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INTRODUÇÃO: 
 

“Chamou a si os doze, e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos; 
E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão; nem alforje, nem pão, 
nem dinheiro no cinto; Mas que calçassem alparcas, e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes: Na 
casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali.” 
 

ESBOÇO: 
 

1. Salvação um ato da graça de Deus: (Rm 5:20) - “assim como o pecado reinou na morte, também a 
graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.” 
 

2. Salvação um ato da livre escolha do homem: (Mc 16.15) -  “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, 
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 
condenado. “ 
 

3. Salvação vem pela fé de quem ouviu a Palavra: (RM 5.1) -  “Sendo, pois, justificados pela fé, temos 
paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo; pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na 
qual estamos firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.” 
 

4. Salvação é uma operação instatânea: (Lc 23.43) -  “E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, 
quando entrares no teu Reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no 
Paraíso.” 
 

5. Salvação uma virtude experimental: (Rm 8.16) – “O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito 
que somos filhos de Deus.” 
 

6. Salvação um ato regenerativo: (2Co 5.17) – “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.” 
 

7. Salvação um ato relativo: (Hb 6.4-6) – “Porque é impossível que os que já uma vez foram 
iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa 
palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, E recaíram, sejam outra vez renovados para 
arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expöem ao vitupério.” 
 

8. Salvação um ato absoluto: (1Co 15.26)  - “Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a 
morte.” 

 
 



CONCLUSÃO: 
 
 
A faceta da predestinação individual do Calvinismo, tem trazido mais prejuízo ao Reino de Deus, do que 
muitas heresias universalmente reconhecidas e aceitas. A princípio ela não tem nada a vê com a 
omnisciência Divina, e sim com o capricho e a conveniência humana, e a política interesseira religiosa. 
Muito pelo contrário, ela fere o que é de mais moral  e santo na Divindade: sua Justiça e seu amor! 
(João 3.16; Mc 16.15-16). 
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