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14.Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das 
quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 

15.Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são 
capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo 
Jesus. 

16.Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 
repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, 

17.para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado 
para toda boa obra. 

Nova Versão Internacional 



 Proclamar significa o ato 
de anunciar alguma coisa. 



“porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo". 
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele 
de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? 
E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são 
belos os pés dos que anunciam boas novas! " 
No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: 
"Senhor, quem creu em nossa mensagem? " 
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é 
ouvida mediante a palavra de Cristo.” 

 
Romanos 10:13-17 



 O homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo 

 Qualquer pessoa só pode invocar o nome do Senhor se crer 
nEle como “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” 

 Ninguém pode crer em Cristo a menos que tenha ouvido 
falar dEle 

 Ninguém ouvirá falar de Cristo a menos que alguém lhe fale 
sobre Cristo 

 A fé salvadora vem pelo ouvir a Palavra de Deus 



 Mt 4.4/Dt 8.3: “Não só de pão viverá o homem, mas de toda 
palavra que procede da boca de Deus” 
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 Nada substitui a revelação de Deus pelas Escrituras 

 A “lei do Senhor” como “vontade de Deus”: 

Sl 19.7 

• A lei do Senhor é 
perfeita, e 
revigora a alma 

Sl 1.2 

• Ao contrário, sua 
satisfação está na 
lei do Senhor, e 
nessa lei medita 
dia e noite. 

Rm 7.12 

• De fato a lei é 
santa, e o 
mandamento é 
santo, justo e 
bom. 



Ir 
Fazer 

discípulos 
Batizar Ensinar 

Mateus 28.19-20 



Conheça 

Viva Proclame 



  
Não perca 


