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JESUS É SUPREMO
COLOSSENSES 1

... para que em tudo 
tenha a supremacia.
Cl 1:18

JESUS É SUFICIENTE
COLOSSENSES 2 Pois em Cristo habita 

corporalmente toda a 
plenitude da 
divindade, e, por 
estarem nele, que é o 
Cabeça de todo 
poder e autoridade, 
vocês receberam a 
plenitude.
Cl 2.9 e 10



A SALVAÇÃO PELA GRAÇA
EFÉSIOS 2.1-10

1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,

2. nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem 
deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora 
está atuando nos que vivem na desobediência.

3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, 
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus 
desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza 
merecedores da ira.

4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor 
com que nos amou,

5. deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos 
mortos em transgressões — pela graça vocês são salvos.

6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar 
nos lugares celestiais em Cristo Jesus,

7. para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de 
sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em 
Cristo Jesus.

8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é dom de Deus;

9. não por obras, para que ninguém se glorie.

10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para 
fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para 
que nós as praticássemos.



COMO É O HOMEM CAÍDO

• Morto em transgressão e pecado

• Habituado nessa vida de morte

• Sujeito a Satanás

• Segundo a vontade da carne, seus desejos e 
pensamentos

1. Vocês estavam mortos em suas 
transgressões e pecados,

2. nos quais costumavam viver, quando 
seguiam a presente ordem deste mundo e 
o príncipe do poder do ar, o espírito que 
agora está atuando nos que vivem na 
desobediência.

3. Anteriormente, todos nós também 
vivíamos entre eles, satisfazendo as 
vontades da nossa carne, seguindo os seus 
desejos e pensamentos. Como os outros, 
éramos por natureza merecedores da ira.

Ef 2.1-3

Merecedor da ira



NINGUÉM 
ESCAPA DA IRA 
DE DEUS

• “Portanto, a ira de Deus é revelada do céu 
contra toda impiedade e injustiça dos 
homens que suprimem a verdade pela 
injustiça” Rm 1.18

• “...todos pecaram e estão destituídos da 
glória de Deus” Rm 3.23



NOSSA
INCAPACIDADE

RM 7.14-24

14. Sabemos que a lei é espiritual; eu, contudo, não o sou, pois fui 
vendido como escravo ao pecado.

15. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que 
odeio.

16. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa.

17. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita 
em mim.

18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. 
Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo 
realizá-lo.

19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero 
fazer, esse eu continuo fazendo.

20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o 
pecado que habita em mim.

21. Assim, encontro esta lei que atua em mim: Quando quero fazer o 
bem, o mal está junto a mim.

22. Pois, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus;

23. mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, 
guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro 
da lei do pecado que atua em meus membros.

24. Miserável homem eu que sou! Quem me libertará do corpo 
sujeito a esta morte?



GRAÇA

• Grego charis – favor, ajuda, boa 
vontade

• Denota a ação benéfica por parte 
de Deus, de forma voluntária, 
atribuindo capacidade a uma 
situação de incapacidade

• A graça fala da livre e boa vontade 
de Deus para salvar o homem



GRAÇA
DEUS AGINDO EM FAVOR DO HOMEM

Deus procura 
Adão no 
Jardim
(Gn 3.8)

Deus chama 
Abrão e lhe 
faz promessa
(Gn 12;Gn 15)

Deus fala com 
Isaque, Jacó e 
José
(Gn 28)

Deus designa 
Moisés no 
Horebe
(Ex 3)

Deus se faz 
representar na 
Lei dada a 
Moisés
(Ex 19)

Jesus Cristo 
vem ao mundo 
cheio de graça 
e verdade
(Jo 1.14)

“Deus tornou pecado por nós 
aquele que não tinha pecado, para 
que nele nos tornássemos justiça 
de Deus.”  2 Co 5.21



COMO A SALVAÇÃO PELA GRAÇA ACONTECEU

• “Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-
nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões —
pela graça vocês são salvos.” Ef 2:4,5

Amor Misericórdia

Vivos em 
Cristo

Mortos em 
transgressões



JOÃO 3.16-18

• Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu 
Filho Unigênito, para que todo o que nele crer 
não pereça, mas tenha a vida eterna.

• Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para 
condenar o mundo, mas para que este fosse salvo 
por meio dele.

• Quem nele crê não é condenado, mas quem não 
crê já está condenado, por não crer no nome do 
Filho Unigênito de Deus.



NOSSAS OBRAS, POR MELHOR QUE SEJAM,
NÃO NOS SALVAM

• “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de 
Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.” Ef 2.8,9

Falha da justiça própria

• “Somos como o impuro — todos 
nós! Todos os nossos atos de 
justiça são como trapo 
imundo. Murchamos como folhas, 
e como o vento as nossas 
iniquidades nos levam para longe.”
Is 64.6

Falha da obediência à Lei

• “Sabemos que ninguém é 
justificado pela prática da lei, mas 
mediante a fé em Jesus Cristo. 
Assim, nós também cremos em 
Cristo Jesus para sermos 
justificados pela fé em Cristo, e 
não pela prática da lei, porque 
pela prática da lei ninguém 
será justificado.”
Gl 2.16

Falha de nossa utilidade

• 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".
Rm 3.10-12



A FÉ

• Grego pisteōs:  confiança, fidelidade, crença

• “Mediante a fé” diz respeito a nossa total confiança na 
pessoa e na obra de Cristo Jesus como nosso único e 
suficiente salvador

• Se concretiza em nossa aceitação e entrega a esta 
realidade, acompanhada da confissão de que somos 
pecadores e de que Jesus é quem nos pode salvar dessa 
condição

• Esta fé nos é presenteada por Deus, mediante a obra de 
convencimento do Espírito Santo

“Pois com o coração se crê 
para justiça, e com a boca se 
confessa para salvação.”
Rm 10.10

“Muitos dos que creram 
vinham, e confessavam e 
declaravam abertamente suas 
más obras.” At 19.18

“Se você confessar com a sua 
boca que Jesus é Senhor e 
crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dentre os 
mortos, será salvo.” Rm 10.9

“Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para 
perdoar os nossos pecados e 
nos purificar de toda 
injustiça." 1 Jo 1.9



AS BOAS OBRAS SÃO RESULTADO DA SALVAÇÃO

• “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as 
quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.” Ef 2.10

Salvação
Criação de 
Deus em 

Cristo
Boas Obras



PRÓXIMA AULA:
JUDEUS, GENTIOS E IGREJA: A PAZ DE DEUS
Que Deus nos abençoe

Agora, no YouTube
Aula para as crianças


