ESTUDOS SOBRE A SALVAÇÃO
Queda do homem
todos pecaram e foram
condenados
e a pena é a morte eterna
e o cumprimento da lei não
impedirá a execução da pena,
pois não a redime
mas o Senhor utilizou a sua
graça
para nos perdoar conforme sua
justiça
cancelando nossos pecados
através de Cristo
O evangelho nos traz Promessas
da parte do Senhor
promessa de vida eterna
promessa de remissão dos
pecados através da fé e do
arrependimento

Por que a necessidade da Salvação?
Gn 2.17
Rm 3.23
Rm 6.23
Rm 3.20

pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado

Rm 3.24

sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,

Rm 3.25

a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua
tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos;

Rm 5.8

Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores

Jo 3.16
Lc 24.47
At 2.38
At 3.19
At 20.21

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna.
e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.

para todos aqueles que o Senhor
chamar
O chamado eficaz

At 2.39

Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso
Deus, chamar.

fomos chamados à salvação pelo
Senhor
mediante o evangelho
recebemos o convite de Cristo

Rm 8.30

E aos que predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses
também glorificou.

2Ts 2.14
Mt 11.28
Ap 3.20
Jo 6.44
At 16.4

para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.

Rm 10.14

Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há
quem pregue?

Rm 10.15
Rm 10.17

E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas!

por uma concessão do Senhor
que nos prepara, nos convence
Há portanto a necessidade do
anúncio do evangelho a nós
comissionada

No momento em que o
evangelho chega, Deus fala
através dele para nos chamar a
si mesmo (chamado eficaz) e
para nos dar nova vida espiritual
(regeneração)

Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados,
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus [Cristo].

ato de Deus pai, falando através da proclamação humana do evangelho,
pelo qual ele convoca as pessoas para si mesmo de tal forma que elas
respondem com fé salvífica

Regeneração

decorre de uma ação exclusiva
do Senhor

Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo.

Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei
Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo.
Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia.
Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava; o Senhor lhe abriu o
coração para atender às coisas que Paulo dizia.

E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo.

novo nascimento
Jo 3.3-7

3A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
4 Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer
segunda vez?
5 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
6 O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito.
7 Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo.

Jo 1.13
Tg 1.18
1Pe 1.3
1Pe 1.23

os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança,
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.

graça irresistível

Importância do arrependimento
Se a necessidade de arrependimento dos pecados ou de confiar em
Cristo para receber perdão, é negligenciada, então não há uma
proclamação do evangelho plena e verdadeira
é o Senhor que concede o
arrependimento

Rm 2.4

Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao
arrependimento?

