre o fundamento – que é Jesus Cristo – em 

pureza e fidelidade nos garantirão as heranças celestiais. 
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As Escrituras são claras em afirmar que a salvação 

é um dom gratuito de Deus. É um presente. Não se pode obtê-la 

pelo esforço próprio.  

As melhores obras que fazemos, podem agradar ao 

próximo, e até mesmo a Deus, em certo sentido, mas são 

insuficientes para promover a salvação. Nossas obras de justiça 

são consideradas trapo de imundícia:  

“Mas todos nós somos como o imundo, e todas as 

nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós 

caímos como folha, e as nossas culpas como um vento 

nos arrebatam” (Isaias 64.6) 

O batismo não salva. Ser protestante não salva 

A guarda do sábado não salva Ser bonzinho não salva 

Freqüentar igreja não salva Ser pentecostal não salva  

Ler a Bíblia não salva Fazer caridade não salva 

Ser católico não salva Ser batista não salva 

Ser adventista não salva Ser budista não salva 

Ser pastor não salva Ser padre não salva 

Ser monge não salva Nada, nada salva,  

Exceto JESUS CRISTO! SÓ JESUS CRISTO SALVA! 

 

E não é pelas obras, mas pela graça de Deus, 

porque a salvação é um presente que o DEUS VIVO JESUS 

CRISTO nos dá.  
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“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto 

não vem de vós; é dom de Deus. Não vem de obras, para 

que ninguém se glorie” (Efésios 2.8,9) 

“...o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo 

Jesus nosso Senhor” (Romanos 6.23) 

Ou a recebemos humildemente, ou a recusamos e 

tentamos obtê-la por nós mesmos, infrutiferamente pelas obras.  

Se agirmos assim ofendemos a Deus, pois 

consideraremos sua obra incompleta e ineficiente e tentamos dar 

uma mãozinha a Deus, com nossos esforços.  

O plano de Deus é tão perfeito que até o mais 

miserável dos pecadores tem a chance de se salvar, apenas 

crendo e aceitando o presente de Deus, ao passo que se fosse 

pelas obras, apenas os bons se salvariam.  

Mas Jesus veio buscar pecadores, pois os sãos não 

precisam de médico. Mas todos aqueles que se reconhecem 

doentes espirituais hão de receber o médico de suas almas:  

“...todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 

serem feitos filhos de Deus; aos que crêem no seu 

nome” (João 1.12) 
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A Graça que é Suficiente  

 “E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu 

poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, 

me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim 

habite o poder de Cristo.” (II Coríntios 12.9)  

Somos naturalmente inclinados à procura de coisas 

que satisfaçam todas nossas necessidades. Tais necessidades 

nem sempre são verdadeiramente indispensáveis; em outras 

palavras, muito do com o que nós gastamos não poderia ser 

classificado como fielmente necessário. 

O texto bíblico acima se encontra na segunda carta 

que o apóstolo Paulo remeteu aos cristãos de Corinto, na Grécia, 

compartilhando com aqueles irmãos de há quase dois milênios, 

como Deus tem um critério diferenciado do nosso para avaliar a 

importância de tudo. 
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Como sabemos, Paulo diz claramente que havia um 

espinho em sua carne - um problema que não nos é revelado em 

que consistia - mas que, verdadeiramente, era a grande 

dificuldade da sua vida (II Co 12.7). 

Paulo relata que pediu a Deus insistentemente para 

que o livrasse daquele mal, todavia a resposta veio na forma em 

que ele não esperava: “a minha graça te basta...” 

Quando lemos este versículo, podemos ser levados 

a pensar que a resposta de Deus diante do sofrimento de Paulo 

é pequena demais. Entretanto, no que era oferecido por nosso 

Pai estava o melhor que havia: a sua graça. O seu favor não 

merecido que tirou Paulo das garras do judaísmo farisaico e lhe 

garantiu salvação e vida eterna. 

A Graça de Deus é um dos grandes temas da Bíblia. 

Somente quando paramos para avaliá-la, ainda que rapidamente, 

como este momento, podemos entender o profundo conteúdo 

das palavras que Paulo ouviu de Deus. 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA GRAÇA 

Dentre tantas outras características uma das mais 

importante é que ela é repartida livremente:  

“E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja 

que estava em Jerusalém; e enviaram Barnabé até 

Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de 

Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza 

de coração, permanecessem no Senhor.” (Atos 11.23) 

“Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre 

todos os homens para condenação, assim também por 



Salvação, O Maravilhoso Presente de Deus 

- 32 - 

um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens 

para justificação de vida.” (Romanos 5.18)   

 

A graça nos dá poder e sabedoria para o serviço de 

Deus:  

“Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, 

como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica 

sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele.” (I 

Coríntios 3.10) 

 Nos capacita para viver a vida cristã:  

“Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa 

consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de 

Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de 

Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco.” 

(II Coríntios 1.12) 

Ela é prometida aos humildes:  

“Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos 

anciãos; e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-

vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, 

mas dá graça aos humildes.” (I Pedro 5.5) 

A graça é fonte de poder:  

“Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em 

Cristo Jesus.” (II Timóteo 2.1) 

Ela é largamente aplicada em nossa salvação (At 

15.11; Rm 3.24; Rm 5.15; Rm 11.6; Tt 2.11; 3.7) e é cheia de 

riquezas (Ef 1.7; 2.7; Fp 4.19; I Tm 1.14). 
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Muitos outros versículos nos falam da maravilhosa 

graça que há em nosso Trino Deus. 

A consideração sincera dos versículos 

mencionados deve nos levar a uma compreensão mais ampla do 

que o Senhor estava dizendo ao apóstolo que sofria seu espinho: 

o favor de Deus é infinitamente mais importante que qualquer 

anseio humano: "a Tua graça é melhor que a vida." 

Certamente que muito sofremos nossas dores e 

cada um sabe do peso de sua cruz. A graça de Deus, mais que 

um grande consolo, é a resposta concreta à nossa fraqueza, vinda 

do coração de nosso amado Criador e Sustentador. 

Confiemos em Deus; vivamos da Sua graça. 

2º) O SANGUE 

“O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de 

todo pecado.” (I João 1.7)  

Em virtude do sacrifício de Cristo no calvário, o 

cristão é separado para Deus, seus pecados perdoados e sua alma 

purificada. Sangue é conhecido como a Base da Salvação. 

A Bíblia menciona o “lavar as vestes no sangue do 

cordeiro” (Ap 22.14) e declara que o sangue de Cristo, é o 

sangue da aliança que nos santifica (Hb 10.29) 

3º) A FÉ 

“Pois é pela graça que sois salvos, por meio da Fé; e 

isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, 

para que ninguém se glorie.” (Efésios 2.8-9)  



Salvação, O Maravilhoso Presente de Deus 

- 34 - 

É dizer “sim” para Deus. A fé nos levar a fixarmos 

os olhos única e exclusivamente em Cristo (Hb 12.2). A fé: 

• Não é simplesmente racional, mas é um relacionamento 

pessoal com Deus (Gl 2.19 e 20) 

• Não é uma emoção que se passa de um para o outro. É uma 

convicção divina no interior do homem (2 Tm 1.12) 

• Não é um credo religioso, nem uma doutrina de igreja, mas 

é uma experiência pessoal (Cl 2.5) 

• Não é um ato isolado que ocorreu um dia em nossa vida, 

mas é um modo de vida (Rm 1.17) 

 

Pela fé reconhece o homem a necessidade de 

salvação, e pela mesma fé é ele levado a crer em Cristo Jesus. 

“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.” 

(Hebreus 11.6) 

A Fé conduz-nos ao Salvador, a Fé coloca a 

verdade na mente e Cristo no coração. A Fé é a ponte que dá 

passagem ao mundo espiritual, por isso concluímos que a Fé é 

o Meio para a Salvação (At 26.28). 

A graça de Deus é a causa da salvação e a fé é o 

meio.  

Quando alguém troca o pneu de um carro, não 

dizemos que foi o macaco quem trocou o pneu, mas o dono do 

carro. O macaco foi o instrumento usado para fazer a troca. 

Desse modo o macaco foi o meio para trocar o pneu, mas a causa 

foi o homem que efetuou a troca.  
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É claro que vários fatores ocasionam a salvação, 

como o próprio fato de estarmos perdidos, ou o fato de ouvirmos 

a mensagem do evangelho, mas tudo isto são causas imediatas, 

e por assim dizer, tornam-se meios. A causa primária é o próprio 

Deus, a sua graça, a sua vontade de salvar, o seu desejo e amor 

pela humanidade!  

Em certo sentido podemos dizer que a graça é a 

parte de Deus e a fé é a parte do homem (embora a fé também 

seja um dom de Deus). Deus oferece gratuitamente a salvação, 

mas o homem tem a responsabilidade de acreditar, confiar e 

recebê-la. Você precisa crer em Jesus e em sua palavra! 

4º) A PALAVRA DE DEUS E O ESPÍRITO  

“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.” 

(João 17.17) 

“para a santificar, purificando-a com a lavagem da 

água, pela palavra,” (Efésios 5.26) 

“eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em 

santificação do Espírito, para a obediência e aspersão 

do sangue de Jesus Cristo: graça e paz vos sejam 

multiplicadas.” (I Pedro 1.2) 

Uma das funções da Palavra é purificar o crente (Jo 

15.3). A Bíblia declara que Cristo santifica a Igreja, através da 

“lavagem da água pela palavra” (Ef 5.26-27; Tt 3.5). Em sua 

oração sacerdotal, Cristo rogou ao Pai que nos santificasse na 

verdade : A Palavra de Deus (Jo 17.17). 

O Espírito Santo é chamado de Espírito de 

Santificação (Rm 1.4). Ele santifica o crente como seu 
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santuário (I Co 3. 16-17; Ef 2.21-22) e tem zelo por nós 

(Tg 4.4,5)  
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A NATUREZA DA SALVAÇÃO 

Vejamos os 5 aspectos da Salvação: Justificação, 

Regeneração, Adoção, Santificação e Glorificação. 

1º)  JUSTIFICAÇÃO 

Justificar é um termo judicial que significa 

absolver, declarar justo. O réu, ao invés de receber sentença 

condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. 

Esta absolvição é dom gratuito de Deus, colocado 

a nossa disposição pela fé. 
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Essa doutrina assim se define : "Justificação" é um 

ato da livre graça de Deus pelo qual ele perdoa todos os nossos 

pecados e nos aceita como justos aos seus olhos somente por 

nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela Fé. 

Justificação é mais que perdão dos pecados, é a 

remoção da condenação. 

É o ato de Deus declarar justo o pecador que pela 

fé aceita Jesus por seu Salvador (Rm 5.1,3). Tal pessoa passa a 

ser vista por Deus como se jamais tivera pecado em toda a sua 

vida. Deus declara o pecador livre de toda a culpa do pecado e 

de suas conseqüências eternas. 

Portanto Justificação é o Ato de Deus tornar justo 

o pecador. 

“Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela 

redenção que há em Cristo Jesus... Concluímos, pois, 

que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.” 

(Romanos 3.24,30) 

A justificação é realizada no homem quando este 

passa a crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador, logo que ele 

crê em Jesus, Deus o declara livre da condenação. 

Cristo Nossa Imputação Rom. 4 : 6 ...Bem-

aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as 

obras,... 

Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade 

pelos atos de outro. Isto é Jesus Cristo assumiu nossos pecados, 

Deus permitiu que Jesus pagasse nosso débito. 
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Esse ato é única e exclusivamente divino, através 

de Cristo. O homem nunca poderia se justificar, tornar-se justo, 

mas Cristo nos justificou pela sua morte e seu sangue derramado 

na cruz 

OS BENEFÍCIOS DA JUSTIFICAÇÃO 

A justificação nos concede inúmeras bênçãos 

divinas. Destacaremos apenas três: 

A) REMISSÃO DOS PECADOS.  

O apóstolo Paulo quando pregou na sinagoga de 

Antioquia da Pisídia fez a seguinte declaração:  

"Seja-vos notório, varões irmãos, que por este se vos 

anuncia a remissão dos pecados. E de tudo  que, pela 

lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é 

justificado todo aquele que crê" (At 3.38,39).  

Cristo ao cumprir toda a lei que o homem não pôde 

cumprir, possibilitou ao homem ser plenamente justificado. 

B) RESTAURAÇÃO DA GRAÇA DE DEUS.  

A justificação tem sua origem na livre graça de 

Deus (Rm 3.24). Graça é o favor divino dispensado ao homem 

sem que ele mereça.  

Mediante o pecado o homem perdeu a proteção 

divina e passou a viver sob a justa ira divina (Jo 3.36; Rm 1.18).  

A ira de Deus representa a reação automática de 

sua santidade contra o pecado. Porém, ao aceitar a Cristo pela 
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fé, o pecador é por Deus justificado, ficando assim, livre da ira 

divina (Rm 5.9). 

C) IMPUTAÇÃO DA JUSTIÇA DE CRISTO.  

A graça de Deus só foi possível mediante a 

provisão da justiça de Cristo. Justificação significa mudança de 

posição perante Deus: de condenado que era, o homem passa a 

ser considerado justo. Como isso ocorre? A justiça de Cristo é 

creditada à nossa conta espiritual (Rm 3.24-28; 1 Co 1.30). 

CRISTO NOSSA SUBSTITUIÇÃO 

“Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele 

próprio maldição em nosso lugar,...” (Gálatas 3.13) 

Como nosso substituto, Cristo Jesus ganhou esta 

justiça para nós, morrendo em nosso lugar, a fim de nos salvar 

e garantir o perdão dos nossos pecados. Somos agora aceitos por 

Deus, porque nos foi creditada a perfeita Justiça de Cristo. 

A JUSTIÇA DE CRISTO 

“Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi 

feito por Deus sabedoria, Justiça, e santificação, e 

redenção.” (I Coríntios 1.30) 

Esta justiça foi adquirida pela morte expiatória de 

Cristo. Sua morte foi ato perfeito de justiça, porque satisfez a lei 

de Deus. Foi também um ato perfeito de obediência. Tudo isto 

foi feito por nós e posto a nosso crédito. 

2º) REGENERAÇÃO 
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Regenerar significa : Restaurar o que está 

destruído. 

A regeneração consiste na implantação do 

princípio da nova vida espiritual no homem. 

Quando se trata do ser humano, Regeneração é 

uma mudança radical, operada pelo Espírito Santo na alma do 

homem. 

É Deus outorgando ao pecador que aceita a Jesus 

como seu Salvador uma nova vida 

“Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a 

minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida 

eterna e não entrará em condenação, mas passou da 

morte para a vida.” ( João 5:24) 

É implantado no homem uma nova natureza, a 

natureza divina. 

Esta Regeneração, atinge, portanto todas as 

faculdades do homem ou seja : Intelecto, Volição e a 

Sensibilidade. 

O homem regenerado não faz tanta questão de 

satisfazer à sua própria vontade como de satisfazer à de Deus. 

Na Regeneração, ele passa a pensar de modo diferente, sentir de 

modo diferente e querer de modo diferente : tudo se transforma. 

“Portanto, se alguém está em Cristo, Nova 

Criatura é; as coisas velhas já passaram, tudo se 

fez novo.” (II Coríntios 5.17) 
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A BÍBLIA DESCREVE A REGENERAÇÃO COMO 

: 

NOVO NASCIMENTO 

Certa vez, numa noite, um homem chamado 

Nicodemos, um dos principais dos judeus, foi procurar Jesus. 

Os dois tiveram um dos maiores diálogos registrados nas 

páginas das Escrituras.  

Jesus foi bastante enfático quando disse: 

Necessário vos é nascer de novo (Jo 3.7). Nicodemos perguntou: 

João 3:4  Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem 

nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno 

e nascer segunda vez? (Jo 3.4).  

Como pode ser o Novo Nascimento?  Através da 

Palavra de Deus(I Pe 1.23), da fé (Jo 3.12) e do Espírito (Jo 3.8).  

Há uma necessidade do Novo Nascimento. Isso por 

causa de uma natureza espiritual que o homem natural não tem 

(I Co 2.14), pois o homem está morto em delitos e pecados (Ef 

2.1) e sem ele o homem não pode entrar no Reino de Deus (Jo 

3.5).  

Mas, o que é o Novo Nascimento? 

É o meio que Deus criou para que o homem 

pudesse entrar no Reino de Deus.  É uma transformação 

espiritual que ocorre no interior do homem, operada pelo 

Espírito Santo (Jo 3.6; II Co 5.17). 

O Novo Nascimento não é reencarnação, como 

ensinam os espíritas, nem tão pouco é ser membro de igreja. Não 
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é ser filho de crentes (I Jo 3.4), nem é considerar-se justo (Rm 

3.10). 

Um homem nascido de novo crê em Jesus como 

seu único e suficiente Salvador (I Jo 5.1), conhece a Deus (I Jo 

4.7),  não vive na prática do pecado (I Jo 3.9) e ama o seu 

próximo (I Jo 5.1).   Ele também vence o mundo (I Jo 5.4) 

“Jesus respondeu, e disse : Na verdade, na verdade te 

digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver 

o reino de Deus.” (João 3.3) 

Uma pessoa, para pertencer a aliança feita a Israel 

e gozar de todos os seus direitos, precisava somente nascer de 

pais judaicos. Para pertencer ao reino do Messias, contudo, uma 

pessoa precisa nascer de novo. 

“Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós 

um espírito novo; tirarei de vós o coração de pedra, e 

vos darei um coração de carne.” (Ezequiel 36.26) 

VIVIFICAÇÃO 

A essência da regeneração é uma nova vida 

concedida por Deus, mediante Jesus Cristo e pela operação do 

Espírito Santo. 

“... Eu vim para que tenham vida, e a tenham com 

abundância.” (João 10.10) 

Viver: É estar com vida 

Vivificar: É dar vida 

Vivificação: É o Ato, a Ação ou o efeito de viver. É 

usufruir a vida espiritual que Deus 

concedeu. 
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Purificação: Ato ou efeito de purificar 

 

 “Não por obras de justiça que houvéssemos feitos, mas 

segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a 

lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito 

Santo.” (Tito 3.5) 

A alma foi lavada completamente das imundícias 

da vida de outrora. 

3º.) ADOÇÃO  

É semelhante à adoção humana, quando uma 

criança é recebida em uma família e passa a pertencer a ela, com 

os mesmos direitos de todos aqueles que são membros da 

família. Deus adota o pecador arrependido como seu filho. 

Em nosso conceito popular de adoção ser um filho 

adotivo é alguém que embora sendo considerado como filho não 

usufruiu o nascimento de sangue da família que o adotou.  

Na Bíblia este conceito difere e tem um sentido 

muito mais forte do que o conceito popular. Em João 1:12 diz 

que fomos “feitos filhos de Deus”, num sentido mais forte: 

“gerados filhos de Deus”. 

Assim concluímos que o conceito bíblico de 

Adoção é ser gerado filho de Deus, é ser filho de verdade como 

que por nascimento, já que uma vez em Cristo nascemos de 

novo. 

4º) SANTIFICAÇÃO 
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É a sua aproximação de Deus, amadurecendo o 

cristão na sua presença.  

Há quatro elementos operantes que são benção 

para o cristão: a justificação, a regeneração, a adoção e a 

santificação. Destes quatro, os três primeiros são imediatos, no 

momento que a pessoa aceita a Jesus como seu Salvador, porém 

a santificação não é imediata.  

Ela é um processo que se inicia no momento da 

conversão do pecador e só findará na sua morte. 

Podemos definir o termo santificação como:  

A.) SEPARAÇÃO DO MAL E DO PECADO  

Representa o que está separado de tudo quanto seja 

terreno e humano. (Lv 11.44; Dt 7.3; Ed 9.2). 

“Aparte-se do mal, e faça o bem; busque a paz, e siga-

a.” (I Pedro 3.11)  

B.) DEDICAÇÃO AO SERVIÇO DO REINO DE DEUS  

Representa o que está dedicado a Deus, no sentido ser sua 

propriedade. (I Tm 4.16; Mt 22.37; II Co 6.16-18). 

“Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, 

que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, 

santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” 

(Romanos 12.1) 

C.) ATO, ESTADO E PROCESSO DE SE TORNAR 

SANTO 
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É realizada na vida do salvo pela ação do Espírito Santo (2Ts 

2.13; 1Pe 1.2). Algo que é separado e dedicado tem de ser 

purificado, para melhor ser apresentado. (imaculado) (Rm 6.19-

22; 1Ts 4.1-7). 

 “Ora, amados, visto que temos tais promessas, 

purifiquemo-nos de toda a impureza tanto da carne, 

como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação 

no temor de Deus.” (II Coríntios 7.1) 

No Novo Testamento, a idéia é a de que a 

santificação consiste no processo do homem ser perfeito como 

Ele é perfeito. 

Jesus ensinou que o homem deve procurar 

aperfeiçoar-se cada vez mais. " Bem-aventurado os limpos de 

coração, porque eles verão a Deus ". 

As partes envolvidas na santificação são: Deus, o 

autor da consumação (Fp 2.12,13; II Co 7.1) e o homem, objeto 

da santificação (Tg 1.27; Ef 4.31; Rm 6.13). 

Existe o perigo de negligenciarmos a santificação. 

Lembramos que a ausência de santidade evidencia um coração 

não regenerado (I Jo 2.15) e que negligenciar a santificação é 

conformar-se com este mundo perverso (Rm 12.2; Gl 1.4).  

Queremos lembrar que santificação não é opção 

(Lv 20.7), nem legalismo religioso (Hb 10.1), nem muito menos 

farisaísmo (Lc 18.10 ss).  

UMA ORDENANÇA DIVINA 
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“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual 

ninguém verá o Senhor,”    (Hebreus 12.14) 

Veja que o versículo não diz: “quem quiser que 

siga”. Exegeticamente falando, é uma ordenança, um dever de 

todos cristãos que, uma vez negligenciada, leva-nos a perdermos 

a salvação. Veja outros imperativos: 

“Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque 

amanhã fará o SENHOR maravilhas no meio de vós.” 

(Josué 3.5)  

“porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou 

santo.” (I Pedro 1.16) 

A santificação é a vontade de Deus para nós e faz 

parte da nossa chamada, pois envolve todo o nosso ser (I Ts 

5.23) 

“Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas 

para a santificação.” (I Ts 4.7) 

Não podemos confundir o processo de santificação 

na vida do cristão. Quando aceitamos a Jesus como nosso 

Salvador, somos santificados (no sentido de separados para 

Deus), fazendo então parte da santidade divina: 

“Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à 

palavra da sua graça; a ele, que é poderoso para vos 

edificar e dar herança entre todos os santificados.” 

(Atos 20.32) 

“Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, 

para nos corrigirem, e nós os reverenciamos; não nos 

sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para 
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vivermos?  Porque aqueles, na verdade, por um pouco 

de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia; mas 

este, para nosso proveito, para sermos participantes da 

sua santidade.” (Hebreus 12.9 e 10) 

Então, começamos a entrar numa progressiva 

santificação, proporcionando ao cristão um crescimento diário 

na graça do Senhor Jesus 

“antes, crescei na graça e conhecimento de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a 

glória, assim agora como no dia da eternidade. 

Amém!” (2 Pedro 3.18) 

E esta santificação só será consumada por ocasião 

do arrebatamento, na nossa redenção que nos afastará para 

sempre da presença e influência do pecado. 

“E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias 

do Espírito, também gememos em nós mesmos, 

esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso 

corpo.” (Romanos 8.23) 

“E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de 

lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os 

alumia, e reinarão para todo o sempre.” (Apocalipse 

22.5) 

O crente precisa esforçar-se para progredir em santificação. 

“Ora, amados, visto que temos tais promessas, 

purifiquemo-nos de toda a impureza tanto da carne, 

como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação 

no temor de Deus.” (II Coríntios 7.1) 
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O processo de santificação pode ser comparado ao 

crescimento de uma pessoa, porém condicionado à sua vontade. 
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Os meios divinos de santificação: 

O SANGUE DE CRISTO 

“O sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de 

todo o pecado.” (I João 1.7) 

O ESPÍRITO SANTO 

“Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em 

vós começou boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.” 

(Filipenses 1.6) 

A PALAVRA DE DEUS 
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“Santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade.” 

(João 17.17) 

A ORAÇÃO COMO MEIO DE SANTIFICAÇÃO  

A afirmativa bíblica :  

• A oração santifica tudo o que é recebido com ações de graça, 

I Tm 4.5  

• A oração é um dos meios de comunicação com Deus, Jr 

33.3; Rm 10.13  

• A oração é um ato de humildade, Sl 95.6,7  

Quando a oração santifica :  

• Quando é acompanhada pelo jejum, Lc 2.37  

• Quando é pura, Jó 16.17  

• Quando é acompanhada de consagração, At 6.4  

Conseqüências da oração santificada :  

• Oração no Espírito, Ef 6.18  

• Edificação na fé santíssima, Jd 20  

• Participação nos mistérios de Deus, I Co 14.2  

O QUE O ESPÍRITO SANTO SANTIFICA NO CRENTE? 

“O mesmo Deus de Paz vos santifique completamente. 

E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente 

conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo.” (I Tessalonicenses 5.23) 

O CORPO 
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“... que apresenteis os vossos corpos como sacrifício 

vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 

racional.” (Romanos 12.1) 

A ALMA 

“Tendo purificado as vossas almas.” (I Pedro 1.22)

  

O ESPÍRITO 

“... Geração de coração instável, e cujo espírito não foi 

fiel a Deus.” (Salmos 78.8)  

5º) GLORIFICAÇÃO 

Glorificar significa honrar, dar glória. 

Deus em seu plano de salvação, manifestou a sua 

glória através de Cristo Jesus, o pecador pode experimentar esta 

manifestação pelo Espírito Santo. 

O ato final do processo da salvação será a 

glorificação do crente por Deus. 

A GLÓRIA DE DEUS EM NÓS 

Em todo o tempo a glória de Deus demonstra 

poder, autoridade, virtude e acima de tudo consagração. 

É manifestada através da fé. 

Foi nos dada através de Jesus e serve para manter 

a unidade da Igreja. 



Salvação, O Maravilhoso Presente de Deus 

- 53 - 

“Pai, quero que onde eu estiver, estejam também 

comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha 

glória, a glória que me deste, porque me amaste antes 

da criação do mundo.” (João 17. 24) 

A GLORIFICAÇÃO DO CORPO 

“E aos que predestinou, a estes também chamou, e, aos 

que chamou, a estes também justificou; e, ao que 

justificou, a estes também glorificou.” (Romanos 8.30)

  

A Glorificação do corpo se dará por ocasião do 

arrebatamento, nosso corpo será transformado em um corpo 

glorioso. Neste ato, se dará a glorificação, quando estaremos em 

corpo incorruptível, e assim, estaremos para sempre com o 

Senhor. 

Conhecemos que a glória da roseira é a rosa e que 

a de qualquer árvore são os frutos; mas a glória do crente o que 

será ? 

“Agora vemos em espelho, de maneira obscura; então 

veremos face a face. Agora conheço em parte; então 

conhecerei como também sou conhecido.” (I Coríntios 

13.12) 

“Porque para mim tenho por certo que as aflições deste 

tempo presente não são para comparar coma glória que 

em nós há de ser revelada.”  (Romanos 8.18) 

A Glorificação é o objetivo de nosso serviço 

realizado 
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“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 

constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 

sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão.” 

(I Coríntios 15.58)  

O trabalho do cristão deve ser realizado da melhor 

forma possível: com amor, dedicação, voluntário, humilde, 

alegria, sacrificial, sabedoria, etc... 

ELEIÇÃO 

Existe um ponto polêmico no processo de salvação 

que se chama eleição, como veremos mais a frente nas doutrinas 

Arminianista e Calvinista. Vamos procurar definir a Eleição. 

Eleger significa selecionar ou escolher (Jo 15.16). 

É uma livre expressão da graça soberana de Deus (I Pe 1.2)  e o 

conhecimento da eleição é uma fonte de gratidão e confiança 

para o cristão (Fp 1.6). 

A Bíblia nos ensina que fomos “eleitos” no Filho 

antes da fundação do mundo (Ef 1.3,4) e que a eleição não está 

baseada em obras, mas nos propósitos de Deus (Rm 9.11) e 

considera a eleição como obra de Deus (I Ts 1.4) 

A  eleição implica em uma vida frutífera a serviço 

de Deus (Jo 15.16), em plena aceitação na família divina (Gl 

4.6; Rm 8.15-17) e em um relacionamento especial para com 

Deus, pois somos: 

raça eleita a nova criação de Deus 

sacerdócio real uma vida nova a serviço de Deus 

nação santa um novo propósito para com Deus. I Pe 2.9 
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A SEGURANÇA DA SALVAÇÃO 

É possível alguém que aceitou a Cristo como 

salvador cair da graça? 

Os que seguem a doutrina de Calvino diz que não 

e os que seguem a de Armínio diz que sim. Estudemos 

posteriormente estas doutrinas. 

Praticamente todos os sistemas religiosos, com 

exceção do Cristianismo, são, em escala maior ou menor, 

religiões de méritos e de obras. Eles invariavelmente nos 

apresentam maneiras pelas quais podemos nos salvar a nós 

mesmos: uma lei a guardar, um ensino a seguir, rituais a 

cumprir, sacrifícios a oferecer.  
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Nelas, o homem ganha sua salvação através de 

esforços religiosos ou morais, de um tipo ou de outro.  

O Cristianismo, porém, é uma religião da graça, ou 

seja, é impossível merecer a salvação, mas ela é recebida como 

um presente gratuito, imerecido e indevido, da parte de um Deus 

amoroso e misericordioso.  

O evangelho proclama que Deus salva, aceita e 

perdoa as pessoas tal como se encontram, em sua falta de mérito 

e em sua culpa. Nada podemos fazer para merecer o favor de 

Deus. Apenas nos aproximamos dele e confiamos em sua 

misericórdia. 

É óbvio que isso não significa que o cristão não se 

interesse em fazer o bem.  

O Novo Testamento é explícito em afirmar que um 

crente em Cristo deve ser "zeloso de boas obras", mas isso 

porque ele é um cristão, e não a fim de se tornar um cristão. 

Deus salva os pecadores simplesmente porque deseja fazê-lo, e 

ele o faz através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.  

A tentativa de acrescentar algo à graça de Deus ou 

à obra de Cristo através de esforços pessoais para alcançar a 

retidão pessoal é o que de mais prejudicial existe.  

A única maneira de sermos salvos é quebrando e 

despedaçando nossa atitude de retidão pessoal e de 

autoconfiança, e nos aproximando, humildes e arrependidos, de 

um Deus de misericórdia e graça. Essa é geralmente a coisa mais 

difícil que há para nossa natureza orgulhosa e auto-suficiente. 
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As diversas religiões do mundo se opõem 

diametralmente a isso.  O hindu alcança a "libertação" através 

da meditação, da disciplina e da devoção.  

O budista theravada alcança a salvação pessoal ao 

vencer todo "desejo", como conseqüência de seguir as quatro 

honoráveis verdades e a senda óctupla.  

O Islamismo é também, em grande parte, uma 

religião de obras. Conversando sobre a fé cristã com 

muçulmanos devotos, sauditas e kwaitianos, ao abordar a 

questão do perdão, invariavelmente todos garantem que Alá, de 

fato, perdoava os pecados; mas jamais encontraremos um 

muçulmano que possa dizer, com segurança, que todos os seus 

pecados haviam sido perdoados e que ele iria para o céu.  

A glória da fé cristã reside em que Deus perdoa 

gratuitamente aqueles que não merecem ser perdoados e que não 

conseguem erguer um único dedo para se ajudarem a si mesmos. 

A mensagem do Novo Testamento é que nossa 

salvação é alcançada inteiramente, não por nós, mas por Deus. 

Não é uma questão de encontrarmos Deus, mas sim de Ele nos 

encontrar.  

Ao contrário dos seguidores de muitas outras 

religiões, o cristão pode Ter certeza absoluta de sua aceitação 

definitiva por parte de Deus, e de sua entrada no céu. 

O CALVINISMO 

Calvino tem como ponto de partida a completa 

servidão da vontade do homem ao mal.  
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Se a salvação é inteiramente obra de Deus, e o 

homem não tem nada a ver com ela, e está desamparado, a 

menos que o Espírito de Deus opere nele, então, por que Deus 

não salva a todos os homens, posto que todos estão perdidos e 

desamparados?  

A resposta de Calvino era: Deus predestinou 

alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Os 

calvinistas se apóiam em textos como Jo 13.1; 10.28-30; Jd 24; 

Hb 7.25; 1 Jo 2.1; Ef 4.30; Rm 8.28-39. 

Segundo Calvino, a salvação é inteiramente de 

Deus; o homem absolutamente nada tem a ver com a sua 

salvação. 

“Quem nos separará do amor de Cristo? Será 

tribulação, ou angustia, ou perseguição, ou fome, ou 

nudez, ou perigo, ou espada?” (Romanos 8.35)  

Isto porque a sua vontade se corrompeu com o 

pecado. Desta forma o homem não pode se arrepender sem a 

ajuda de Deus. 

“Assim como nos escolheu nele antes da fundação do 

mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante 

ele; e em amor. Nos predestinou para ele, para adoção 

de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o 

beneplácito de sua vontade.” (Efésios 1.4-5) 

A doutrina calvinista ensina que a predestinação é 

o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu o que será de 

cada um. 

O ARMINIANISMO 



Salvação, O Maravilhoso Presente de Deus 

- 59 - 

O ensino do teólogo holandês Jacob Armínio tem 

como ponto de partida o fato de que a vontade de Deus é que 

todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. 

Com essa finalidade ele oferece sua graça a todos. 

Embora a salvação seja obra de Deus, absolutamente livre e 

independente de nossas boas obras ou méritos, o homem tem 

certas condições a cumprir.  

Ele pode escolher aceitar a graça de Deus, ou pode 

resistir-lhe e rejeitá-la. Seu direito de livre arbítrio permanece. 

Os arminianos se apóiam em textos como 1 Tm 2.4-6; Hb 2.9; 

2 Co 5.4; Tt 2.11,12. 

 “O qual deseja que todos os homens sejam salvos e 

cheguem ao pleno conhecimento da verdade.” (I 

Timóteo 2.4)  

As Escrituras ensinam uma predestinação, mas não 

individual. Ele predestina a todos os que querem ser salvos. 

 “Portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a 

todos os homens.” (Tito 2.11) 

O homem pode escolher aceitar a graça de Deus, 

ou pode resistir-lhe e rejeitá-la. Seu direito de livre arbítrio 

sempre permanece.  

A grande maioria dos evangélicos crêem e 

praticam a doutrina arminianista, mas com muitas reservas.  

"A salvação produz uma mudança dentro da 

pessoa, arrebentando as correntes do pecado." 
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Deus exige um sacrifício 

O sacrifício como caminho da salvação foi 

instituído por Deus e era preciso que o ofertante se identificasse 

com a oferta. Este caminho tem seu fim em Cristo. 

Quando pensamos em sacrifício na visão do AT, 

nos lembramos dos carneiros, novilho, ovelhas, dos animais que 

eram imolados e oferecido a Deus. 

O propósito dos sacrifícios, freqüentemente 

declarado no livro de Levíticos, é fazer "expiação". No hebraico 

"kipper", esse verbo vem do substantivo kopher que significa 

"resgatar por um substituto". 

Os sacrifícios eram feitos todos os anos, no dia da 

Expiação. Somente neste dia do ano o sumo sacerdote entrava 
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no Santo dos Santos, ultrapassando o véu e durante sua adoração 

oferecia um sacrifício de sangue como expiação de todos os 

pecados cometidos pelo povo de Israel (Lv 16). O aspecto 

principal de todo o sistema era o derramamento de sangue pela 

morte de uma vítima vicária. 

“Então, levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um 

carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num 

mato; e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em 

holocausto, em lugar de seu filho.” (Gênesis 22.13) 

Nesta passagem Abraão estava prestes a sacrificar 

Isaque seu filho, quando Deus o interrompe e lhe diz para 

oferecer o carneiro em lugar de seu filho. O carneiro havia sido 

providenciado por Deus. 

No livro de Dt 21:1-9, Moisés determinou que no 

caso de um assassinato sem solução os anciãos da cidade 

deveriam declarar sua inocência e oferecer um sacrifício em 

lugar do assassino. 

Podemos ver por meio destas passagens que tal 

substituição sacrificial foi criada pelo próprio Deus. 

“Porque a alma {ou vida} da carne está no sangue, pelo 

que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação 

pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará 

expiação pela alma.” (Levíticos 17.11) 

Veja bem Deus disse: "Eu vo-lo tenho dado". Foi 

Deus quem deu o sangue com esse propósito expiador. Assim, 

devemos pensar no sistema sacrificial como dado por Deus, 

instituído por Deus e não dado por homens. 

Veja que interessante: 
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Lv 4:3-4 Se o sacerdote pecar ele colocará a mão 

sobre a cabeça do novilho. 

Lv 4:13-15 Se toda a congregação pecar os anciãos 

da congregação colocaram a mão sobre a cabeça do novilho. 

Lv 4:27-29 Se qualquer pessoa pecar virá e 

colocará a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. 

Ao colocar as mãos sobre o animal, o ofertante 

certamente se estava identificando com ele e "solenemente" 

designando "a vitima como estando em seu lugar". 

O versículo de Lv 17.11 além de nos mostrar que 

foi o próprio Deus quem instituiu o sacrifício, também nos 

ensina que era o sangue que fazia a expiação, por ser ele o 

símbolo da vida. Então uma vida era sacrificada em favor de 

outra. De tal forma que a vida sacrificada levava o pecado, 

assumia a condenação do pecado do outro. Assim o pecador se 

tornava santo diante de Deus. 

Deus se torna o ofertante, pois oferece o seu Filho 

para morrer em lugar do homem. E o Filho se identifica com o 

homem, para poder morrer sua morte. Como homem ele havia 

"nascido sob a lei" (Gl 4:4) e obedeceu plenamente a todos os 

mandamentos de Deus (Jo 4:34), até a morte (Fp 2:8).  

Jesus se identificou com o homem. Esta 

identificação é expressa por Paulo em Fp 2:7: 

“antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de 

servo, tornando-se em semelhança de homens;”  
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Como poderia Deus salvar a humanidade sendo Ele 

um Deus de amor, um Deus santo e justo. Era preciso que Deus 

satisfizesse todo o seu ser. 

Deus não poderia amar o homem em toda sua 

plenitude, pois sendo Deus Santo e Justo, não se misturaria com 

o pecado. Era preciso que o homem pagasse pelo seu pecado, 

pois o salário do pecado é a morte (Rm 6:23). 

Era preciso que uma vida fosse sacrificada para 

levar o pecado da humanidade e assim livrando o homem da lei 

do pecado. 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 

seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 

pereça, mas tenha a vida eterna. “ (João 3.16) 

Devemos entender que o Pai e o Filho fizeram tal 

obra de reconciliação juntos. 

“Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou 

consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 

ministério da reconciliação, a saber que Deus estava 

em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não 

imputando aos homens as suas transgressões, e nos 

confiou a palavra da reconciliação.” (2 Coríntios 5.18 

e 19) 

Também devemos entender que ao dar seu Filho, 

Ele estava dando a si mesmo, de tal maneira que era o próprio 

Juiz que em Santo amor assumiu o papel da vitima inocente, 

pois na pessoa do seu Filho e por meio Dela, Ele mesmo levou 

a penalidade que o homem infligiu. 
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Nos E.U.A. uma certa jovem dirigia seu carro em 

alta velocidade, então um policial a parou e vendo que ela havia 

bebido um pouco a levou para o juiz da cidade. 

O juiz ficou surpreso ao ver que a jovem era sua 

filha, mas sendo ele um homem justo, apesar do amor pela filha, 

teve que penalizá-la. 

Ela ficou obrigada a pagar ao governo uma quantia 

"x". Este juiz ao terminar de ler a sentença, tirou a sua veste de 

juiz desceu até onde estava a réu, sua filha, tirou sua carteira de 

bolso e fez um cheque pagando a divida que ele mesmo havia 

infligido. Na posição de pai, dela ele pagou sua divida. Sendo 

assim fiel a lei, justo e demonstrando o amor que sentia por sua 

filha. Exatamente assim Deus agiu conosco. 

Toda lei sacrificial do Antigo Testamento era 

sombra do sacrifício superior que Cristo faria por nós. 

John Stott diz que "o amor divino triunfou sobre a 

ira divina mediante o divino auto-sacrifïcio".  

Porque o amor divino triunfou não precisamos 

mais sacrificar, basta-nos crer na obra salvadora de Jesus Cristo. 

CRISTO – NOSSA ÚNICA FONTE DE SALVAÇÃO 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 

seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3.16) 

O imensurável amor de Deus por Seu povo 

determinou a necessidade de um grande Salvador do pecado. O 
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próprio Filho de Deus, o Jesus Cristo, é quem Deus sabiamente 

determinou ser o Único Meio que nos leva a Deus (João 14:6). 

Cristo foi o amado de Deus, mesmo antes de nascer 

na cidade de Belém. 

"Desde o princípio" (Pv. 8:22) Cristo ocupava a 

posição de ser "as delícias" de Deus (Pv. 8:30) ou Aquele em 

"quem se apraz a minha alma" (Isaías 42:1).  

Antes de criar alguma parte do mundo que agora 

existe, Cristo tinha glória com Deus (João 17:5), uma posição 

de amor eterno (João 17:24). Cristo não somente é eterno mas é 

o Emanuel, que traduzido é: "Deus conosco" (Mt. 1:21-23).  

Quem Deus deu para ser o sacrifício pelos 

pecadores arrependidos é Jeová (Joel 2:32; Atos 16:31; Hb 1:8).  

Não é surpresa então que "Ele verá o fruto do 

trabalho da sua alma, e ficará satisfeito" (Isaías 53:11). 

No tempo oportuno, Cristo "se fez carne" (João 

1:14) para ser como o pecador em tudo, mas sem pecado.  

É entendido que Cristo sofreu as limitações da 

carne em que Ele nasceu (Lc 2:7; Mt. 1:25) pois Ele crescia em 

estatura (Lc 2:52) e sujeitou-se aos pais (Lc. 2:51).  

Como homem, Cristo experimentou cansaço (João 

4:6) precisou dormir (Mt. 8:24), sofreu a sede (João 19:28), a 

fome (Mt. 21:18), a emoção (chorou – João 11:35; compaixão - 

Mt. 9:36; e padeceu das nossas fraquezas (Hb 4:15) conhecendo 

as fortes dores da vida terrestre (Isaías 53:3) e a tentação 

satânica (Mt. 4:1-11; Hebreus 4:15). A sua qualidade de homem 
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foi declarada de vez quando Ele foi ferido e morreu (Mt. 27:27-

35).  
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Deus Satisfeito 

Pelo fato de Cristo tornar-se carne, Deus ficou 

satisfeito com o trabalho da sua alma feito no lugar do homem 

pecador. Ele é o único substituto do homem  

“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; ... Ele foi 

ferido por causa das nossas transgressões, e moído por 

causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre Ele ... o SENHOR fez cair sobre ele a 

iniqüidade de nós todos.”(Isaías 53: 4-6).  

Por Cristo ter morrido por nós (Romanos 5:6-8) e ter 

sido feito pecado por nós (II Cor 5:21), toda a obra destruidora do 

pecado foi desfeita e vencida.  
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Agora, quando um homem crê arrependido em Cristo 

pela fé, tem a remissão de todas as suas ofensas (Ef. 1:7; Cl. 1:14). 

Sendo o próprio Cristo que faz tal trabalho, o Santo Deus se satisfaz 

eternamente. 

 Não resta nada que o pecador arrependido e crente 

em Cristo faça para contentar Deus para a sua salvação, seja nesta 

terra agora ou no céu pelo futuro. Cristo, por sua ressurreição, 

aniquilou o diabo, que tinha o império da morte, (Hebreus 2:14) e 

é aceito eternamente pelo Pai em glória (Hebreus 12:2).  

Pelo fato de a obra de Cristo ser suficiente a Deus em 

tudo e para todo o sempre, proclama-se que "em nenhum outro há 

salvação" (Atos 4:12). A salvação é exclusivamente por Cristo, 

pois a Bíblia, pela inspiração do Espírito Santo, declara que 

"ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o 

qual é Jesus Cristo" (I Cor. 3:11). 

Cristo é o Salvador exclusivo para todo e qualquer 

homem que venha a se arrepender dos pecados e crer pela fé nEle. 

É fiel e digna de toda aceitação a palavra que diz que "Cristo veio 

salvar o pecador" (I Tm 1.15). Se o homem se vê como um sujo 

pecador e condenável diante de Deus, deve olhar a Cristo e a 

ninguém outro ("ninguém vem ao Pai senão por Mim.", João 14:6).  

Não deve procurar um outro mediador ou mediadora 

pois há um somente, o próprio Jesus Cristo (I Tm 2:5,6). Por ser 

Cristo o próprio Deus que se fez carne no lugar dos pecadores, Ele 

é o único que pode "levar-nos a Deus" (I Pedro 3:18).  

A sua posição exclusiva é entendida pelo fato de que 

a Cristo, o único exaltado soberanamente, dobrar-se-á todo o joelho 

nos céus e na terra, e debaixo da terra, para glória do Deus Pai (Fl. 

2:9-11). Não existe nenhum outro ser angélico, humano ou 

espiritual para receber tal honra. Satisfaça-se com Quem Deus se 

satisfaz completa e eternamente. 
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 Deus já deu o Seu Unigênito Filho, Jesus Cristo. O 

trabalho da Sua alma resulta uma redenção eterna para todos que 

venham exclusivamente a Cristo pela fé (Hebreus 9:12; Romanos 

5:1; 8:1). O sacrifício necessário pelo pecado nunca mais será dado 

novamente.  

A mensagem agora a todos os homens e em todo 

lugar é: Arrependa-se e creia em Cristo (Atos 16:31; 17:30). Todos 

os que são cansados da escravidão dos seus pecados são mandados 

a virem a Este Cristo que satisfaz O Santo Deus (Mt. 11:28-30; 

Isaías 55:1-3,5,6; Apoc 22:17). 

Se alguém deseja beber dessa fonte de vida, é só vir e 

beber, de graça! Deve vir se arrependendo da sua inimizade contra 

Deus; clamando pela misericórdia de Deus; confiando pela fé no 

sacrifício de Cristo, que agrada completa e eternamente o Pai.  

A sua salvação eterna é a promessa divina (João 

3:16). A fé necessária para agradar Deus vem do próprio Deus. Se 

alguém desejar tal obra de Deus por Cristo, deve clamar a Deus que 

Ele tenha misericórdia e ajude a sua incredulidade (Mar 9:24). 

Deus não pede boa obra humana, pleno 

entendimento, esforço futuro ou intermediários de religião: Cristo 

é completamente satisfatório a Deus. Cristo satisfaz Deus 

completamente.  

Este imenso sacrifício que Deus deu para que o 

homem pecador fosse salvo, não necessita de nenhuma melhora do 

homem. O que o homem precisa é clamar a Deus pela graça para 

confiar em Cristo Jesus para possuir essa justiça de Deus (II Cor. 

5:21). 

O pecador que espera que alguém, um apóstolo, ou 

outra pessoa possa facilitar a sua posição diante de Deus faz 

desrespeito a Jesus Cristo, o Único Mediador entre nós e Deus. 
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Nenhuma ordenança eclesiástica ou experiência 

espiritual pode selar, concluir, firmar ou, de outra maneira, 

terminar o que Deus já completou no Seu Filho. Cristo, sozinho, é 

o autor e consumador da fé verdadeira em todos os tempos. E é por 

Cristo somente que o pecador arrependido é feito justo diante de 

Deus (Hebreus 12:2; II Cor. 5:21).  

Hoje, o Espírito Santo testifica única e 

exclusivamente a respeito de Jesus, o Filho de Deus, que se fez 

carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, vive e voltará para 

buscar a sua igreja 

Quando o sacrifício de Cristo, pela fé, é aplicado aos 

pecados do pecador, Deus verá o trabalho da sua alma e ficará 

satisfeito.  

CONCLUSÃO  

O Reino de Deus está impregnando todo este mundo 

com o grande amor de Deus em Jesus Cristo e nossa mensagem 

final é:  

“Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras 

no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore 
da vida, e entrem na cidade pelas portas” (Apocalipse 

22.14)
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