
O PROPÓSITO DA SALVAÇÃO 
 
 
Texto: “Romanos 5 : 6-11“ 
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque 
apenas alguém morrerá por um justo; pois poderá ser que pelo bom alguém ouse 
morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, 
sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu 
sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos 
reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já 
reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos 
gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a 
reconciliação. 
 
INTRODUÇÃO 
O desejo do coração de Deus é abençoar o homem, sua mais preciosa criação, em todas 
as áreas da sua vida. Todo aquele que se aproximar de Deus, certamente será 
abençoado, pois Ele é galardoador dos que o buscam (Hb 11.6). A salvação é a maior e 
a mais importante e preciosa bênção que Deus proporcionou ao homem. O Seu 
propósito é “que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da 
verdade.” (1Tm 2:4). 
 
1. SALVAÇÃO: UM PROPÓSITO ETERNO 
O plano redentor de Deus foi elaborado antes mesmo da fundação do mundo, segundo 
a presciência divina (presciência significa saber antes de acontecer), ou seja, Deus 
preparou a nossa Salvação desde a Eternidade. Ele estende o Seu amor a todos aqueles 
que recebem Jesus em seus corações como Senhor e Salvador, perdoando-lhes os 
pecados e dando-lhes a vida eterna (Ef 1:3-8). 
Recebemos a salvação por uma decisão de entregar nossa vida a Cristo, o que deve ser 
seguido por um processo de santificação a Deus (2Ts 2:13-14). 
 
2. SALVAÇÃO: PROPÓSITO DE DEUS PARA HOJE 
Através da misericórdia de Deus, o plano da Salvação se cumpre, hoje, na vida daqueles 
que se entregam a Jesus. Deus é rico em misericórdia e a Sua misericórdia dura para 
sempre e é por isto que não somos consumidos pelos nossos pecados (Is 54:10; Lm 3:22-
23). A bondade e a misericórdia do Senhor estão sempre disponíveis a nós. Através da 
nossa  regeneração Deus nos torna livres de qualquer acusação por parte do inimigo 
(Tito 3:4-7). 
 
3. SALVAÇÃO: UMA RECOMPENSA ETERNA 
Embora o plano da salvação tenha sido elaborado desde a eternidade, ele se cumpre 
hoje em nossas vidas e nos dá uma garantia futura de Vida Eterna com Deus. Isso 
acontece pela confirmação da nossa fé. 
A nossa decisão de seguir a Cristo, mesmo em meio às dificuldades e provações, 
confirmará a nossa fé naquele que pode e quer nos salvar (Marcos 16:16). 
Deus manifestou a Sua graça enviando Seu único Filho para ser crucificado e morto em 
nosso lugar, dando-nos, assim, a Salvação, mesmo quando, por causa dos nossos 



pecados, não merecíamos. A aceitação dessa graça fará com que o Propósito da Salvação 
se cumpra na vida do homem. (Tito 2:11-14). 
 
CONCLUSÃO 
Concluímos, então, que a nossa salvação é o proposito principal de Deus para o pecador. 
Mas, para que isto aconteça, é preciso tomar a decisão de receber Jesus em seu coração, 
pedindo para que Ele entre em sua vida. 
 
Fonte: COM12 


