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Fundamentos Teológicos II
Lição 2: A Obra do Espírito Santo na Salvação (Parte 2)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
8.3 Nós cremos que, sem a eficácia do trabalho do Espírito, 
ninguém viria a ter fé,  porque todos estão mortos em 
transgressões e pecados; são hostis a Deus e moralmente 
incapazes de se submeter a Deus ou agradá-Lo, porque os 
prazeres do pecado parecem maiores que os prazeres de Deus.  
Portanto, nos eleitos de Deus, o Espírito triunfa sobre toda 
resistência, aviva os mortos, retira a cegueira e manifesta 
Cristo de forma tão bela através do Evangelho que Ele se torna 
irresistivelmente atraente ao coração regenerado. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
8.4 Nós cremos que o Espírito Santo realiza essa obra salvífica em 
conexão com a apresentação do Evangelho da glória de Cristo.  
Logo, nem o trabalho do Pai na eleição, nem o trabalho do Filho na 
expiação, nem o trabalho do Espírito na regeneração são uma 
limitação ou desencorajamento à proclamação do Evangelho a 
todos os povos e indivíduos em todos os lugares. Pelo contrário, esse 
trabalho divino da Trindade é a garantia e o fundamento da nossa 
esperança de que nosso evangelismo não é em vão no Senhor. O 
Espírito une Sua obra salvífica ao Evangelho de Cristo, porque Seu 
objetivo é glorificar o Cristo do Evangelho. Portanto, nós cremos 
que não haja salvação por qualquer outro meio além de se receber o 
Evangelho da graça, por meio da fé, pelo poder do Espírito Santo. 

Alicerces para “a graça irresistível” 
• Na primeira parte deste curso, nós trabalhamos duas ideias 
importantes que servem como alicerces para esta ideia de 
graça irresistível. 

• A primeira ideia foi a doutrina de “eleição incondicional”:

A eleição de Deus é um ato incondicional de graça que foi 
concedida através do seu Filho Jesus antes da existência do 
mundo. Através de tal ato, Deus escolheu, antes da fundação 
do mundo, aqueles que seriam libertos da escravidão ao 
pecado e trazidos ao arrependimento e à fé salvadora em 
Jesus.
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Alicerces para “a graça irresistível” 
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas 
regiões celestiais em Cristo. 4 Antes da fundação do 
mundo, Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e 
irrepreensíveis diante dele. Em amor 5 nos predestinou 
para ele, para sermos adotados como seus filhos, por 
meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua 
vontade, 6 para louvor da glória de sua graça, que ele 
nos concedeu gratuitamente no Amado. (Efésios 1:3-6)

Alicerces para “a graça irresistível” 
Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e 
agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos 
que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. 
(Atos 13:48)

Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel 
não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, 
aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, 
enquanto o coração dos demais foi endurecido. 
(Romanos 11:7)
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Alicerces para “a graça irresistível” 
Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem 
qualquer coisa boa ou má — a fim de que o propósito de 
Deus conforme a eleição permanecesse, 12 não por 
obras, mas por aquele que chama — foi dito a ela: “O 
mais velho servirá ao mais novo”... 15 Pois ele diz a 
Moisés: “Terei misericórdia de quem eu quiser ter 
misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter 
compaixão”. 16 Portanto, isso não depende do desejo ou 
do esforço humano, mas da misericórdia de Deus... 18 
Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e 
endurece a quem ele quer. (Romanos 9:11-12, 16, 18))

Alicerces para “a graça irresistível” 
• A segunda ideia foi a doutrina de “depravação total”:

Nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos 
torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencer 
nossas próprias rebelião e cegueira. Tal inabilidade de 
salvarmos a nós mesmos é total. Nós somos completamente 
dependentes da graça de Deus para vencer a nossa rebelião, 
nos dar olhos para ver e, efetivamente, nos aproximar do 
Salvador.
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Alicerces para “a graça irresistível” 
Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o 

Espírito procedente de Deus, para que entendamos as 
coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 13 Delas 
também falamos, não com palavras ensinadas pela 
sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo 
Espírito, interpretando verdades espirituais para os 
que são espirituais. 14 Quem não tem o Espírito não 
aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe 
são loucura; e não é capaz de entendê-las, porque elas 
são discernidas espiritualmente. (1 Coríntios 2:12-14)

Alicerces para “a graça irresistível” 
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... 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 com Cristo, quando ainda 
estávamos mortos em transgressões — pela graça vocês 
são salvos. (Efésios 2:1-5)
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A “graça irresistível”
• Como que você foi salvo? Qual foi a sua experiência? 

A “graça irresistível”
• Como que você foi salvo? Qual foi a sua experiência? 

• O que a graça irresistível não é:

Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês
são iguais aos seus antepassados: sempre resistem ao
Espírito Santo! (Atos 7:51)

Mas a respeito de Israel, ele diz: “O tempo todo estendi
as mãos a um povo desobediente e rebelde”. (Ro 10:21)
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A “graça irresistível”
• Como que você foi salvo? Qual foi a sua experiência? 

• O que a graça irresistível não é:

Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos! Vocês
são iguais aos seus antepassados: sempre resistem ao
Espírito Santo! (Atos 7:51)

Mas a respeito de Israel, ele diz: “O tempo todo estendi
as mãos a um povo desobediente e rebelde”. (Ro 10:21)

A graça irresistível não significa que nenhuma influencia do 
Espírito Santo pode ser resistida.

A “graça irresistível”
A graça irresistível significa que a resistência que todos os 
seres humanos exercem contra Deus diariamente é 
maravilhosamente vencida no momento propício pela graça 
salvadora de Deus que favorece rebeldes indignos a quem ele 
escolhe gratuitamente salvar. Ou seja, quando Deus escolhe, 
Ele vence a resistência.
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A “graça irresistível”
A graça irresistível significa que a resistência que todos os 
seres humanos exercem contra Deus diariamente é 
maravilhosamente vencida no momento propício pela graça 
salvadora de Deus que favorece rebeldes indignos a quem ele 
escolhe gratuitamente salvar. Ou seja, quando Deus escolhe, 
Ele vence a resistência.

• Há alguma base bíblica para isso?

A graça irresistível – Base #1
• A fé e o arrependimento são dons de Deus

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. (Efésios 2:8-9)

Por isso, pela graça que me foi dada digo a todos vocês: 
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado
do que deve ter; mas, ao contrário, tenha um conceito
equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe
concedeu. (Romanos 12:3)
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A graça irresistível – Base #1
• A fé e o arrependimento são dons de Deus

Ao servo do Senhor não convém brigar mas, sim, ser 
amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 25 
Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na 
esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, 
levando-os ao conhecimento da verdade, 26 para que 
assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do 
Diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. (2 
Timóteo 2:24-26)

A graça irresistível – Base #2
• Não iremos a Cristo a menos que o Pai nos leve

Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o 
atrair; e eu o ressuscitarei no último dia. (João 6:44)

O Espírito dá vida; a carne não produz nada que se 
aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e 
vida. 64 Contudo, há alguns de vocês que não crêem”. 
Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não 
criam e quem o iria trair. 65 E prosseguiu: “É por isso 
que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não 
ser que isto lhe seja dado pelo Pai”. (João 6:63-65)
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A graça irresistível – Base #3
• O chamado eficaz de Deus vence a resistência ao evangelho

Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos 
procuram sabedoria; 23 nós, porém, pregamos a Cristo 
crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus 
e loucura para os gentios, 24 mas para os que foram 
chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder 
de Deus e a sabedoria de Deus. (1 Coríntios 1:22-24)

A graça irresistível – Base #3
• O chamado eficaz de Deus vence a resistência ao evangelho

O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, 
para que não vejam a luz do evangelho da glória de 
Cristo, que é a imagem de Deus. 5 Mas não pregamos a 
nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como 
escravos de vocês, por causa de Jesus. 6 Pois Deus, que 
disse: “Das trevas resplandeça a luz”, ele mesmo 
brilhou em nossos corações, para iluminação do 
conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. (2 
Coríntios 4:4-6)
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A graça irresistível – Base #4
• O novo nascimento nos permite crer em Cristo

Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de 
Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que 
dele foi gerado. (1 João 5:1)

Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 
12 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em
seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de 
Deus, 13 os quais não nasceram por descendência
natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade
de algum homem, mas nasceram de Deus. (João 1:11-13)

A graça irresistível – Base #5
• A Nova Aliança promete uma graça que triunfará sobre a 
nossa resistência

Qual foi o problema da Antiga Aliança?

“Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito
ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. 3 
Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas
grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. 4 
Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, 
olhos que vejam, e ouvidos que ouçam. (Dt 29:2-4)
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A graça irresistível – Base #5
• A Nova Aliança promete uma graça que triunfará sobre a 
nossa resistência

Qual foi o problema da Antiga Aliança?

“Os seus olhos viram tudo o que o Senhor fez no Egito
ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. 3 
Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas
grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. 4 
Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, 
olhos que vejam, e ouvidos que ouçam. (Dt 29:2-4)

• Então, qual foi a promessa da Nova Aliança?

A graça irresistível – Base #5
• A Nova Aliança promete uma graça que triunfará sobre a 
nossa resistência

O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e 
aos seus descendentes, para que o amem de todo o 
coração e de toda a alma e vivam. (Dt 30:6)

Porei um novo espírito dentro deles; retirarei deles o 
coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 20 
Então agirão segundo os meus decretos e serão
cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o 
meu povo, e eu serei o seu Deus. (Ez 11:19-20; veja
também Jr 31:31-33; 32:40)
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A graça irresistível – Base #6
• Quem pode resistir a vontade de Deus?

E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira
nenhuma! 15 Pois ele diz a Moisés: “Terei misericórdia de 
quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem
eu quiser ter compaixão”. 16 Portanto, isso não depende do 
desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. 
17 Pois a Escritura diz ao faraó: “Eu o levantei exatamente
com este propósito: mostrar em você o meu poder, e para 
que o meu nome seja proclamado em toda a terra”. 18 
Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e 
endurece a quem ele quer. 19 Mas algum de vocês me dirá: 
“Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à
sua vontade?”[…]

A graça irresistível – Base #6
• Quem pode resistir a vontade de Deus?

…Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? 
“Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o 
formou: ‘Por que me fizeste assim?’” 21 O oleiro não tem
direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins 
nobres e outro para uso desonroso? 22 E se Deus, 
querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu
poder, suportou com grande paciência os vasos de sua
ira, preparados para a destruição? 23 Que dizer, se ele
fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua
glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de 
antemão para glória. (Ro 9:14-23)
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A obra do Espírito Santo na salvação
Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade
entre os judeus. 2 Ele veio a Jesus, à noite, e disse: 
“Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois
ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás
fazendo, se Deus não estiver com ele”. 3 Em resposta, 
Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver
o Reino de Deus, se não nascer de novo”. 4 Perguntou
Nicodemos: “Como alguém pode nascer, sendo velho? É
claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre
de sua mãe e renascer!” […]

A obra do Espírito Santo na salvação
[…] 5 Respondeu Jesus: “Digo-lhe a verdade: Ninguém
pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e 
do Espírito. 6 O que nasce da carne é carne, mas o que 
nasce do Espírito é espírito. 7 Não se surpreenda pelo
fato de eu ter dito: É necessário que vocês nasçam de 
novo. 8 O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas 
não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim
acontece com todos os nascidos do Espírito”. (João 3:1-8)
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
8.4 Nós cremos que o Espírito Santo realiza essa obra salvífica em 
conexão com a apresentação do Evangelho da glória de Cristo.  
Logo, nem o trabalho do Pai na eleição, nem o trabalho do Filho na 
expiação, nem o trabalho do Espírito na regeneração são uma 
limitação ou desencorajamento à proclamação do Evangelho a 
todos os povos e indivíduos em todos os lugares. Pelo contrário, esse 
trabalho divino da Trindade é a garantia e o fundamento da nossa 
esperança de que nosso evangelismo não é em vão no Senhor. O 
Espírito une Sua obra salvífica ao Evangelho de Cristo, porque Seu 
objetivo é glorificar o Cristo do Evangelho. Portanto, nós cremos 
que não haja salvação por qualquer outro meio além de se receber o 
Evangelho da graça, por meio da fé, pelo poder do Espírito Santo. 

A necessidade do evangelho
Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo
Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os
que o invocam, 13 porque “todo aquele que invocar o 
nome do Senhor será salvo”. 14 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? 15 E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito: “Como são belos os pés
dos que anunciam boas novas!” (Ro 10:12-15)
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A necessidade do evangelho
Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo
Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os
que o invocam, 13 porque “todo aquele que invocar o 
nome do Senhor será salvo”. 14 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? 15 E como pregarão, se não forem
enviados? Como está escrito: “Como são belos os pés
dos que anunciam boas novas!” (Ro 10:12-15)

A necessidade do evangelho
Por que o evangelho é necessário? Vamos inverter a ordem 
aqui e começar no versículo 15.

1. Mensageiros são necessários para pregar o evangelho (v. 15). 
Por quê?

2. Porque a proclamação do evangelho é necessária para alguém 
ouvir o evangelho (v. 14). Por que precisa ouvir?

3. Porque o ouvir é necessário para a crença (v. 14). Por que 
que é necessário crer?

4. Porque todos que creem invocarão o nome do Senhor (v. 
13). Mas para que é necessário invocar o nome do Senhor?

5. Para ser salvo. Porque “todo aquele que invocar o 
nome do Senhor será salvo” (v. 12-13).


