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A. O EFEITOS DA SALVAÇÃO PELA GRAÇA DE DEUS 

[30 Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado (Tetelestai)! E, inclinando 
a cabeça, rendeu o espírito. João 19] 

Eu sou filho de Deus, co-herdeiro com Cristo (irmão de Jesus), selado com o Espírito Santo, 
imagem de Deus, guardado pelos anjos, membro do corpo, herdeiro da promessa, coberto 
pelo sangue, justificado, livre da lei do pecado, me encontrarei com ele nas nuvens. 

B. FUNDAMENTOS QUE TODO CRISTÃO PRECISA APRENDER 
 

1. SOBRE DEUS 

Uma “definição de Deus”, Sua natureza, Sua relação com o universo, Ele sustenta tudo, 
governa tudo, Seu santo amor para com o universo, Seus atributos naturais, (onipotência, 
onisciência, onipresença, unidade, infinidade, imutabilidade) Seus atributos morais (justiça, 
a manifestação do seu amor). O universo prova a existência de Deus. A experiência cristã 
prova a existência de Deus. 

2. SOBRE A PESSOA DE CRISTO 

Sua natureza (divina e humana), sujeitou-se às leis do desenvolvimento, padeceu e morreu. 
A deidade de Cristo, os dois estados de Jesus (humilhação e exaltação). Seus ofícios 
(profeta, sacerdote, rei). 

3. SOBRE O ESPÍRITO SANTO 

Provas bíblicas de que Ele é uma pessoa, Sua influência na vida dos discípulos, a deidade 
do Espírito Santo. No velho testamento, profecias a respeito da vinda do Espírito Santo, o 
Espírito Santo nos evangelhos. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo em 
Atos e nas epístolas. A necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. 

4. SOBRE O HOMEM 

Sua constituição (corpo, alma e espírito), a natureza religiosa do homem, as atividades 
humanas semelhança entre o homem e Deus. A imortalidade, teorias errôneas.  

5. SOBRE OS ANJOS 

Sua natureza, espíritos, classificação, seu caráter, sua obra, Satanás. 

6. SOBRE A IGREJA 

Sua origem e definição, ilustrações, sua fundação, membros da Igreja, obra da Igreja, 
ordenanças da Igreja (ceia e batismo), adoração na Igreja, organização da Igreja, o 
ministério na Igreja. 

7. SOBRE AS ESCRITURAS 

Sua inspiração (divina e não humana), sua unidade. 
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8. SOBRE O PECADO 

Sua origem, definição. Pecado no Velho e Novo testamento. Princípio fundamental do 
pecado. A universalidade do pecado, consequências do pecado (morte física, morte 
espiritual e exclusão da presença de Deus). 

9. SOBRE A EXPIAÇÃO (cobrir) 

A origem do sacrifício, a natureza do sacrifício, a eficácia do sacrifício, expiação no Antigo 
e Novo testamento (justiça). 

10. SOBRE A SALVAÇÃO  

Fundamentos da salvação (justificação, regeneração, adoção, santificação, glorificação), 
condições para a salvação (fé e arrependimento, conversão), a graça de Deus. Os meios de 
santificação (o sangue de Cristo, o Espírito Santo e a Palavra de Deus). 

11. SOBRE AS ÚLTIMAS COISAS 

Sua realidade estabelecida (pelos Profetas, pelo testemunho de João Batista, por Cristo, 
pelos anjos, pelos apóstolos. Duas fases (na terra e nos ares). 


