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O  PLANO  DE  DEUS  PARA  SALVAR  O  HOMEM 
 

I. INTRODUÇÃO: 
A. O requisito básico para que alguém possa fazer um estudo sincero da mensagem bíblica é 

acreditar nela como Palavra de Deus. Palavra verdadeira, divinamente inspirada para nos 
ensinar a respeito da natureza de Deus, da situação de nossas vidas em relação à Sua 
vontade. Própria para nos advertir, corrigir e apontar a direção nos assuntos espirituais. Sobre 
a Palavra, encontramos na própria Bíblia muitos pontos dignos de nossas considerações:  
 
"A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; Além disso, por ela se adverte o Teu servo; em guarda-
la, há grande recompensa." (Salmos 19:7; 11) 
 
"Fiel é esta Palavra e digna de toda aceitação." (1 Timóteo 4:9) 
 
"Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e, luz para os meus caminhos. A exposição de Tuas 
palavras dá entendimento aos simples." (Salmos 119:105;130) 
 
"Porque Tua Palavra é lâmpada, e a instrução, luz; e as repreensões da disciplina são o caminho da 
vida;" (Provérbios 6:23) 
 
"Habite, ricamente, em vós a Palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a 
sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso 
coração." (Colossenses 3:16) 
 
"Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e 
que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em 
Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a 
correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente 
habilitado para toda boa obra." (2 Timóteo 3:14-17) 

 
 
 
 
 
9DPRV�SHQVDU�MXQWRV« 
 
a. Você acredita na Bíblia como Palavra verdadeira e inspirada por Deus? 
b. Você acredita na utilidade das Escrituras Sagradas para sua orientá-lo no tocante à vida 

espiritual? 
 
 
 

B. Bom, agora que consideramos alguns pontos fundamentais sobre a Bíblia, vamos passar ao 
tema deste estudo. O plano de Deus para salvar o homem depende da união de muitos fatores 
divinos e humanos. Nenhum destes fatores pode nos salvar independentemente dos outros. 
Todos os fatores devem ser cumpridos. Nenhum deles pode ser rejeitado ou menosprezado. A 
parte divina para a salvação do homem já foi realizada. Agora, o homem precisa fazer a sua 
parte, obedecendo à vontade de Deus que nos é apontada pela Sua Palavra. 
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A   P A R T E   D E   D E U S 
 
x Deus mostrou Seu amor por nós, dando-nos Seu próprio Filho: 
 

"Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós 
ainda pecadores." (Romanos 5:8) 

 
"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." (João 3:16) 
 
"Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados Seus filhos; e, de fato, 

somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não O conheceu a Ele mesmo." (1 
João 3:1) 

 
"Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: o fato de haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao 

mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em 
que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos 
amou primeiro." (1 João 4:9,10,19). 
 
 
 
x Deus estendeu Sua misericórdia à humanidade: 
 

"Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós 
mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, ² pela graça sois salvos. " (Efésios 2:4,5) 

 
"Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, 

não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar 
regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, 
nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida 
eterna." (Tito 3:4-7) 

 
"Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua grande misericórdia, nos 

regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma 
herança incorruptível, sem mácula, imarcescível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo 
poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo." (1 Pedro 1:3-5) 
 
 
 
x Deus providenciou a graça, pela qual podemos ser salvos: 
 

��«��SRLV�todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por Sua graça, 
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no Seu sangue, como propiciação, mediante 
a fé, para manifestar a Sua justiça," (Romanos 3:23-25a) 

 
"Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós 

mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, ² pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, 
nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus; para mostrar, nos séculos vindouros, a 
suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, 
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mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos 
feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que 
andássemos nelas." (Efésios 2:4-10) 

 
��«��TXH�nos salvou e nos chamou com santa vocação; não segundo as nossas obras, mas conforme a 

Sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, 
agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus," (2 Timóteo 1:9-10a) 

 
"Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens," (Tito 2:11) 

 
 
9DPRV�SHQVDU�MXQWRV« 
 
Segundo os textos bíblicos que você pessoalmente deve ter conferido em sua Bíblia, você acha que 
'HXV« 
a. Demonstrou Seu amor por nós? 
b. Por nos amar estendeu Sua misericórdia para podermos conhecer a graça? 
c. Manifestou Sua graça a todos os homens pelo sacrifício de Seu Filho? 
d. Cumpriu Sua parte em Seu plano para salvar o homem? Ou ainda falta algo de Sua parte?   
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A   P A R T E   D E   J E S U S 
 
x A graça de Deus veio ao homem através de Jesus: 
 
³3RUTXH�D�OHL�IRL�GDGD�SRU�LQWHUPpGLR�GH�0RLVpV��D�JUDoD�H�D�YHUGDGH�YLHUDP�SRU�PHLR�GH�-HVXV�&ULVWR�´ (João 
1:17) 
 
³3RUTXDQWR�D�JUDoD�GH�'HuV�VH�PDQLIHVWRX�VDOYDGRUD�D�WRGRV�RV�KRPHQV�´ (Tito 2:11) 
 
 
x Jesus nos mostrou o amor de Deus: 
 
³���H�DQGDL�HP�DPRU��FRPR�WDPEpP�&ULVWR�QRV�DPRX�H�VH�HQWUHJRX�D�VL�PHVPR�SRU�QyV��FRPR�RIHUWD�H�VDFULItFLR�D�
Deus, em aroma suave -- ...como também Cristo amou D� LJUHMD� H�D� VL�PHVPR� VH� HQWUHJRX�SRU� HOD�´� (Efésios 
5:2,25b) 
 
³���Mi�QmR�VRX�HX�TXHP�YLYH��PDV�&ULVWR�YLYH�HP�PLP��H�HVVH�YLYHU�TXH��DJRUD��WHQKR�QD�FDUQH��YLYR�SHOD�Ip�QR�
)LOKR�GH�'HXV��TXH�PH�DPRX�H�D�VL�PHVPR�VH�HQWUHJRX�SRU�PLP�´�(Gálatas 2:20) 
 
 
 
x Jesus veio para salvar a humanidade: 
 
³(OD� GDUi� j� OX]� XP� ILOKR� H� OKH� SRUiV� R� QRPH� GH� -HVXV�� SRUTXH� HOH� VDOYDUi� R� VHX� SRYR� GRV� SHFDGRV� GHOHV�´ 
(Mateus 1:21) 
 
³1R�GLD�VHJXLQWH��YLX�-RmR�D�-HVXV��TXH�YLQKD�SDUD�HOH��H�GLVVH��(LV�R�&RUGHLUR�GH�'HXV��TXH�WLUD�R�SHcado do 
PXQGR�´ (João 1:29) 
 
³)LHO� p�D�SDODYUD�H�GLJQD�GH� WRGD�DFHLWDomR��TXH�&ULVWR� -HVXV� YHLR�DR�PXQGR�SDUD� VDOYDU�RV�SHFDGRUHV�� GRV�
TXDLV�HX�VRX�R�SULQFLSDO�´�(I Timóteo 1:15) 
 
³(UD�QHFHVViULR��SRUWDQWR��TXH�DV�ILJXUDV�GDV�FRLVDV�TXH�VH�DFKDP�QRV�FpXV�Ve purificassem com tais sacrifícios, 
mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito 
por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus; nem 
ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos 
com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do 
mundo; agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo 
sacrifício de si mesmo, o pecado. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois 
disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, 
DSDUHFHUi�VHJXQGD�YH]��VHP�SHFDGR��DRV�TXH�R�DJXDUGDP�SDUD�D�VDOYDomR�´ (Hebreus 9:23-28) 
 
 
 
x Ele deu Sua vida como sacrifício pelos nossos pecados: 
 
³3RUTXH� &ULVWR�� TXDQGR� QyV� DLQGD� pUDPRV� IUDFRV�� PRUUHX� D� VHX� WHPSR� SHORV� tPSLRV�� 'LILFilmente, alguém 
morreria por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio 
amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, 
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sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos 
reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos 
pela sua vida; e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por 
LQWHUPpGLR�GH�TXHP�UHFHEHPRV��DJRUD��D�UHFRQFLOLDomR�´ (Romanos 5:6-11) 
 
³,UPmRV��YHQKR�OHPEUDU-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais; por 
ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes 
de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e 
TXH�IRL�VHSXOWDGR�H�UHVVXVFLWRX�DR�WHUFHLUR�GLD��VHJXQGR�DV�(VFULWXUDV�´ (I Coríntios 15:1-4) 
 
³7HQGH�HP�YyV�R�PHVPR�VHQWLPHQWR�TXH�KRXYH�WDPEpP�HP�&ULVWR�-HVXV��SRLV�HOH��VXEVLVWLQGR�HP�IRUPD�GH�'HXV��
não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, 
tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se 
REHGLHQWH�DWp�j�PRUWH�H�PRUWH�GH�FUX]�´ (Filipenses 2:5-8) 
 
³0DV�QyV�YHPRV�-HVXV�ID]HQGR�LVVR��3RU�XP�SRXFR�GH�WHPSR�HOH�IRL�FRORFDGR�HP�SRVLomR�LQIHULRU�j�GRV�DQMRV��
para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de 
KRQUD�SRU�FDXVD�GD�PRUWH�TXH�HOH�VRIUHX�´ (Hebreus 2:9) 
 
³���FDUUHJDQGR� HOH�PHVPR� HP� VHX� FRUSR�� VREUH� R�PDGHLUR�� RV� QRVVRV� SHFDGRV�� SDUD� TXH� QyV��PRUWRV� SDUa os 
SHFDGRV��YLYDPRV�SDUD�D�MXVWLoD��SRU�VXDV�FKDJDV��IRVWHV�VDUDGRV�´ (I Pedro 2:24) 
³4XHP�FUHX�HP�QRVVD�SUHJDomR"�(�D�TXHP�IRL�UHYHODGR�R�EUDoR�GR�6(1+25"�3RUTXH�IRL�VXELQGR�FRPR�UHQRYR�
perante ele e como raiz de uma terra seca; não tinha aparência nem formosura; olhamo-lo, mas nenhuma beleza 
havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens; homem de dores e que sabe o que 
é padecer; e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. 
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos 
por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez cair 
sobre ele a iniqüidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro foi 
levado ao matadouro; e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. 
Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos 
viventes; por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, 
mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. 
Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma como oferta pelo 
pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias; e a vontade do SENHOR prosperará nas suas mãos. 
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o seu 
conhecimento, justificará a muitos, porque as iniqüidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos 
como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte; foi 
contado com os transgressores; contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos WUDQVJUHVVRUHV�LQWHUFHGHX�´ 
(Isaías 53). 
 
 
x A nossa reconciliação com Deus tornou-se possível através da morte de Jesus: 
³2UD��WXGR�SURYpP�GH�'HXV��TXH�QRV�UHFRQFLOLRX�FRQVLJR�PHVPR�SRU�PHLR�GH�&ULVWR�H�QRV�GHX�R�PLQLVWpULR�GD�
UHFRQFLOLDomR�´ (II Coríntios 5:18) 
 
³H� UHFRQFLOLDVVH�DPERV�HP�XP�Vy� FRUSR�FRP�'HXV�� SRU� LQWHUPpGLR�GD�FUX]�� GHVWUXLQGR�SRU� HOD�D� LQLPL]DGH�´�
(Efésios 2:16) 
 
³H� TXH�� KDYHQGR� IHLWR� D� SD]� SHOR� VDQJXH� GD� VXD� FUX]�� SRU� PHLR� GHOH�� UHFRQFLOLDVVH� FRQVLJR�PHVPR� WRGDV� DV�
coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no 
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entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua 
morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e LUUHSUHHQVtYHLV�´�(Colossenses 1:20-22) 
 
³3RLV�WDPEpP�&ULVWR�PRUUHX��XPD�~QLFD�YH]��SHORV�SHFDGRV��R�MXVWR�SHORV�LQMXVWRV��SDUD�FRQGX]LU-vos a Deus; 
PRUWR��VLP��QD�FDUQH��PDV�YLYLILFDGR�QR�HVStULWR�´ (I Pedro 3:18) 
 
x Somos salvos pelo sangue de Jesus: 
³QR� qXDO� WHPRV� D� UHGHQomR�� SHOR� VHX� VDQJXH�� D� UHPLVVmR� GRV� SHFDGRV�� VHJXQGR� D� ULTXH]D� GD� VXD� JUDoD�´�
(Efésios 1:7) 
 
³3RUWDQWR��VH�R�VDQJXH�GH�ERGHV�H�GH�WRXURV�H�D�FLQ]D�GH�XPD�QRYLOKD��DVSHUJLGRV�VREUH�RV�FRQWDPLQDGRV��RV�
santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo 
se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo! 
Por isso mesmo, ele é o Mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das 
transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido 
chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador; pois um testamento só 
é confirmado no caso de mortos; visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. 
Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue; porque, havendo Moisés proclamado todos os 
mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, e lã tinta de 
escarlate, e hissopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue 
da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e 
todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com 
VDQJXH��H��VHP�GHUUDPDPHQWR�GH�VDQJXH��QmR�Ki�UHPLVVmR�´�(Hebreus 9:13-22) 
 
 
x Jesus é o nosso único sumo sacerdote: 
³3RU�LVVR�PHVPR��FRQYLQKD�TXH� em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso 
H�ILHO�VXPR�VDFHUGRWH�QDV�FRLVDV�UHIHUHQWHV�D�'HXV�H�SDUD�ID]HU�SURSLFLDomR�SHORV�SHFDGRV�GR�SRYR�´�± ³3RUTXH�
Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, 
SRLV�VHUYLVWHV�H�DLQGD�VHUYLV�DRV�VDQWRV�´�± ³RQGH�-HVXV��FRPR�SUHFXUVRU��HQWURX�SRU�QyV��WHQGR-se tornado sumo 
VDFHUGRWH�SDUD�VHPSUH��VHJXQGR�D�RUGHP�GH�0HOTXLVHGHTXH�´ (Hebreus 2: 17; 6:10,20). 
 
 
x A salvação é somente por meio de Jesus: 
³5HVSRQGHX-OKH�-HVXV��(X�VRX�R�FDPLQKR��H�D�YHUGDGH��H�D�YLGD��QLQJXpP�YHP�DR�3DL�VHQmR�SRU�PLP�´� (João 
14:6) 
 
³(� QmR� Ki� VDOYDomR� HP� QHQKXP�RXWUR�� SRUTXH� DEDL[R� GR� FpX� QmR� H[LVWH� QHQKXP�RXWUR� QRPH�� GDGR� HQWUH� RV�
homens, pelo qual imporWD�TXH�VHMDPRV�VDOYRV�´�³'HOH�WRGRV�RV�SURIHWDV�GmR�WHVWHPXQKR�GH�TXH��SRU�PHLR�GH�
VHX�QRPH��WRGR�DTXHOH�TXH�QHOH�FUr�UHFHEH�UHPLVVmR�GH�SHFDGRV�´�(Atos 4:12; 10:43). 
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A   P A R T E   D O   E S P I R I T O   S A N T O 
 
x O Espírito  Santo  inspirou a Palavra de Deus, que é o nosso verdadeiro guia para a salvação. 
³0DV�R�&RQVRODGRU��R�(VStULWR�6DQWR��D�TXHP�R�3DL�HQYLDUi�HP�PHX�QRPH��HVVH�YRV�HQVLQDUi�WRGDV�DV�FRLVDV�H�
vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.´ (João 14:26). 
 
³4XDQGR�YLHU��SRUpP��R�(VSírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, 
PDV�GLUi�WXGR�R�TXH�WLYHU�RXYLGR�H�YRV�DQXQFLDUi�DV�FRLVDV�TXH�KmR�GH�YLU�´ (João 16:13). 
 
³)DoR�-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não 
R�UHFHEL��QHP�R�DSUHQGL�GH�KRPHP�DOJXP��PDV�PHGLDQWH�UHYHODomR�GH�-HVXV�&ULVWR�´�*iODWDV�����-12). 
 
´3RU�HVWD�FDXVD�HX��3DXOR��VRX�R�SULVLRQHLUR�GH�&ULVWR�-HVXV��SRU�DPRU�GH�YyV��JHQWLRV��VH�p�TXH�WHQGHV�RXYLGR�D�
respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros;  pois, segundo uma revelação, me foi 
dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente;  pelo que, quando ledes, podeis 
compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer 
aos filhos dos homens, como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que 
os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio 
GR�HYDQJHOKR�´�(IpVLRV�����-6). 
 
 ³(�TXH��GHVGH�D�LQIkQFLD��VDEHV�DV�VDJUDGDV�OHWUDV��TXH�SRGHP�WRUQDU-te sábio para a salvação pela fé em Cristo 
Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a 
educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa 
REUD�´�(II Timóteo 3:15-17). 
 
 
x O Espírito Santo chama o homem à obediência através da Palavra de Deus. 
 
³Porque, ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais; pois eu, pelo 
HYDQJHOKR��YRV�JHUHL�HP�&ULVWR�-HVXV�´��,�&RUtQWLRV������� 
 
³3DUD�R�TXH�WDPEpP�YRV�FKDPRX�PHGLDQWH�R�QRVVR�HYDQJHOKR��SDUD�DOFDQoDUGHV�D�JOyULD�GH�QRVVR�6HQKRU�-HVXV�
&ULVWR�´��,,�7HVVDlonicenses 2:14). 
 
³3RUTXH�R�QRVVR�HYDQJHOKR�QmR�FKHJRX�DWp�YyV�WmR-somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito 
6DQWR�H�HP�SOHQD�FRQYLFomR��DVVLP�FRPR�VDEHLV�WHU�VLGR�R�QRVVR�SURFHGLPHQWR�HQWUH�YyV�H�SRU�DPRU�GH�YyV�´��,�
Tessalonicenses 1:5). 
 
 
x Através da Palavra de Deus, o Espírito Santo cria. 

 
Cidadãos do reino 
 

³$IOXLQGR�XPD�JUDQGH�PXOWLGmR�H�YLQGR�WHU�FRP�HOH�JHQWH�GH�WRGDV�DV�FLGDGHV��GLVVH�-HVXV�SRU�SDUiEROD��(LV�TXH�
o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho; foi pisada, e as aves do céu a 
comeram.  Outra caiu sobre a pedra; e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos 
espinhos; e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra; cresceu e produziu a 
cento por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, 
dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de 
Deus; aos demais, fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam; e, ouvindo, não entendam. Este é o 
sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus.  A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram; vem, 
a seguir, o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu 
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sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria; estes não têm raiz, crêem apenas por 
algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer 
dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida; os seus frutos não chegam a 
amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra; estes 
IUXWLILFDP�FRP�SHUVHYHUDQoD�´��/XFDV����-15). 
 
³7HQGR�SXULILFDGR�D�YRVVD alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, 
amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de 
incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é perPDQHQWH�´�,�3HGUR�����-23). 
 
 

Produz fé 
 

³(��DVVLP��D�Ip�YHP�SHOD�SUHJDomR��H�D�SUHJDomR��SHOD�SDODYUD�GH�&ULVWR�´ (Romanos 10:17). 
 
³1D� YHUGDGH�� IH]� -HVXV� GLDQWH� GRV� GLVFtSXORV� PXLWRV� RXWURV� VLQDLV� TXH� QmR� HVWmR� HVFULWRV� QHVWH� OLYUR�� (VWHV��
porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais 
YLGD�HP�VHX�QRPH�´ (João 20:30-31). 
 

Converte 
 

³3RUTXH��DLQGD�TXH�WLYpVVHLV�PLOKDUHV�GH�SUHFHSWRUHV�HP�&ULVWR��QmR�WHUtHLV��FRQWXGR��PXLWRV�SDLV��SRLV�HX��SHOR�
evaQJHOKR��YRV�JHUHL�HP�&ULVWR�-HVXV�´ (I Coríntios 4:15). 
 
³3RLV��VHJXQGR�R�VHX�TXHUHU��HOH�QRV�JHURX�SHOD�SDODYUD�GD�YHUGDGH��SDUD�TXH�I{VVHPRV�FRPR�TXH�SULPtFLDV�GDV�
VXDV�FULDWXUDV�´ (Tiago 1:18). 
 
³3RLV�IRVWHV�UHJHQHUDGRV�QmR�GH�VHPHQWH�FRUUXSWtYHO��PDV de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual 
YLYH�H�p�SHUPDQHQWH�´ (I Pedro 1:23). 
 
 

Salva 
 

³6DQWLILFD-RV�QD�YHUGDGH��D�WXD�SDODYUD�p�D�YHUGDGH�´ (João 17:17). 
 
³2�TXDO�WH�GLUi�SDODYUDV�PHGLDQWH�DV�TXDLV�VHUiV�VDOYR��WX�H�WRGD�D�WXD�FDVD�´ (Atos 11:14). 
 
³,UPmRV��YHQKR�OHPEUDU-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais; por 
ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-OD�SUHJXHL��D�PHQRV�TXH�WHQKDLV�FULGR�HP�YmR�´ (I 
Coríntios 15:1-2). 
 
³3RUWDQWR� despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós 
LPSODQWDGD��D�TXDO�p�SRGHURVD�SDUD�VDOYDU�D�YRVVD�DOPD�´ (Tiago 1:21). 
 
 

Purifica 
 

³(OHLWRV��VHJXQGR�D�SUHVFLrQFLD�GH�'HXV�3DL��HP�VDQWLILFDomR�GR�(VStULWR��SDUD a obediência e a aspersão do 
VDQJXH�GH�-HVXV�&ULVWR��JUDoD�H�SD]�YRV�VHMDP�PXOWLSOLFDGDV�´ (I Pedro 1:22). 
 
 

Limpa 
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³7RGR�UDPR�TXH��HVWDQGR�HP�PLP��QmR�GHU�IUXWR��HOH�R�FRUWD��H�WRGR�R�TXH�Gi�IUXWR�OLPSD��SDUD�TXH�SURGX]D�PDLV�
IUXWR�DLQGD�´ (João 15:2). 
 
³3DUD�TXH a santificasse, tendo-D�SXULILFDGR�SRU�PHLR�GD�ODYDJHP�GH�iJXD�SHOD�SDODYUD�´ (Efésios 5:26). 
 
 

Nos dá testemunho sobre Jesus 
 

³([DPLQDLV�DV�(VFULWXUDV��SRUTXH� MXOJDLV� WHU�QHODV�D�YLGD� HWHUQD��H� VmR�HODV�PHVPDV�TXH� WHVWLILFDP�GH�PLP�´�
(João 5:39). 
 
³(VWH�p aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo; não somente com água, mas também com a 
água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão 
testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes três são um. E três são os que testificam na terra: 
R�(VStULWR��D�iJXD�H�R�VDQJXH��H�RV�WUrV�VmR�XQkQLPHV�QXP�Vy�SURSyVLWR�´��,�-RmR����-8). 
 
 

Dá entendimento 
 

³1D�YHUGDGH��Ki�XP�HVStULWR�QR�KRPHP��H�R�VRSUR�GR�7RGR-Poderoso o faz siELR�´ (Jó 32:8). 
  
³3RU�PHLR�GRV�WHXV�SUHFHLWRV��FRQVLJR�HQWHQGLPHQWR��SRU�LVVR��GHWHVWR�WRGR�FDPLQKR�GH�IDOVLGDGH��/kPSDGD�SDUD�
RV�PHXV�SpV�p�D�WXD�SDODYUD�H��OX]�SDUD�RV�PHXV�FDPLQKRV�´ ( Salmos 119:104-105). 
 
³3HOR�TXH��TXDQGR�OHGHV��SRGHLV�FRPSUHHQGHU o meu discernimenWR�GR�PLVWpULR�GH�&ULVWR�´ (Efésios 3:4). 
 
³(�TXH��GHVGH�D�LQIkQFLD��VDEHV�DV�VDJUDGDV�OHWUDV��TXH�SRGHP�WRUQDU-te sábio para a salvação pela fé em Cristo 
-HVXV�´ (II Timóteo 3:15). 
 
 

Produz fruto 
 

³3RU�FDXVD�GD�HVSHUDQoD�TXH�YRV�HVWi�SUHservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do 
evangelho, que chegou até vós; como também, em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece 
entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade; segundo fostes instruídos por 
Epafras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do 
vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por 
vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 
espiritual; a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra 
H�FUHVFHQGR�QR�SOHQR�FRQKHFLPHQWR�GH�'HXV�´�&RORssenses 1:5-10). 
 
³Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
GRPtQLR�SUySULR��&RQWUD�HVWDV�FRLVDV�QmR�Ki�OHL�´ (Gálatas 5:22-23). 
 
 

Fortalece 
 

³$JRUD�� SRLV�� HQFRPHQGR-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar 
KHUDQoD�HQWUH�WRGRV�RV�TXH�VmR�VDQWLILFDGRV�´ (Atos 20:32). 
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Regula nossas vidas 
 

³7X��SRUpP��SHUPDQHFH�QDTXLOR�TXH�DSUHQGHVWH�H�GH�TXH�IRVWH�LQWHLUDGR��VDEHQGR�GH�TXHP�R�DSUHQGHVWH�H�TXH��
desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-WH�ViELR�SDUD�D�VDOYDomR�SHOD�Ip�HP�&ULVWR�-HVXV�´ 
(II Timóteo 3:14-15). 

 
 
Nos exorta 
 

³3RU�PHLR�GH�6LOYDQR��TXH�SDUD�YyV�RXWURV�p�ILHO�LUPmR��FRPR�WDPEpP�R�FRQVLGHUR��YRV�HVFUHYR�UHVXPLGDPHQWH��
exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus; nela estai ILUPHV�´��,�3HGUR������� 
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A   P A R T E   D O   H O M E M 
 
O pecado é a transgressão da lei de Deus.  
³7RGR�DTXHOH�TXH�SUDWLFD�R�SHFDGR�WDPEpP�WUDQVJULGH�D�OHL��SRUTXH�R�SHFDGR�p�D�WUDQsgressão da leL�´�,�-Rão 
3:4) 
 
 E todos os homens pecaram. 
³&RPR�HVWi�HVFULWR��1mR�Ki�MXVWR��QHP�XP�VHTXHU��QmR�Ki�TXHP�HQWHQGD��QmR�Ki�TXHP�EXVTXH�D�'HXV��WRGRV�VH�
extraviaram, à uma se fizeram inúteis; não há quem faça o bem, não há nem um sequer.A garganta deles é 
sepulcro aberto; com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de 
maldição e de amargura;são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos, há destruição e 
miséria;desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos.Ora, sabemos que tudo o 
que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, 
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno 
conhecimento do pecado.Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos 
profetas; justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crêem; porque não há 
distinção, pois todos pecarDP�H�FDUHFHP�Gi�JOyULD�GH�'HXV�´�5RPDQRV�����-23). 
 
³6H�GLVVHUPRV�TXH�QmR�WHPRV�FRPHWLGR�SHFDGR��ID]HPR-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós�´ (I João 
1:10). 
 
 Portanto, o indivíduo é separado de Deus pelo pecado. 
³(LV�TXH�D mão do SENHOR não está encolhida, para que não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não 
poder ouvir. Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 
HQFREUHP�R�VHX�URVWR�GH�YyV��SDUD�TXH�YRV�QmR�RXoD�´��,VDLDV 59:1-2); 
 
Está espiritualmente morto. 
³(OH�YRV�GHX�YLGD��HVWDQGR�YyV�PRUWRV�QRV�YRVVRV�GHOLWRV�H�SHFDGRV�´ (Efésios 2:1). 
 
³(QWmR�� D� FRELoD�� GHSRLV� GH� KDYHU� FRQFHELGR�� Gi� j� OX]� R� SHFDGR�� H� R� SHFDGR�� XPD� YH]� FRQVXPDGR�� JHUD� D�
PRUWH�´ (Tiago 1:15). 
 
³Eis que todas as almas são minhas; como a alma do pai, também a alma do filho é minha; a alma que pecar, 
HVVD�PRUUHUi�´ (Ezequiel 18:4). 
 
E estará perdido eternamente, se recusar-se a obedecer a Deus. 
³4XHP�FUHU�H�IRU�EDWL]DGR�VHUi�VDOYR��TXHP��SRUpP��QmR�FUHU�VHUi�FRQGHQDGR�´ (Marcos 16:16). 
 
³3RUTXH�R�VDOiULR�GR�SHFDGR�p�D�PRUWH��PDV�R�GRP�JUDWXLWR�GH�'HXV�p�D�YLGD�HWHUQD�HP�&ULVWR�-HVXV��QRVVR�
6HQKRU�´ (Romanos 6:23).  
 
³(�D�YyV�RXWURV��TXH�VRLV�DWULEXODGRV��DOtYLR�MXQWDPHQWH�FRQRVFR��TXDQGR�GR�FpX�VH�PDQLIHVWar o Senhor Jesus 
com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra 
os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, 
banidos da face do Senhor e da glória do seu podHU�´ (II Tessalonicenses 1:7-9). 
 
³4XDQWR��SRUpP��DRV�FRYDUGHV��DRV� LQFUpGXORV��DRV�DERPLQiYHLV��DRV�DVVDVVLQRV��DRV� LPSXURV��DRV� IHLWLFHLURV��
aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a 
segunda mRUWH�´ (Apocalipse 21:8). 
 
Portanto devemos nos sujeitar aos seguintes fatores, para sermos salvos: 
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Ouvir: 
x É necessário ouvir o evangelho. 
³(VWi�HVFULWR�QRV�SURIHWDV��(�VHUmR�WRGRV�HQVLQDGRV�SRU�'HXV��3RUWDQWR�� WRGR�DTXHOH�TXH da parte do Pai tem 
ouvido e DSUHQGLGR��HVVH�YHP�D�PLP�´ (João 6:45). 
 
³&RPR�� SRUpP�� LQYRFDUmR� DTXHOH� HP� TXHP� QmR� FUHUDP"�(� FRPR� FUHUmR� QDTXHOH� GH� TXHP� QDGD� RXYLUDP"�(�
como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão 
formosos são os pés dos que anunciam coisas boas! Mas nem todos obedeceram ao evangelho; pois Isaías diz: 
Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de 
&ULVWR�´ (Romanos 10:14-17). 
 
x É necessário ouvir os ensinamentos de Jesus. 
³(P�YHUGDGH��HP�YHUGDGH�YRV�GLJR��TXHP�RXYH�D�PLQKD�SDODYUD�H�FUr�QDTXHOH�TXH�PH�HQYLRX�WHP�D�YLGD�HWHUQD��
QmR�HQWUD�HP�MXt]R��PDV�SDVVRX�GD�PRUWH�SDUD�D�YLGD�´ (João 5:24).  
 
³(X�YLP�FRPR�OX]�SDUD�R�PXQGR��D�ILm de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém 
ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo; porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para 
salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue; a própria palavra que tenho 
proIHULGR��HVVD�R�MXOJDUi�QR�~OWLPR�GLD�´ (João 12:46-48). 
 
Crer: 
x É necessário crer no evangelho, crer em Cristo 
³4XHP�FUHU�H�IRU�EDWL]DGR�VHUi�VDOYR��TXHP��SRUpP��QmR�FUHU�VHUi�FRQGHQDGR�´ (Marcos 16:16). 
 
³$�TXH�FDLX�j�EHLUD do caminho são os que a ouviram; vem, a seguir, o diabo e arrebata-lhes do coração a 
palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a 
recebem com alegria; estes não têm raiz, crêem apenas por algum tempo e, na hora da provação, VH�GHVYLDP�´ 
(Lucas 8:12-13). 
 
³3RUTXH�'HXV�DPRX�DR�PXQGR�GH�WDO�PDQHLUD�TXH�GHX�R�VHX�)LOKR�XQLJrQLWR��SDUD�TXH�WRGR�R�TXH�QHOH�FUr�QmR�
pereça, mas tenha a vida eterna.  Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, 
mas para que o mundo fosse salvo por ele. 
Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 
'HXV�´ (João 3:16-18). 
 
³3RU�LVVR��TXHP�FUr�QR�)LOKR�WHP�D�YLGD�HWHUQD��R�TXH��WRdavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a 
YLGD��PDV�VREUH�HOH�SHUPDQHFH�D�LUD�GH�'HXV�´ (João 3:36). 
 
³3RLV�QmR�PH�HQYHUJRQKR�GR�HYDQJHOKR�� SRUTXH�p�R�SRGHU�GH�'HXV�SDUD�D� VDOYDomR�GH� WRGR�DTXHOH�TXH�FUr��
SULPHLUR�GR�MXGHX�H�WDPEpP�GR�JUHJR�´ (Romanos 1:16). 
 
³(��DVVLP��D�Ip�Yem pela pUHJDomR��H�D�SUHJDomR��SHOD�SDODYUD�GH�&ULVWR�´ (Romanos 10:17). 
 
x A graça é obtida através da fé obediente. 
³-XVWLILFDGRV��SRLV��PHGLDQWH�D�Ip��WHPRV�SD]�FRP�'HXV�SRU�PHLR�GH�QRVVR�6HQKRU�-HVXV�&ULVWR��SRU�LQWHUPpGLR�
de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes; e gloriamo-nos na 
HVSHUDQoD�GD�JOyULD�GH�'HXV�´ (Romanos 5:1,2). 
 
³3RLV�D�YRVVD�REHGLrQFLD�p�FRQKHFLGD�SRU�WRGRV��SRU�LVVR��PH�DOHJUR�D�YRVVR�UHVSHLWR��H�TXHUR�TXH�VHMDLV�Vibios 
para o bem e símplices para o mal.´ (Romanos 16:19). 
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³(� TXH�� DJRUD�� VH� WRUQRX� PDQLIHVWR� H� IRL� GDGR� D� FRQKHFHU� SRU� PHLR� GDV� (VFULWXUDV� SURIpWLFDV�� VHJXQGR� R�
PDQGDPHQWR�GR�'HXV�HWHUQR��SDUD�D�REHGLrQFLD�SRU�Ip��HQWUH�WRGDV�DV�QDo}HV�´ (Romanos 16:26). 
 
³3RUTXH�SHOD�JUDoD�VRLV�VDOYRV, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de 'HXV�´ (Efésios 2:8). 
 
Obedecer: 
x É necessária a obediência. 
³1HP�WRGR�R�TXH�PH�GL]��6HQKRU��6HQKRU��HQWUDUi�QR�UHLQR�GRV�FpXV��PDV�DTXHOH�TXH�ID]�D�YRQWDGH�GH�PHX�3DL��
que esti�QRV�FpXV�´ (Mateus 7:21). 
 
³(QWão, Pedro H�RV�GHPDLV�DSyVWRORV�DILUPDUDP��$QWHV�� LPSRUWD�REHGHFHU�D�'HXV�GR�TXH�DRV�KRPHQV�´ (Atos 
5:29). 
 
³3RUWDQWR��UHVWD�XP�UHSRXVR�SDUD�R�SRYR�GH�'HXV�´ (Hebreus 4:9). 
 
³3RUpP�6DPXHO�GLVVH��7HP��SRUYHQWXUD��R�6(1+25�WDnto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se 
obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura 
GH�FDUQHLURV�´ (I Samuel 15:22). 
 
x Deve-se obedecer humildemente 
³$�VL�PHVPR�VH�KXPLOKRX��Wornando-se obediente até à morte e morte de cUX]�´ (Filipenses 2:8). 
 
³+XPLOKDL-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando 
VREUH�HOH�WRGD�D�YRVVD�DQVLHGDGH��SRUTXH�HOH�WHP�FXLGDGR�GH�YyV�´ (I Pedro 5:6-7). 
 
x  Deve-se obedecer de coração  
³0Ds graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de 
GRXWULQD�D�TXH�IRVWHV�HQWUHJXHV�´ (Romanos 6:17). 
 
³(VWHMD�DEVROXWDPHQWH�FHUWD��SRLV�� WRGD�D�FDVD�GH�,VUDHO�GH�TXH�a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez 
Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais 
DSyVWRORV��4XH�IDUHPRV��LUPmRV"´ (Atos 2:36-37). 
 
³(QWmR��RV�TXH�OKH�DFHLWDUDP�D�SDODYUD�IRUDP�EDWL]Ddos, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil 
SHVVRDV�´ (Atos 2:41). 
 
x A obediência é a nossa demonstração de amor por Jesus. 
³6H�PH�DPDLV��JXDUGDUHLV�RV�PHXV�PDQGDPHQWRV�´ (João 14:15). 
 
³9yV�VRLV�PHXV�DPLJRV��VH�ID]HLV�R�TXH�HX�YRV�PDQGR�´ (João 15:14). 
 
Arrepender-se: 
x É necessário arrepender-se dos pecados  
³1mR�HUDP��HX�YR-OR�DILUPR��VH��SRUpP��QmR�YRV�DUUHSHQGHUGHV��WRGRV�LJXDOPHQWH�SHUHFHUHLV�´ (Lucas 13:3). 
 
³$UUHSHQGHL-vos, pois, e convertei-YRV�SDUD�VHUHP�FDQFHODGRV�RV�YRVVRV�SHFDGRV�´ (Atos 3:19) 
  
³2UD��QmR�OHYRX�'HXV�HP�FRQWD�RV�tempos da ignorância; agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda 
SDUWH��VH�DUUHSHQGDP�´ (Atos 17:30) 
 
³1mR�UHWDUGD�R�6HQKRU�D�VXD�SURPHVVD��FRPR�DOJXQV�D�MXOJDP�GHPRUDGD��SHOR�FRQWUiULR��HOH�p�ORQJkQLPR para 
convosco, não querendo que nenhum pereça, senão TXH�WRGRV�FKHJXHP�DR�DUUHSHQGLPHQWR�´ (II Pedro 3:9). 
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x Mudar a maneira pecaminosa de viver, para uma vida justa e obediente. 
³2X�QmR�VDEHLV�TXH�RV�LQMXVWRV�QmR�KHUGDUmR�R�UHLQR�GH�'HXV"�1mR�YRV�HQJDQHLV: nem impuros, nem idólatras, 
nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, 
nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós; mas vós vos lavastes, mas fostes 
santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no (VStULWR� GR� QRVVR� 'HXV�´ (I 
Coríntios 6:9-11). 
 
³1mR�VDEHLV�TXH�GDTXHOH�D�TXHP�YRV�RIHUHFHLV� FRPR�VHUYRV�SDUD�REHGLrQFLD��GHVVH�PHVPR�D�TXHP�REHGHFHLV�
sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus porque, outrora, 
escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues; e, uma 
YH]�OLEHUWDGRV�GR�SHFDGR��IRVWHV�IHLWRV�VHUYRV�GD�MXVWLoD�´��5RPDQRV�����-18). 
 
Confessar: 
x É necessário confessar Jesus como filho de Deus. 
³3ortanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que 
HVWi�QRV�FpXV�´ (Mateus 10:32). 
 
³)LOLSH�UHVSRQGHX��e� OtFLWR�� VH�FUrV�GH� WRGR�R�FRUDomR��(�� UHVSRndendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o 
Filho de DeXV´ (Atos 8:37). 
 
³Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os 
PRUWRV��VHUiV�VDOYR�´��5RPDQRV������� 
 
³(�FRPR�SUHJDUmR�� VH�QmR� IRUHP�Hnviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam 
FRLVDV�ERDV�´ (Romanos 10:15). 
 
³(�WRGD�OtQJXD�FRQIHVVH�TXH�-HVXV�&ULVWR�p�6HQKRU��SDUD�JOyULD�GH�'HXV�3DL�´ (Filipenses 2:11). 
 
Ser Batizado:  
x É necessário ser batizado (por imersão total do corpo) para remissão dos pecados, para ser 
salvo. 
³(�disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; 
TXHP��SRUpP��QmR�FUHU�VHUi�FRQGHQDGR�´�0DUFRV������-16). 
 
³$�LVWR��UHVSRQGHX�-HVXV��(P�YHrdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o 
reino de Deus.  Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar 
ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer 
da água e do Espírito não pode HQWUDU�QR�UHLQR�GH�'HXV�´ (João 3:3-5). 
 
³5HVSRQGHX-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 EsptULWR�6DQWR�´ (Atos 2:38). 
 
³4XDQGR��SRUpP��GHUDP�FUpGito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus 
&ULVWR��LDP�VHQGR�EDWL]DGRV��DVVLP�KRPHQV�FRPR�PXOKHUHV�´ (Atos 8:12). 
 
³6HJXLQGR� HOHV� FDPLQKR� IRUD�� FKHJDQGR� D� FHUWR� OXJar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água; que 
impede quH�VHMD�HX�EDWL]DGR"´ (Atos 8:36). 
 
³(�RUGHQRX�TXH�IRVVHP�EDWL]DGRV�HP�QRPH�GH�-HVXV�&ULVWR��(QWmR��OKH�SHGLUDP�TXH�SHUPDQHFHVVH�FRP�HOHV�SRU�
DOJXQV�GLDV�´�$WRV�������� 
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³0DV, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa; também muitos dos coríntios, 
RXYLQGR��FULDP�H�HUDP�EDWL]DGRV�´ (Atos 18:8). 
 
³2X��SRUYHQWXUD�� LJQRUDLV�TXH�WRGRV�QyV�TXH�IRPRV�EDWL]DGRV�HP�&ULVWR�-HVXV�IRPRV�EDWL]DGRV�QD�VXD�PRUWH"�
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos 
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.Porque, se fomos unidos com ele na 
semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto: que 
foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o 
SHFDGR�FRPR�HVFUDYRV�´�5RPDQRV����-6). 
 
³3RLV, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus; porque todos quantos fostes batizados em 
Cristo de Cristo vos revestLVWHV�´ (Gálatas 3:26-27). 
 
³7HQGR�VLGR�VHSXOWDGRV��MXQWDPHQWH�FRP�HOH��QR�EDWLVPR��QR�TXDO�LJXDOPHQWH�IRVWHV�UHVVXVFLWDGRV�PHGLDQWH�D�Ip�
no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortoV�´ (Colossenses 2:12). 
 
³$�TXDO�� ILJXUDQGR�R�EDWLVPR��DJRUD� também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a 
LQGDJDomR�GH�XPD�ERD�FRQVFLrQFLD�SDUD�FRP�'HXV��SRU�PHLR�GD�UHVVXUUHLomR�GH�-HVXV�&ULVWR�´ (I Pedro 3:21). 
 

PERMANECER FIEL: 
x Após ser batizado é necessário permanecer fiel, vivendo piedosamente até a morte, ou até a 
volta de Cristo 
³6HUHLV�RGLDGRV�GH�WRGRV�SRU�FDXVD�GR�PHX�QRPH��DTXHOH��SRUpP��TXH�SHUVHYHUDU�DWp�DR�ILP��HVVH�VHUi�VDOYR�´ 
(Marcos 13:13) 
 
³(�DOJXpP�YHP�D�PLP�H� QmR�DEorrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs e ainda a sua 
própria vida, não pode ser meu discípulo.  E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser 
PHX�GLVFtSXOR�´ (Lucas 14:26,27). 
 
³5HJR]LMDL-vos na esperança, sede paFLHQWHV�QD�WULEXODomR��QD�RUDomR��SHUVHYHUDQWHV�´ (Romanos 12:12). 
 
³1mR� queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos 
entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim 
também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por 
palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os 
que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a 
trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro;  depois, nós, os vivos, os que 
ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, 
estaremos para sempre com o Senhor�´�,�7HVVDORQLFHQVHV�����-17). 
  
x É necessário andar pela fé. 
³9LVWR�TXH�DQGDPRV�SRU�Ip�H�QmR�SHOR�TXH�YHPRV�´ (II Coríntios 5:7). 
  
³2UD��D�Ip�p�D�FHUWH]D�GH�FRLVDV�TXH�VH�HVSHUDP��D convicção de fatos que se não vêem. Pois, pela fé, os antigos 
obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira 
que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício 
do que Caim; pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por 
meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte; não 
foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a 
Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que ele existe e que se torna galardoador dRV�TXH�R�EXVFDP�´��+HEUHXV�����-6). 
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x É necessário andar segundo os ensinamentos de Jesus 
³6H��SRUpP��DQGDUPRV�QD�OX]��FRPR�HOH�HVWi�QD�OX]��PDQWHPRV�FRPXQKmR�XQV�FRP�RV�RXWURV��H�R�VDQJXH�GH�-HVXV��
seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos 
enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, 
H�D�VXD�SDODYUD�QmR�HVWi�HP�QyV�´ (I João 1:7-10). 
 
³7RGR�DTuele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus; o que permanece na 
doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o 
recebais em casa, nem lhe deis as boas-YLQGDV�´ (II João 1:9-10). 
 
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro 
evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de 
Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos 
pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além 
daquele que recebesteV��VHMD�DQiWHPD�´ (Gálatas 1:6-9). 
 
x É necessário perseverar na oração  
³&RP�toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e 
V~SOLFD�SRU�WRGRV�RV�VDQWRV�´ (Efésios 6:18). 
 
³1mR�DQGHLV�DQVLRVRV�GH�FRLVD�DOguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, 
peOD�RUDomR�H�SHOD�V~SOLFD��FRP�Do}HV�GH�JUDoDV�´ (Filipenses 4:6). 
 
³2UDL�VHP�FHVVDU�´ (I Tessalonicenses 5:17). 
 
x É necessário fazer as boas obras de Deus.  
³3RU�LVVR��HQTXDQWR�WLvermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da Ip�´ 
(Gálatas 6:10). 
 
³0HXV�LUPmRV��TXDO�p�R�SURYHLWR��VH�DOJXpP�GLVVHU�TXH�WHP�Ip��PDV�QmR�WLYHU�REUDV"�3RGH��DFDVR��VHPHOKDQWH�Ip�
salvá-lo?  Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e 
qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o 
corpo, qual é o proveito disso?  Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: 
Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. 
Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crêem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem 
insensato, de que a fé sem as obras é inoperante?  Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, 
quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque?  Vês como a fé operava juntamente com as suas obras; 
com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou,  e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em 
Deus, e isso lhe foi imputado para justiça; e: Foi chamado amigo de Deus.  Verificais que uma pessoa é 
justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz 
Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem 
HVStULWR�p�PRUWR��DVVLP�WDPEpP�D�Ip�VHP�REUDV�p�PRUWD�´ (Tiago 2:14-26). 
 
Os exemplos de conversão a seguir ilustram a parte o homem no plano de Deus para sua salvação. 
Através destes exemplos, fica clara a necessidade de OUVIR, CRER, ARREPENDER-SE, 
CONFESSAR A JESUS e SER BATIZADO para a remissão dos pecados: 
 
 
x Pentecostes  
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³(QWmR��os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil 
pessoas. 
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia 
temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos 
e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida 
que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e 
tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de 
todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-OKHV�R�6HQKRU��GLD�D�GLD��RV�TXH�LDP�VHQGR�VDOYRV�´ (Atos 2:41-47). 
x Samaritanos  
³)LOLSH��GHVFHQGR�j� FLGDGH�GH�6DPDULD�� DQXQFLDYD-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas 
que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos 
saíam gritando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos foram curados.  E houve grande alegria naquela 
cidade. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, 
insinuando ser ele grande vulto; ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o 
poder de Deus, chamado o Grande Poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, 
porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam 
sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé; e, tendo sido batizado, 
acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grDQGHV�PLODJUHV�SUDWLFDGRV�´ (Atos 8:5-13). 
x Eunuco  
³&RUUHQGR�)LOLSH�� RXYLX-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: 
Como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a 
passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro; e, como um cordeiro 
mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça; quem lhe 
poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: Peço-te que 
me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou; e, 
começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a 
certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: 
É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, 
mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito 
do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco; e este foi seguLQGR�R�VHX�FDPLQKR��FKHLR�GH�M~ELOR�´ 
(Atos 8:30-39). 
x Saulo  
³(QWmR��$QDQLDs foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a 
saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do 
Espírito Santo. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-
VH�H�IRL�EDWL]DGR�´ (Atos 9:17-18). 
x Cornélio 
³(QWmR��IDORX�3HGUR��GL]HQGR��5HFRQKHoR��SRU�YHUGDGH��TXH�'HXV�QmR�ID]�DFepção de pessoas; pelo contrário, 
em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos 
filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós 
conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que 
João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda 
parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele; e nós somos 
testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém; ao qual também tiraram a vida, 
pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o 
povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos 
com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos; e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi 
constituído por Deus Juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu 
nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o 
Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, 
admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo; pois os ouviam falando 
em línguas e engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro: Porventura, pode alguém recusar a água, para 
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que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem 
EDWL]DGRV� HP� QRPH� GH� -HVXV� &ULVWR�� (QWmR�� OKH� SHGLUDP� TXH� SHUPDQHFHVVH� FRP� HOHV� SRU� DOJXQV� GLDV�´ (Atos 
10:34-48). 
x Lídia 
³1R�ViEDGR��VDtPRV�GD�FLGDGH�SDUD�MXQWR�GR�Uio, onde nos pareceu haver um lugar de oração; e, assentando-
nos, falamos às mulheres TXH�SDUD�DOL�WLQKDP�FRQFRUULGR�´ (Atos 16:13). 
x Carcereiro de Filipos  
³'HSRLV��WUD]HQGR-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no 
Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela 
mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os 
seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa; e, com todos os seus, manifestava grande 
alegriD��SRU�WHUHP�FULGR�HP�'HXV�´ (Atos 16:30-34). 
x Coríntios 
³0DV, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa; também muitos dos coríntios, 
ouvindo, FULDP�H�HUDP�EDWL]DGRV�´�(Atos 18:8). 
x Efésios  
³(OHV��WHQGR�RXYLGR�LVWR��IRUDP�batizados HP�R�QRPH�GR�6HQKRU�-HVXV�´ (Atos 19:5). 
 

...E, a partir daí PERMANECER FIEL. 


