
CONFISSÃO DE FÉ DE WESTMINSTER

Capítulo 8 – DE CRISTO O MEDIADOR
12/04/2017 



CFW8§1. Aprouve a Deus, em seu eterno
propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o
Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de
todas as coisas e o Juiz do Mundo; e deu-lhe
desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele
remido, chamado, justificado, santificado e
glorificado. Ref. Is. 42: 1; I Pe. 1: 19-20; I Tm. 2:5;
Jo 3:16; Dt. 18:15; At. 3:20-22; Hb. 5:5-6; Is. 9:6-
7; Lc. 1:33; Hb. 1:2; Ef. 5:23; At. 17:31; II Cr.5:10;
Jo 17:6; Ef. 1:4; I Tm. 2:5-6; I Cr. 1:30; Rm.8:30.



CFW8§1. Aprouve a Deus, em seu eterno
propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o
Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de
todas as coisas e o Juiz do Mundo; e deu-lhe
desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele
remido, chamado, justificado, santificado e
glorificado. Ref. Is. 42: 1; I Pe. 1: 19-20; I Tm. 2:5;
Jo 3:16; Dt. 18:15; At. 3:20-22; Hb. 5:5-6; Is. 9:6-
7; Lc. 1:33; Hb. 1:2; Ef. 5:23; At. 17:31; II Cr.5:10;
Jo 17:6; Ef. 1:4; I Tm. 2:5-6; I Cr. 1:30; Rm.8:30.





Efésios 1.9 E [Deus] nos revelou o mistério da
sua vontade, de acordo com o seu bom
propósito que ele estabeleceu em Cristo, 10
isto é, de fazer convergir em Cristo todas as
coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação
da plenitude dos tempos.

“Nada mais certo que o calendário a.C./d.C.”



Colossenses 1.15 Ele [Jesus] é a imagem do
Deus invisível, o primogênito de toda a
criação, 16 pois nele foram criadas todas as
coisas nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos ou soberanias,
poderes ou autoridades; todas as coisas
foram criadas por ele e para ele. 17 Ele é
antes de todas as coisas, e nele tudo
subsiste.



CFW8§1. Aprouve a Deus, em seu eterno
propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o
Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de
todas as coisas e o Juiz do Mundo; e deu-lhe
desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele
remido, chamado, justificado, santificado e
glorificado. Ref. Is. 42: 1; I Pe. 1: 19-20; I Tm. 2:5;
Jo 3:16; Dt. 18:15; At. 3:20-22; Hb. 5:5-6; Is. 9:6-
7; Lc. 1:33; Hb. 1:2; Ef. 5:23; At. 17:31; II Cr.5:10;
Jo 17:6; Ef. 1:4; I Tm. 2:5-6; I Cr. 1:30; Rm.8:30.



O papel principal: Salvador!

“O Cristo humano e divino veio para restabelecer 
o relacionamento entre Deus e os seres humanos. 
Um mediador somente é necessário quando existe 

algum conflito entre duas ou mais partes. A 
função de um mediador é fazer ligação entre dois 

oponentes na tentativa de alcançar a paz”.

Rev. Leandro Lima
Razão da Esperança, pág 254



CFW7§3. O homem, tendo-se tornado pela sua queda
incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer
um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça;
nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e
a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para
que sejam salvos; e prometendo dar a todos os que estão
ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los
e habilitá-los a crer. Ref. Gl. 3:21; Rm. 3:20-21 e 8:3; Is.
42:6; Gn. 3:15; Mt. 28:18-20; Jo. 3:16; Rm. 1:16-17 e 10:6-
9; At. 13:48; Ez. 36:26-27; Jo. 6:37, 44, 45; Lc. 11: 13; Gl.
3:14.



BÊNÇÃO PERDIDA E
MALDIÇÃO APLICADA: ADÃO!

BÊNÇÃO RECUPERADA E 
MALDIÇÃO APLACADA: CRISTO!

Estava nu
Tive medo e me escondi

Cintas de folhas de figueira

Deus procura o homem
Deus faz roupas de pele

Maldita a terra
Maldita a serpente

O casal não é amaldiçoado!
Inimizade com a serpente

Certamente morrerás
Tornarás ao pó

O descendente da mulher
A mãe dos seres humanos: Eva!

Mandatos comprometidos Mandatos cumpridos



Pecado de Israel Exortação de Moisés Tentação de Satanás Resposta de Jesus

Êxodo 17:2 Contendeu, pois, o
povo com Moisés: Dá-nos água
para beber. Respondeu-lhes
Moisés: ... Por que tentais ao
SENHOR? ... 7 E chamou o
nome daquele lugar Massá e
Meribá, por causa da contenda
dos filhos de Israel e porque
tentaram ao SENHOR, dizendo:
Está o SENHOR no meio de nós
ou não?

Deuteronômio 6:16 Não
tentarás o SENHOR, teu
Deus, como o tentaste em
Massá.

Mateus 4.6 “Se és Filho
de Deus, atira-te abaixo,
porque está escrito: Aos
seus anjos ordenará a teu
respeito que te guardem;
e: Eles te susterão nas
suas mãos, para não
tropeçares nalguma
pedra.”

TENTAR AO SENHOR

Mateus 4.7 Também está
escrito: Não tentarás o
Senhor, teu Deus.

Êxodo 32.7 ...o teu povo, que
fizeste sair do Egito, se
corrompeu 8 e depressa se
desviou do caminho que lhe
havia eu ordenado; fez para si
um bezerro fundido, e o
adorou

Deuteronômio 10.20 Ao
SENHOR, teu Deus, temerás;

(contexto de Dt 9.6 – 10.11)

Mateus 4.9 “Tudo isto te
darei se, prostrado, me
adorares”

IDOLATRIA

Mateus 4.10 Retira-te,
Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor, teu Deus,
adorarás, e só a ele darás
culto.

Números 21:5 5 E o povo falou
contra Deus e contra Moisés:
Por que nos fizestes subir do
Egito, para que morramos
neste deserto, onde não há
pão nem água? E a nossa alma
tem fastio deste pão vil.

Deuteronômio 8:3 Ele ....te
sustentou com o maná, ...
para te dar a entender que
não só de pão viverá o
homem, mas de tudo o que
procede da boca do
SENHOR viverá o homem.

Mateus 4.3 Se és Filho de
Deus, manda que estas
pedras se transformem
em pães.

DEPENDÊNCIA

Mateus 4.4 Está escrito: Não
só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que
procede da boca de Deus.

40 anos no deserto 40 dias no deserto Cristo: “as flores do jardim
real no buquê da criança”



… convinha que, em todas as coisas, 
[Jesus] se tornasse semelhante aos 

irmãos, ... Pois, naquilo que ele mesmo 
sofreu, tendo sido tentado, é poderoso 

para socorrer os que são tentados. 

Hebreus 2: 17 – 18 

Levado ao deserto pelo Espírito, para ser tentado!



“Só a obediência radical pode prover
base para a restauração do homem culpado de
desobediência radical. Nisto se encontra a
significação do ultradrama encenado no
Getsêmani. Cristo, o segundo Adão, atracou-se
genuinamente com a exigência de obediência
radical.”

Dr. Palmer Robertson
O Cristo dos Pactos
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A distinção dos três ofícios de Cristo é valiosa e deve ser conservada,
a despeito do fato de que a sua coerente aplicação aos dois estados
de Cristo nem sempre é fácil e nem sempre tem sido igualmente
feliz. Explica-se o fato de Cristo ter sido ungido para um tríplice ofício
com o fato de que o homem foi originariamente destinado ao
exercício desse tríplice ofício e respectiva obra. Como criado por
Deus, ele foi profeta, sacerdote e rei e, nestas qualidades, foi dotado
de conhecimento e entendimento, de justiça e santidade, e de
domínio sobre a criação inferior. O pecado afetou a vida toda do
homem e se manifestou, não somente como ignorância e cegueira,
erro e falsidade, mas também como injustiça, culpa e corrupção
moral; e, em acréscimo, como enfermidade, morte e destruição. Daí,
foi necessário que Cristo, como o nosso mediador, fosse profeta,
sacerdote e rei. Como profeta, Ele representa Deus para com o
homem; como Sacerdote, ele representa o homem na presença de
Deus; e como Rei, ele exerce domínio e restabelece o domínio
original do homem.

Louis Berkhof – Teologia Sistemática, p 350.



QUALIDADES DE ADÃO TAREFAS DE ADÃO

PROFETA conhecimento e 
entendimento

Revelaria a vontade 
de Deus aos demais 

homens

SACERDOTE justiça e santidade Representaria os 
demais homens 
diante de Deus

REI domínio sobre a 
criação 

Governaria a criação 
conforme a vontade 

de Deus

ALIANÇA DA CRIAÇÃO (PACTO DAS OBRAS) = ANTES DA QUEDA



A distinção dos três ofícios de Cristo é valiosa e deve ser conservada,
a despeito do fato de que a sua coerente aplicação aos dois estados
de Cristo nem sempre é fácil e nem sempre tem sido igualmente
feliz. Explica-se o fato de Cristo ter sido ungido para um tríplice ofício
com o fato de que o homem foi originariamente destinado ao
exercício desse tríplice ofício e respectiva obra. Como criado por
Deus, ele foi profeta, sacerdote e rei e, nestas qualidades, foi dotado
de conhecimento e entendimento, de justiça e santidade, e de
domínio sobre a criação inferior. O pecado afetou a vida toda do
homem e se manifestou, não somente como ignorância e cegueira,
erro e falsidade, mas também como injustiça, culpa e corrupção
moral; e, em acréscimo, como enfermidade, morte e destruição. Daí,
foi necessário que Cristo, como o nosso mediador, fosse profeta,
sacerdote e rei. Como profeta, Ele representa Deus para com o
homem; como Sacerdote, ele representa o homem na presença de
Deus; e como Rei, ele exerce domínio e restabelece o domínio
original do homem.

Louis Berkhof – Teologia Sistemática, p 350.



ERROS DE ADÃO QUEDA DE ADÃO

PROFETA Não adverte a mulher
Cede à serpente

ignorância e cegueira, 
erro e falsidade

SACERDOTE Como cabeça federal, 
introduz toda a 

humanidade em 
pecado

injustiça, culpa e 
corrupção moral

REI Prejudica a criação 
com seu domínio 

desobediente

enfermidade, morte e 
destruição

ALIANÇA DA REDENÇÃO (PACTO DA GRAÇA) = APÓS A QUEDA



A distinção dos três ofícios de Cristo é valiosa e deve ser conservada,
a despeito do fato de que a sua coerente aplicação aos dois estados
de Cristo nem sempre é fácil e nem sempre tem sido igualmente
feliz. Explica-se o fato de Cristo ter sido ungido para um tríplice ofício
com o fato de que o homem foi originariamente destinado ao
exercício desse tríplice ofício e respectiva obra. Como criado por
Deus, ele foi profeta, sacerdote e rei e, nestas qualidades, foi dotado
de conhecimento e entendimento, de justiça e santidade, e de
domínio sobre a criação inferior. O pecado afetou a vida toda do
homem e se manifestou, não somente como ignorância e cegueira,
erro e falsidade, mas também como injustiça, culpa e corrupção
moral; e, em acréscimo, como enfermidade, morte e destruição. Daí,
foi necessário que Cristo, como o nosso mediador, fosse profeta,
sacerdote e rei. Como profeta, Ele representa Deus para com o
homem; como Sacerdote, ele representa o homem na presença de
Deus; e como Rei, ele exerce domínio e restabelece o domínio
original do homem.

Louis Berkhof – Teologia Sistemática, p 350.



O MEDIADOR PERFEITO – NA ANTIGA ALIANÇA (TIPO) E NA NOVA (ANTÍTIPO)

Antigo Testamento Novo Testamento

Expectativa Realização

Antecipação Cumprimento

Desejo Satisfação

Necessidade humana Suprimento Divino

Tipo Ofício Função Referência Antítipo Ofício Tempo Referência

Moisés 
(Dt

18.15)

Profeta Revelar, por 
causa da 
cegueira

Profecias 
orais e 
escritas

C
R
I
S
T
O

Profeta Passado 
(Lc 7.16)

Os 
Evangelhos

Arão 
(Hb 5. 
1 – 5)

Sacerdote Representar, 
por causa do 

pecado

Levítico Sacerdote Presente 
(Hb 4.14 –

16)

Atos e 
Epístolas

Davi 
(2 Sm
7.12 –

17)

Rei Governar, por 
causa da 

obstinação

Reinado de 
Davi e 
Salmos

Rei Futuro         
(Ap 11.15; 

12.10, 
19.16)

Apocalipse



Hebreus 1.1 Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e
de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, 2 nestes
últimos dias, nos falou pelo Filho [PROFETA], a quem
constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também
fez o universo. 3 Ele, que é o resplendor da glória e a
expressão exata do seu Ser, sustentando todas as coisas
pela palavra do seu poder [REI], depois de ter feito a
purificação dos pecados [SACERDOTE], assentou-se à
direita da Majestade, nas alturas, 4 tendo-se tornado tão
superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do
que eles.



William Barclay:

“Até mesmo no berço de Jesus, seus presentes

predisseram que ele haveria de ser o verdadeiro Rei,

o perfeito Sumo Sacerdote e o Supremo Salvador”.



CFW8§1. Aprouve a Deus, em seu eterno
propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o
Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de
todas as coisas e o Juiz do Mundo; e deu-lhe
desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele
remido, chamado, justificado, santificado e
glorificado. Ref. Is. 42: 1; I Pe. 1: 19-20; I Tm. 2:5;
Jo 3:16; Dt. 18:15; At. 3:20-22; Hb. 5:5-6; Is. 9:6-
7; Lc. 1:33; Hb. 1:2; Ef. 5:23; At. 17:31; II Cr.5:10;
Jo 17:6; Ef. 1:4; I Tm. 2:5-6; I Cr. 1:30; Rm.8:30.



O PECADO DE ADÃO E SUA RELAÇÃO COMIGO

Stott coloca o individualismo
ocidental com barreira para
entender o texto, o que não
ocorre para a mentalidade
oriental.

A ideia da SOLIDARIEDADE DA RAÇA é um pensamento
comum dos hebreus. Enquanto nós nos vemos
isoladamente, num profundo individualismo, os judeus
se veem como ligados uns aos outros. Quando Daniel
confessa os pecados da nação, usa o PLURAL, não o
SINGULAR. Quando Deus pune o pecado de Acã, toda a
nação sofre – a ato de Acã não foi visto isoladamente. É
como se a nação toda tivesse pecado. O que fazia o
indivíduo, fazia a nação.

F. F. Bruce: Diante de Deus, só há
dois homens – Adão e Jesus
Cristo – e todos os outros
homens estão pendurados nos
cinturões desses dois.

É assim que Paulo vê Adão; ele não era um indivíduo,
ele era a humanidade. Porque Adão era a humanidade,
toda a humanidade pecou nele. Seu pecado foi o
pecado de toda a humanidade.



A LIGAÇÃO ENTRE O PECADO DE ADÃO E O PECADO DE SEUS DESCENDENTES

Teologia 
Federal

Adão nos representava 
como chefe da aliança

Herdamos a 
culpa

Rm 5.18 ... por uma só ofensa, veio 
o juízo sobre todos os homens para 

condenação

Natureza 
corrompida

Nossa corrupção nata 
também constitui culpa 

diante de Deus

Herdamos a 
corrupção

Sl 51.5 Eu nasci na iniquidade, e em 
pecado me concebeu minha mãe.

6 - QUEDA

Culpa do pecado de 
Adão imputada aos 

homens

8 - MEDIADOR

Culpa do pecado 
dos eleitos 

imputada a Cristo

11 - JUSTIFICAÇÃO

Justiça de Cristo 
imputada aos 

pecadores eleitos



CFW8§1. Aprouve a Deus, em seu eterno
propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o
Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de
todas as coisas e o Juiz do Mundo; e deu-lhe
desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele
remido, chamado, justificado, santificado e
glorificado. Ref. Is. 42: 1; I Pe. 1: 19-20; I Tm. 2:5;
Jo 3:16; Dt. 18:15; At. 3:20-22; Hb. 5:5-6; Is. 9:6-
7; Lc. 1:33; Hb. 1:2; Ef. 5:23; At. 17:31; II Cr.5:10;
Jo 17:6; Ef. 1:4; I Tm. 2:5-6; I Cr. 1:30; Rm.8:30.



Hebreus 1.1 Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e
de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, 2 nestes
últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o
universo. 3 Ele, que é o resplendor da glória e a expressão
exata do seu Ser, sustentando todas as coisas pela palavra
do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da Majestade, nas alturas, 4 tendo-se
tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais
excelente nome do que eles.



Salmo 2.7 Proclamarei o decreto do SENHOR:
Ele me disse: Tu és meu Filho, eu, hoje, te
gerei. 8 Pede- me, e eu te darei as nações por
herança e as extremidades da terra por tua
possessão. 9 Com vara de ferro as regerás e
as despedaçarás como um vaso de oleiro.



Colossenses 1.15 Ele [Jesus] é a imagem do
Deus invisível, o primogênito de toda a
criação, 16 pois nele foram criadas todas as
coisas nos céus e na terra, as visíveis e as
invisíveis, sejam tronos ou soberanias,
poderes ou autoridades; todas as coisas
foram criadas por ele e para ele. 17 Ele é
antes de todas as coisas, e nele tudo
subsiste.



CFW8§1. Aprouve a Deus, em seu eterno
propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o
Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de
todas as coisas e o Juiz do Mundo; e deu-lhe
desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele
remido, chamado, justificado, santificado e
glorificado. Ref. Is. 42: 1; I Pe. 1: 19-20; I Tm. 2:5;
Jo 3:16; Dt. 18:15; At. 3:20-22; Hb. 5:5-6; Is. 9:6-
7; Lc. 1:33; Hb. 1:2; Ef. 5:23; At. 17:31; II Cr.5:10;
Jo 17:6; Ef. 1:4; I Tm. 2:5-6; I Cr. 1:30; Rm.8:30.



João 5.22 E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo
julgamento, 23 a fim de que todos honrem o Filho do modo por que
honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou.
24 Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e
crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. 25 Em verdade, em verdade vos
digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do
Filho de Deus; e os que a ouvirem viverão. 26 Porque assim como o
Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si
mesmo. 27 E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do
Homem. 28 Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que
todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão: 29 os
que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e os que
tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo.



Donald Carson (comentário de João):

“A combinação dessas características torna Jesus apto para julgar...
Aquele que é o Filho [de Deus – João 5. 22, 23] é também o Filho do
homem. Sua autoridade para julgar se torna tanto mais
compreensível se ela é baseada não somente sobre sua identidade
apocalíptica [com prerrogativas divinas – Daniel 7.13] e sua
identificação com a raça humana [Ezequiel], mas também na
revelação [João 5.22, 23] que Ele tem tão misericordiosamente
concedido e que, com frequência, é ignorada e rejeitada. Por esses
motivos, Deus deu-lhe ‘autoridade para julgar’.”



Atos 17.30 Ora, não levou Deus em conta os
tempos da ignorância; agora, porém, notifica aos
homens que todos, em toda parte, se arrependam;
31 porquanto estabeleceu um dia em que há de
julgar o mundo com justiça, por meio de um varão
que destinou e acreditou diante de todos,
ressuscitando- o dentre os mortos.



2 Coríntios 5.10 Porque importa que todos nós
compareçamos perante o tribunal de Cristo, para
que cada um receba segundo o bem ou o mal que
tiver feito por meio do corpo.

Mateus 25. 31 – 46 



2 Timóteo 4.1 Conjuro- te, perante Deus e Cristo
Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua
manifestação e pelo seu reino: ...



Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o
qual foi concebido por obra do Espírito Santo; nasceu da
virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi
crucificado, morto e sepultado; ressurgiu dos mortos ao
terceiro dia; subiu ao Céu; está sentado à direita de Deus
Pai Todo-poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e
os mortos [At 10.42, 1 Pe 4.5].



João 5.22 E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo
julgamento, 23 a fim de que todos honrem o Filho do modo por que
honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou.
24 Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e
crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. 25 Em verdade, em verdade vos
digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do
Filho de Deus; e os que a ouvirem viverão. 26 Porque assim como o
Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si
mesmo. 27 E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do
Homem. 28 Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que
todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão: 29 os
que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e os que
tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo.





CFW8§1. Aprouve a Deus, em seu eterno
propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o
Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de
todas as coisas e o Juiz do Mundo; e deu-lhe
desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele
remido, chamado, justificado, santificado e
glorificado. Ref. Is. 42: 1; I Pe. 1: 19-20; I Tm. 2:5;
Jo 3:16; Dt. 18:15; At. 3:20-22; Hb. 5:5-6; Is. 9:6-
7; Lc. 1:33; Hb. 1:2; Ef. 5:23; At. 17:31; II Cr.5:10;
Jo 17:6; Ef. 1:4; I Tm. 2:5-6; I Cr. 1:30; Rm.8:30.



CFW3§5. Segundo o seu eterno e imutável propósito (Ef
1.11) e segundo o santo conselho e beneplácito da sua
vontade (Ef 1.9), Deus antes que fosse o mundo criado (Ef
1.4), escolheu em Cristo (2Tm 1.9) para a glória eterna
(Rm 8.30; 1Pe 5.10) os homens que são predestinados
para a vida; para o louvor da sua gloriosa graça, ele os
escolheu de sua mera e livre graça e amor (Ef 1.5,6,12), e
não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança
nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o
movesse, como condição ou causa (2Tm 1.9; Ef 1.6).



CFW8§1. Aprouve a Deus em seu eterno
propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus,
seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre
Deus e o homem, o Profeta, Sacerdote e Rei, o
Cabeça e Salvador de sua Igreja, o Herdeiro de
todas as coisas e o Juiz do Mundo; e deu-lhe
desde toda a eternidade um povo para ser sua
semente e para, no tempo devido, ser por ele
remido, chamado, justificado, santificado e
glorificado. Ref. Is. 42: 1; I Pe. 1: 19-20; I Tm. 2:5;
Jo 3:16; Dt. 18:15; At. 3:20-22; Hb. 5:5-6; Is. 9:6-
7; Lc. 1:33; Hb. 1:2; Ef. 5:23; At. 17:31; II Cr.5:10;
Jo 17:6; Ef. 1:4; I Tm. 2:5-6; I Cr. 1:30; Rm.8:30.



CFW3§6. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim
também, pelo eterno e mui livre propósito da sua vontade,
preordenou todos os meios conducentes a esse fim (Ef 2.10; 2Te
2.13; 1Pe 1.2;Ef 1.4); os que, portanto, são eleitos, achando-se
caídos em Adão, são remidos por Cristo (Rm 5.19; 1Te 5.9,10; Tt
2.14), são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu
Espírito, que opera no tempo devido (Rm 9.11; 2Te 2.13,14;
1Co1.9), são justificados (Rm 8.30), adotados (Ef 1.5), santificados
(Ef 1.4; 1Te 4.3; 2Te 2.13) e guardados pelo seu poder por meio da
fé salvadora (1Pe 1.5; Jo 10.28). Além dos eleitos não há nenhum
outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado,
justificado, adotado, santificado e salvo (Jo17.9; Jo 6.64,65; Jo 8.47;
Jo 10.26; At 13.48; 1Jo 2.19).



Deus não decretou somente o nosso fim, isto é, a salvação
eterna; Ele também decretou e preparou os meios em Cristo que nos
levam a esse fim.

 Remissão em Cristo: fomos “comprados de novo”
 Chamado eficaz: Quando Deus chama um eleito, ele vem! (cap. X)
 Justificação: Deus transfere nossa culpa para Cristo, e imputar a

justiça Dele a nós (cap. XI). Somos livres da condenação do pecado.
 Adoção: somos feitos filhos de Deus (cap. XII)
 Santificação: somos libertos do poder do pecado (Cap. XIII)
 Preservação dos santos: Deus nos preserva de modo que jamais

pereceremos (cap. XVII)
 Glorificação: Seremos libertos para sempre da presença do pecado

(Cap. XXXII)





Jay Adams:

“Se você prega um sermão que seja aceitável
ao membro de uma sinagoga judaica, ou de
uma congregação Unitariana, existe algo
radicalmente equivocado nele. Pregação,
quando verdadeiramente cristã, é distintiva.
E o que a torna distintiva é a presença que a
tudo permeia do Cristo salvador e
santificador. Jesus Cristo tem de estar no
coração de cada sermão que você prega.”

Cf. Pregação cristocêntrica, pág. 290.





1 Timóteo 2. 5 Porquanto há um só Deus e um só Mediador 
entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,






