
CREMOS  IEADEM
NO PERDÃO DOS PECADOS, NA SALVAÇÃO PRESENTE
E PERFEITA E NA ETERNA JUSTIFICAÇÃO DA ALMA
RECEBIDOS GRATUITAMENTE DE DEUS PELA FÉ NO
SACRIFÍCIO EFETUADO POR JESUS CRISTO EM
NOSSO FAVOR

(AT 10.43; RM 10.13; 3.24-26 E HB 7.25; 5.9).



NO PERDÃO DOS PECADOS
“se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós
mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos
purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido
pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em
nós” (1 Jo 1:9-10).

ATOS 10:43 “A este dão testemunho todos os profetas, de que todos
os que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome.”



NO PERDÃO DOS PECADOS
Antes de Jesus, houve pecado e condenação. Todos pecaram (Romanos 3:23) e mereceram a morte espiritual (Romanos 6:23). Paulo diz que a lei do Antigo
Testamento mostrou o problema (Romanos 3:20; Gálatas 3:22), e que a fé em Jesus Cristo é a solução (Gálatas 3:23-27; Romanos 3:24-26). Nesta última
citação, ele comenta sobre a necessidade do sangue de Jesus para fazer propiciação pelos nossos pecados.

Como, então, pode se falar de perdão antes da morte de Jesus? Quando Moisés revelou as instruções sobre holocaustos e outros sacrifícios, ele disse que
os pecados do povo seriam perdoados por meio dessas ofertas (Levítico 4:20,26,31,35; 5:10,13,16,18; 6:7; etc.). João Batista, alguns anos antes do
derramamento do sangue de Jesus, pregou “batismo de arrependimento para remissão de pecados” (Marcos 1:4).

Se já existiam meios para perdoar pecados, por que Jesus se sacrificou na cruz? O livro de Hebreus esclarece esta questão. Ele nos ensina que:

1. Os sacrifícios anteriores não foram suficientes para perdoar pecados: “Nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é
impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados” (10:3-4).

2. Os pecados cometidos sob o Velho Testamento foram perdoados pela morte de Jesus: “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” (9:15).

Para ilustrar o significado destes trechos, podemos usar a prática comum de pagar dívidas com cheques pré-datados. Os sacrifícios do Antigo Testamento e
o batismo de João foram como cheques pré-datados assinados com a confiança que o sangue de Jesus seria “depositado na conta” na data certa. Foram
condicionados no sacrifício futuro de Jesus.

Hoje, é diferente. Quando demonstramos a fé pelo arrependimento e o batismo para remissão dos pecados (Atos 2:38), confiamos
no depósito que já foi feito no Calvário, e recebemos o perdão dos nossos pecados.



NA SALVAÇÃO PRESENTE E PERFEITA
“Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.” 
Romanos 10:13

“Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que
há em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no
seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos
pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus; Para
demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele
seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.” Rom 3:24-26



NA SALVAÇÃO PRESENTE E PERFEITA
A salvação é uma dádiva real. Para agora; basta crer. É perfeita, não precisa de reparos ou 
ajustes.

É preciso observar que a nossa salvação envolve três tempos e três
aspectos. No passado, fomos justificados, santificados e regenerados
(aspecto posicional). No presente, devemos operar a nossa salvação
com temor e tremor (Fp 2.12), seguindo a paz com todos e a
santificação (aspecto progressivo), sem a qual ninguém verá o
Senhor (Hb 12.14). No futuro, nossa salvação será a glorificação
(aspecto perfectivo); seremos libertos da presença do pecado, e não
apenas de seu domínio.



NA ETERNA JUSTIFICAÇÃO DA ALMA 
RECEBIDOS GRATUITAMENTE DE DEUS PELA 
FÉ NO SACRIFÍCIO EFETUADO POR JESUS 
CRISTO EM NOSSO FAVOR
Hebreus 7:25 “Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por 
ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.”

Hebreus 5:9 “E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna 
salvação para todos os que lhe obedecem;”

"Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso 
Senhor Jesus Cristo" (Rm 5.1).



NA ETERNA JUSTIFICAÇÃO DA ALMA 
RECEBIDOS GRATUITAMENTE DE DEUS
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.”

Efésios 2:8

Justificação: Quitar uma divida, declarar justo, ou pronunciar a sentença de salvação.

A justificação vem da Justiça de Deus e significa o estado de aceitação que
se entra pela fé.

Essa aceitação é um dom de Deus colocado a nossa disposição pela fé em
Jesus Cristo.

Isto não quer dizer que a pessoa esta isento de pecar, mas que Deus a
aceitou através do sacrifício de Cristo. A pessoa esta justificada. Deixa de
ser visto como ofensor, passa a ser tratado como justo justificado.



PELA FÉ NO SACRIFÍCIO EFETUADO POR 
JESUS CRISTO EM NOSSO FAVOR

João 1.29 – “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.”

2 Co 5:21 “Àquele que não conheceu pecado, ele tornou pecado por
nós, para que, por meio dele, nós nos tornássemos justiça de Deus.”

“Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um
maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não
desta criação,
Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna
redenção.” Hebreus 9:11,12



PELA FÉ NO SACRIFÍCIO EFETUADO POR 
JESUS CRISTO EM NOSSO FAVOR
ATO de Fé: Acreditar na obra que Cristo realizou na Cruz. 
(Rom 1:16 Para que todo que nele crer...)

Sacrifício perfeito em nosso favor. Não precisou ser 
repetido.

Hebreus 9:28 “Assim também Cristo foi oferecido uma 
vez para levar os pecados de muitos. ..


