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Introdução: Porque precisamos ser salvos? A resposta é: Porque todos somos pecadores. E a palavra de Deus confirma isso, veja: 
Como está escrito: "Não há nenhum justo, nem um sequer; não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se 
desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer". "Suas gargantas são um 
túmulo aberto; com suas línguas enganam". "Veneno de serpentes está em seus lábios". "Suas bocas estão cheias de maldição e 
amargura". "Seus pés são ágeis para derramar sangue; ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da 
paz". "Aos seus olhos é inútil temer a Deus". Romanos 3:10-18... todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 
3:23 
 
Mas para alguns, a dúvida continua: Do que precisamos ser salvos?  E esta resposta é: Da maldição do pecado e da morte eterna. 
E a palavra de Deus confirma isso, veja: Pois o salário do pecado é a morte... Romanos 6:22-23 
 

Salvação não é apenas libertação do inferno; é libertação do pecado. C. H. Spurgeon 
 
Soteriologia: A Doutrina da Salvação é tecnicamente chamada de Soteriologia, que significa estudo ou ciência da salvação. A 
palavra é formada a partir de dois termos gregos [Soterios], que significa "salvação" e [logos], que significa "palavra". 
 
Declaração Doutrinária Batista: A salvação é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador e da sua fé 
em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo 
derramamento do seu sangue na cruz. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. É um dom 
gratuito que Deus oferece a todos os homens. 
 
MOISÉS - II. As Bênçãos da Salvação: Verdadeiramente a salvação é maravilhosa, e o Apóstolo Paulo, consciente do dom indizível 
da salvação através de Cristo, declarou, comparando os resultados do pecado de Adão e os benefícios da obra de Cristo: “Mas onde 
o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a 
graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor” (Rm. 5:20,21). 
 
Sim, o pecado não obscureceu a graça divina, antes, permitiu que a mesma fosse manifesta. Por isso, no momento da salvação, 
quando a graça insuperável de Cristo nos alcança, uma série de bênçãos a acompanham. Nossos olhos carnais não percebem, mas, 
no momento em que um pecador se arrepende e crê na obra de Cristo, uma série de bênçãos o alcançam: seus pecados são 
propiciados, ele é perdoado, justificado, regenerado e adotado por Deus.  
 
A. A Bênção da Propiciação: A propiciação era um ritual, em que no dia da expiação pelo pecado, o sumo sacerdote levava o 
sangue do sacrifício que ele oferecia por todas as pessoas presentes e aspergia com ele o “propiciatório”, e assim se fazia a 
propiciação.  
Quando pecamos, nos encontramos sob o juízo de Deus, ou seja, estamos à mercê da morte física e espiritual: “...o salário do 
pecado é a morte” Rm 6:23. Por quê? Porque o pecado promove a ira de Deus já que o mesmo ofende o Seu caráter santo (Dt. 9:20). 
Assim, todos os homens estão sob a ira de Deus e caminham para a condenação eterna.  
O que tem a ver a propriciação de Cristo com isto? Tudo! Cristo sofreu a ira divina em lugar de toda a humanidade. Rm. 3:25 ensina: 
“(Cristo Jesus), ao qual Deus propôs como propiciação da sua justiça por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora 
cometidos”. Aqui aprendemos que o sacrifício de Cristo funcionou como uma conta bancária na qual todos os pecados do passado e 
do futuro foram depositados para serem sacados por ocasião do sacrifício de Cristo. É interessante notar o brado de Cristo no 
momento da crucificação: “Está consumado” (Jo. 19:30) – indicando, entre outras coisas, que as “dívidas de pecado” estavam 
pagas.  
 
Jesus é a nossa propiciação... não há mais a necessidade de que nenhum sacerdote faça propiciação por nós. 
 
OSIEL - B. A Bênção do Perdão: O perdão não significa que Deus deixou para lá nossos pecados. Pelo contrário, para nos conceder 
perdão o próprio Deus pagou um alto preço: “Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes 
resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo” (I Pe. 1:18,19). O perdão obtido por ocasião da salvação implica o livramento da 
penalidade devida ao pecado. Nele temos, “pelo sangue, a remissão (é uma forma de extinção da obrigação pela qual o credor 
perdoa a dívida do devedor) dos pecados” (Ef. 1:7). E o perdão de Deus não é para alguns pecados, mas para todos: “Para mostrar 
como o seu perdão é completo, Deus diz que as iniquidades são lançadas nas profundezas do mar (Mq. 7:19); não em lugar raso, 
onde poderiam ser descobertas pela maré vazante, mas nas profundezas do oceano, onde, mesmo que fossem procuradas, não 
seriam encontradas. Tal é o perdão de Deus” (1). 
 
Só Jesus pode nos perdoas de todos os nossos pecados.  
 
C. A Justificação: SER JUSTIFICADO É: Saber que a Justificação é o ato instantâneo, completo e definitivo, JUDICIAL de Deus, ao 
declarar que o pecador que se arrepende e crê em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, é, apesar de merecer a morte eterna por 
causa de seus pecados, alguém justo. Paulo, citando o Antigo Testamento, afirma em Rm. 3:10: “Não há justo, nem um sequer”. Por 
este texto percebemos que o homem é um criminoso, ou seja, um violador da Lei Divina. E neste ponto não basta ser perdoado, 
pois, o perdão significa a subtração de nossos pecados, sendo preciso a adição da justiça de Cristo(2). Afinal, o perdão nos livra da 
culpa do pecado, mas não nos restaura o favor de Deus, o qual tínhamos perdido. Há grande diferença entre, um criminoso 
perdoado e um justo que nenhum crime cometeu(3). Quando sou salvo, Deus toma meus pecados e os coloca sobre Cristo (perdão), 



toma a justiça de Cristo e a coloca sobre mim (justificação). Como ensina o próprio Paulo: “Aquele que não conheceu pecado 
(Cristo), Ele (Deus) o fez pecado por nós; para que nele (Cristo) fôssemos feitos justiça de Deus” (II Co. 5:21).  
 
A justificação significa a transferência da Justiça de Cristo para aquele que é salvo. Quando, por causa da sua fé, Deus Pai, cheio da 
graça que é favor imerecido, nos transforma de injustos em justos.  
 
MARCEL - D. A Regeneração: A Regeneração consiste exatamente na comunicação da vida espiritual realizada pelo Espírito Santo: 
“nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo” (Tt. 3:5). A própria construção da palavra indica o 
seu significado: regenerar = re gerar = “gerar de novo”. É o novo nascimento. Gerado pelo Espírito. 
 
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! 2 Coríntios 
5:17 
 
E. A Adoção: Em termos jurídicos a adoção é o ato de uma pessoa receber o filho de outra em sua própria família, e lhe conferir os 
mesmos privilégios de um filho natural. E é exatamente isto que Deus faz conosco – antes de Cristo estávamos separados da família 
de Deus – ainda mais, a Bíblia declara veementemente que os homens naturais são: - Filhos da desobediência: Efésios 5:6. - Filhos 
da ira: Efésios 2:3. - Filhos do Diabo: I João 3:10. A adoção divina consiste em tomar aqueles que outrora estavam separados da 
Família de Deus e torná-los Seus filhos – “vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de 
Deus” (I Jo. 3:1). Veja que Deus não é apenas alguém que perdoa nossas ofensas, ou um juiz que nos declara justos, mas é um Pai 
que carinhosamente nos recebe como filhos amados: “Embora um juiz possa absolver totalmente alguém que esteja sendo acusado 
de crime, não pode, contudo, conferir ao que foi absolvido nenhum dos privilégios que um filho tem. Mas o crente em Jesus Cristo 
tem o privilégio de poder considerar a Deus não apenas como juiz e justificador, mas um pai harmonioso com quem se 
reconcilia”(4).  
 
TIAGO - Conclusão  
Jesus nos prometeu: "Eu lhes asseguro, disse Jesus: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e 
não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24 
 
Na verdade todas as bênçãos da salvação são a própria salvação, pois, a salvação é encontrar em Cristo a propiciação pelos nossos 
pecados, livrando-nos da ira divina. Salvação é, mediante este mesmo sacrifício, obter o perdão e a justiça de Cristo. Salvação é ter 
a vida de Deus em nós, é nEle, sermos gerados de novo, e, porque fomos gerados de novo, recebemos o privilégio de chamarmos 
Deus de Pai.  
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