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O que realizaremos nestas palestras: 
 
1. Trataremos do tema especificamente: A 
suficiência de Cristo. O que é; qual a sua 
necessidade; e como é evidenciada? Buscaremos 
respostas para estas perguntas. E, o faremos através 
da consideração de dois textos bíblicos. 
 
2. Consideraremos a suficiência de Cristo no 
aconselhamento. Conhecendo as vertentes do 
aconselhamento cristão; o pressuposto da psicologia; 
e o pressuposto do aconselhamento bíblico. 
 
5. Trataremos da suficiência de Cristo na Pós-
modernidade. Entendendo o que é pós-
modernidade? Quais seus malefícios e os 
benefícios? E especificando a questão do 
pragmatismo. 
 
4. Por último, analisaremos a suficiência de Cristo 
na teologia ortodoxa. Conhecendo as correntes 
teológicas. Assumindo identidade. E, 
compreendendo a autoridade da teologia ortodoxa 
. 
 
Evidentemente que não há espaço para a exaustão 
em cada tópico, devido ao tempo e a limitação do 
preletor. Então, focaremos a essência em cada 
tópico, objetivando a edificação, por meio da 
convicção de nossa crença e conseqüente posição 
teológica. 
__________________________________________ 
 
Espero que Deus seja gracioso para comigo, 
concedendo-me a simpatia dos irmãos em ouvir e 
interagir com as palestras.  Responderemos a três 
perguntas. 
__________________________________________ 
 
 
1. O que é suficiência? 
 
Qualidade ou classificação do que é suficiente. 
Aptidão; habilidade; capacitação. Trazendo a idéia 
do que basta, do que completa, do que satisfaz. 
 
2. O que a Bíblia fala acerca da suficiência? 
 
2.1. Primeiramente, insiste em condenar a idéia da 
suficiência do homem em si mesmo. Um bom 
exemplo disto é o texto em Jeremias 17.5-10. O 
termo “confiar” nos vv. 5 e 7 é hj:'B' ((bãtâ). É uma 
das palavras mais usadas no AT para expressar 
confiança ou dependência. De modo geral o AT 
contrasta o sentimento de confiança que procede do 
descanso em Deus com a loucura de qualquer outra 
confiança. Descanso este baseado no entendimento 

ou na experiência da suficiência da vida em Deus. 
Daí a palavra do salmista: “A minha alegria é o 
Senhor”. 
 
2.2. Em segundo lugar, insiste em exortar o homem 
à confiança em Deus, pela suficiência revelada 
através de seus mandamentos. O mesmo texto em 
Jeremias, assim como os Salmos 1 e 119, são bons 
exemplos. 
 
2.3. O NT apresenta Cristo como suficiente para a 
vida daqueles que estão ligados nele. 2 Coríntios 
2.14-17; 3.4-6; 9.8; assim como o texto em 2 Pedro 
1.3, que apesar de não trazer o termo, é o que melhor 
apresenta a idéia de nossa suficiência em Cristo. 
 
Suficiência em Cristo implica, então, em que ele e o 
que ele tem para os seus é suficiente para dar vida, 
resolvendo todos os conflitos, e trazendo convicção. 
 
3. Qual a sua necessidade e como pode ser 
evidenciada? 
 
Já vimos as Escrituras generalizadamente revelando 
a incapacidade humana, devido a seu estado 
pecaminoso; e, a total condição de Deus, 
capacitando o homem naquilo em que ele é falho. 
Porém, quero considerar o segundo e último texto 
desta palestra, a fim de entendermos com precisão a 
necessidade. 
 
Romanos 1.16-32. 
 
Concluindo sua introdução, Paulo estabelece sua 
tese principal, voltada para o evangelho. A partir de 
então, ele a desenvolverá até o capítulo oito. Metade 
da carta é destinada ao desenvolvimento de sua tese. 
 
Paulo transformado por esse evangelho não se 
envergonha dele, muito menos de seu resultado na 
vida das pessoas. Paulo, numa atitude de gratidão a 
Deus por ter sido alvo da graça salvadora, dedica-se 
a proclamar este evangelho que é o meio para a 
salvação; escolhido por Deus que é o agente da 
salvação. 
 
Ele revela um sentimento possível somente por meio 
da transformação causada pelo evangelho; sendo 
iniciada por meio da salvação, e continuada por 
meio da santificação. 
 
Por que o evangelho muda a condição e o estilo de 
vida do homem? Porque é o poder de Deus que 
transforma o homem. 
 
Por que o evangelho transforma o homem? Paulo 
apresenta duas respostas: Porque é o poder de Deus 
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que salva o homem (v.16). Porque é o poder de Deus 
que santifica o homem (v.17). 
 
“Como está escrito: O justo viverá por fé”. 
 
Em Habacuque, justo não é um indivíduo, mas sim 
Judá. Judá é pecadora. Tanto que o próprio profeta 
reclamou de seus pecados. Mas Judá é o povo de 
Deus. É o pecador que se arrependerá de seus 
pecados e não confiará em seus méritos, mas apenas 
em Deus. 
  
“O justo viverá pela sua fé”. Emnâh é o termo 
hebraico traduzido por fé. Talvez a melhor tradução 
seja “fidelidade”.  Emnâh não quer dizer um caráter 
digno ou fidelidade a uma convicção, mas firmeza, 
no sentido de ser firme até o fim. 
 
Como atributo de Deus o termo significa integridade 
e fidelidade imutável no cumprimento de suas 
promessas. Como um atributo pessoal do homem, 
fidelidade em palavras e atos, e na relação do 
homem com Deus, profunda ligação e confiança 
imperturbável (estabilidade) nas divinas promessas. 
Desta forma, o justo viverá por Deus. Porque Ele 
assim o determinou, através de suas promessas, de 
suas declarações. “O justo viverá porque está ligado 
a mim”, “viverá porque eu o sustento”, “viverá 
porque depende de mim”, “viverá porque eu o 
disse”. 
 
Aplicando ao contexto de Romanos, Deus adiciona a 
fé, levando-nos a progredir no conhecimento e na 
firmeza. “O justo viverá por fé”. O verbo no tempo 
futuro revela a continuidade da vida a que ele se 
refere. É como se dissesse: “Esta vida não será por 
algum tempo, mas durará para sempre”. Isto porque 
a percepção e a firmeza no Senhor serão 
desenvolvidas em nós; moldando-nos à sua 
semelhança. Assim como ele é santo, seremos 
santos. Assim como ele é justo, seremos justos. 
Assim como é misericordioso, o seremos. Assim 
como é benigno, paciente, também nos tornaremos. 
 
Após a conclusão de sua introdução, Paulo começa a 
trabalhar sua tese. Diante de sua afirmação de que o 
evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo 
homem, isso poderia fazer uma pessoa não salva 
perguntar: “Mas, por que eu preciso de salvação?”. 
 
Não adianta dizer aos homens que eles precisam de 
salvação, até que sintam a necessidade de ser salvos. 
Paulo, então, começa a explicar por que as pessoas 
necessitam de um Salvador. 
 
Então, seguindo este raciocínio, ou, este diálogo 
imaginário, entendamos o que Paulo expõe nestes 

versículos; através de perguntas e respostas. Paulo o 
fará através de três seções: 
 
Na primeira seção ele mostra o porquê que o 
homem precisa de salvação, através do evangelho. 
 
1. Por que há a necessidade de salvação? (18) 
 
1.1. Porque a humanidade está sob a ira de Deus. E 
esta ira a condena à perdição. 
 
É interessante perceber a correspondência entre a 
revelação do v.18 e a do v.17.  Há um contraste 
evidente. A ira de Deus apresenta-se como antítese 
óbvia à justiça de Deus. A ira consiste na santa 
reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário a 
sua santidade. 
 
A mesma característica dinâmica do termo “se 
revela” do v.17, é entendida no v.18. A ira de Deus 
opera de maneira eficiente e dinâmica no mundo, da 
mesma forma que sua justiça. 
 
Por que desta ira? 
 
1.2. Por causa de seu desprezo ao Criador. 
 
“Impiedade” implica na desonra de Deus, enquanto 
que “injustiça” , significa que o homem, ao transferir 
para si o que pertence a Deus, tem injustamente 
privado a Deus de sua devida honra. O termo “ira” 
revela não a atitude emocional de Deus, e, sim, as 
sensações do pecador que é punido. Para qualquer 
parte que o homem olhe, ele não encontrará salvação 
alguma, pois a ira de Deus é derramada sobre o 
mundo inteiro e permeia toda a extensão do céu. 
 
A verdade de Deus significa o genuíno 
conhecimento de Deus, e substituir a verdade é 
suprimi-la ou obscurecê-la; daí serem os homens 
acusados de latrocínio, isto é, matam a Deus para 
extrair-lhe a honra; ou, matam a verdade acerca de 
Deus injustamente, para fazer prevalecer sua própria 
verdade. 
 
2. Por que Deus deveria manter a humanidade 
debaixo de sua ira? 
 
2.1. Porque Deus lhe concedeu consciência 
suficiente para considerá-lo (19). 
 
O que de Deus se pode conhecer é óbvio, mesmo 
para os que não possuem a revelação particular; e 
isto porque Deus lhes manifestou (2.15). 
 
A manifestação da verdade aos homens sempre 
pressupõe a existência de consciência no homem. A 
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revelação sempre é dada àqueles que possuem 
consciência inteligente. 
 
Ao dizer: Deus lhes manifestou, sua intenção é que o 
homem foi criado para ser um espectador do mundo 
criado, e que ele foi dotado com olhos com o 
propósito de ser guiado por Deus para sua 
contemplação. E, então, ao recusar este propósito em 
sua vida, peca; ficando debaixo da ira de Deus. 
 
2.2. Porque Deus lhe concedeu provas suficientes de 
sua existência (20). 
 
A expressão “claramente se reconhecem, sendo 
percebidos por meio das coisas que foram criadas” 
afirma a percepção por parte do entendimento, 
percepção por parte do raciocínio inteligente. 
Salienta a clareza oferecida pelas coisas que foram 
criadas, em mediar para a humanidade a percepção 
dos atributos invisíveis de Deus. 
 
Deus em si mesmo é invisível, porém, uma vez que 
sua majestade resplandece em todas as suas obras e 
em todas as suas criaturas, a humanidade deve 
reconhecê-lo nelas. Por esta razão o autor aos 
Hebreus chama o mundo de espelho ou 
representação das coisas invisíveis (Hebreus 11.3). 
Esta é outra maneira de dizer que Deus deixou sob 
sua criação as impressões digitais de sua glória e que 
esta se torna manifesta a todos, porque Deus lhes 
manifestou. 
 
3. Diante de toda esta possibilidade por que, 
então, a humanidade continua no caos em que 
está? 
 
3.1. Por causa de sua indisposição para com o 
Criador (21a). 
 
A primeira parte do versículo está relacionada a 
última cláusula do v.20. Mostra a razão porque as 
pessoas envolvidas estão sem desculpas: “são 
indesculpáveis, porquanto tendo o possível 
conhecimento de Deus, não o glorificaram como 
Deus, nem lhe deram graças”. 
 
Glorificar a Deus não é aumentar sua glória; 
significa atribuir a Deus a glória que lhe pertence, 
dar-lhe, nos pensamentos, afetos e devoção, o lugar 
que lhe pertence. Essa glória os homens não lhe têm 
dado, estando destituídos daquela gratidão que 
deveria ser provocada pelo conhecimento que 
possuíam e que deveria ser expressada na forma de 
ação de graças. 
 
3.2. Por causa de sua orgulhosa ignorância (21b). 
 

Ao afirmar aquilo de que os homens estão 
destituídos, Paulo descreve a perversão religiosa 
deles. A mente do homem nunca é um vácuo 
religioso; se houver ausência do que é verdadeiro, 
sempre haverá a presença do que é falso. 
 
Paulo, então, revela que ao renunciar a verdade de 
Deus a humanidade se voltou para a vaidade de seus 
próprios raciocínios. Tornaram-se, então, fúteis em 
seu raciocínio. E seu coração insensato tornou-se 
obscurecido; seu coração privado de entendimento, 
de inteligência; sem discernimento. 
 
3.3. Por causa de sua loucura (22). 
 
Não é a verdadeira sabedoria do cientista, a 
habilidade do artista, mas sim aquela vaidade do 
louco que não sabe se colocar no seu devido lugar. 
Segundo Davi, no Salmo 14: “Diz o insensato no 
seu coração: Não há Deus”.  
 
Tal pretensão em referência a Deus não se aprende 
nas escolas. É algo inato e nos acompanha, desde o 
ventre materno. Portanto, a arrogância que Paulo 
condena consiste em que, quando os homens deviam 
humildemente dar glória a Deus, procuram ser 
sábios a seus próprios olhos e reduzem Deus ao 
nível de sua própria condição miserável. Tentam 
viver em um universo que não é do jeito que o 
enxergam, desprovido de Deus. Isso é total loucura! 
 
3.4. Por causa de seu desejo de ser Deus (23). 
 
Depois de terem sido feitos à imagem de Deus, 
homem e mulher rebelaram-se e, por quererem ser o 
centro do universo, deliberadamente inverteram o 
processo e criaram Deus à sua própria imagem. 
 
Isto não significa que a glória do Deus incorruptível 
seja passível de alteração; mas, sim, que eles 
trocaram a glória divina, como objeto de adoração, 
por outra coisa qualquer. 
 
Na segunda seção, ele revela a conseqüência da 
culpa, da rebeldia do homem. 
 
O pecado desvia o homem de sua essência, trazendo-
lhe desonra. Como? 
 
1. Transforma o homem em um viciado na 
imoralidade (24-25). 
 
O termo “imundícia” nos escritos de Paulo 
normalmente descreve impureza sexual, como 
prostituição e lascívia. Comportamento 
indisciplinado e desregrado; que revela um flagrante 
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desprezo pelas restrições sexuais. Englobando assim 
o adultério, e a fornicação. 
 
Paulo, então, revela que Deus o entregou à impureza 
heterossexual. A vida de tal indivíduo se tornou uma 
sucessão de orgias nas quais desonra o seu próprio 
corpo entre os seus iguais. Há uma variedade 
incrível na manifestação desta imoralidade: 
 
(1) Um médico que não se contém, e abusa de suas 

pacientes quando sozinhas ou anestesiadas. 
 
(2) Um pai com uma irresistível atração sexual por 

sua filha. 
 
(3) Um jovem que deseja relações sexuais com 

animais. 
 
(4) Uma pessoa que mantém relação sexual com 

cadáveres. 
 
(5) Uma mulher que só sente prazer quando 

exposta pelo parceiro à humilhação, maus-
tratos e dor. 

 
O desprazer divino é evidenciado no fato de que 
Deus abandona tal pessoa a um mais intenso e 
agravado cultivo das concupiscências de seus 
próprios corações, levando-a a colher para si mesma 
uma maior dose de vingança. 
 
O homem mudou a verdade de Deus em mentira. 
Assim, não perde somente a verdade acerca da 
existência de Deus, mas também sobre o universo e 
sobre si mesmo. Tudo se torna mentira. O homem 
não sabe quem ele é. Toda a verdade é negada. Ele 
passa a questionar sua própria existência e de tudo o 
que provém de Deus. 
 
Quando o homem joga fora o Deus da verdade, a 
verdade desaparece como um todo. E tudo o que 
resta são conjuntos de opiniões, deuses e prazeres 
pessoais. O fato é que o homem adora a criatura que 
melhor conhece: ele mesmo! 
 
Vejamos os passos da destruição: 

(1)  Desejoso de comandar sua própria vida, na 
busca de alimentar seus desejos, alcançando 
assim a felicidade; o homem ignora a 
existência do Criador.  

 
(2)  Dessa forma, desconsidera seus princípios que 

levam à verdade e à moralidade. 
 
(3) Logo, será guiado por seus próprios princípios; 

misturando-os com os de outros homens na 

mesma situação; criando assim a sua própria 
moralidade e verdade. 

 
(4) Ao passo em que se aprofunda nesta busca, 

lidando continuamente com a ausência, ou a 
deturpação de Deus; e com a presença de seus 
pecados, e não encontra a solução para sua 
angústia; ele se afunda, tendo novas 
experiências, tornando-se dependente de uma 
dose cada vez maior de seus pecados. 

 
(5) Chegando ao fim de sua carreira pecaminosa 

que é o vício da imoralidade, daquilo que a 
princípio ele próprio condenava. Mas, agora, 
para manter-se em seu viver faz-se necessário 
uma dose cada vez maior das concupiscências 
de seu próprio coração. 

 
2. Transforma o homem em um ser adulterado 
(26-27). 
 
2.1. Criador de novas perversões. 
 
Em sua progressão o pecado não se satisfaz com os 
exageros, com a violência e com a vileza (baixeza). 
Também requer suas perversões distintas. Conforme 
não se satisfaz com a imoralidade existente, cria 
novas formas de perversões. É neste sentido que 
Paulo, então, trata acerca do homossexualismo. 
Além da impureza heterossexual, Deus os entrega a 
relações eróticas com membros de seu próprio sexo. 
 
2.1.1. Como o lesbianismo (26). 
 
Com a expressão “porque até as mulheres” Paulo 
destaca que a delicadeza que pertence à feminilidade 
torna mais evidente a degeneração do 
homossexualismo. 
 
O termo traduzido como “mulheres”, literalmente é 
“fêmeas”; assim como no v.27, o termo traduzido 
como “homens”, literalmente é “machos”. 
Chamando atenção para a ordem natural na criação, 
comum a todos, inclusive aos animais. 
 
2.1.2. Como o homossexualismo masculino (27). 
 
Três expressões merecem atenciosa consideração: 
 
2.1.2.1. “Deixando o contato natural da mulher”. 
Fica implícita a natureza honrosa do ato 
heterossexual, e sua propriedade se alicerça na 
constituição natural criada por Deus. A ofensa do 
homossexualismo consiste em abandonar a ordem 
divinamente constituída em relação ao sexo. 
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2.1.2.2. “Se inflamaram mutuamente em sua 
sensualidade”. A intensidade da paixão é indica por 
“se inflamaram”. Temos aqui o ardor de uma paixão 
insaciável, que não demonstra desejo natural ou 
legítimo, e sim a perversão ou distorção do desejo. 
Ou seja, é um desejo forte dirigido a algo que é 
ilegítimo. 
 
2.1.2.3. “Cometendo torpeza, homens com homens”. 
Torpeza tem o sentido de vergonhoso, indicando a 
força cumulativa da acusação feita contra este 
pecado. 
 
2.2. Deformador de si mesmo, como imagem de 
Deus. 
 
A conseqüência de tudo isto está no final do 
versículo: “recebendo em si mesmos a merecida 
punição do seu erro”. Seu pecado trouxe 
conseqüências para o corpo e para a alma. Foram 
acometidos de doenças, culpa, e distorções de 
personalidade. O que desmente a idéia de que 
qualquer um pode cometer este pecado e ficar 
impune. 
 
Na terceira seção, ele ainda revela a conseqüência 
da culpa, da rebeldia do homem; porém de forma 
generalizada. 
 
O pecado condena o homem a uma vida de morte. 
Como? 
 
1. Transformando-o em um ser preconceituoso e 
incoerente (28). 
 
Veja que Paulo mantém o formato de seu 
pensamento. Ele reafirma a razão de todos estes 
males: “Por haverem desprezado o conhecimento de 
Deus, o próprio Deus os entregou”. 
 
A razão concentra-se no desprezo ao Senhor, 
desconsiderando seu conhecimento. É não ter 
vontade e prazer em conhecer o Senhor; nem de 
considerar seu conhecimento, aquilo que ele 
compartilha. É algo pessoal. Há aqui, inclusive, um 
problema ético. Podemos discordar das pessoas, 
sem, contudo desconsiderá-las. A discussão fica no 
campo das idéias, preservando o relacionamento 
pessoal. Podemos, então, entender de duas maneiras 
a postura destes: 
 
1.1. Rejeição objetiva. Eles rejeitam o Senhor; logo, 
rejeitam todo o seu conhecimento. Apesar de 
absurdo quanto à possibilidade de saber da 
existência de Deus, como Paulo afirma; esta postura 
é coerente. Se Deus não existe, logo, não existe todo 
o conhecimento nascido dele. 

1.2. Rejeição subjetiva. Eles rejeitam o 
conhecimento, os princípios, a direção da verdade 
segundo Deus. Então, rejeitam o próprio Senhor. 
Esta postura é inconseqüente; é imatura; e, por 
demais, preconceituosa. Infelizmente, é a que 
predomina na humanidade. 
 
2. Firmando-o na prática do que não convém (28-
31). 
 
São coisas inconvenientes, isto é, contrária a toda 
decisão da razão, e inconsistente com a 
responsabilidade humana, determinada pelo Criador. 
 
Paulo, então, nos vv. 29-31, apresenta um catálogo 
dos hábitos pecaminosos. Praticamente todos os 
estudiosos (e eu concordo com esta linha) entendem 
que o apóstolo não teve intenção de agrupar esses 
vícios, separando-os por grupos específicos, ou coisa 
assim. Simplesmente ele recordou os pecados que 
observara em seu contato com as diversas raças e 
condições dos homens; e os apresentou tais como 
lhe ocorriam. 
 
A lista é extensa e terrível em seu significado. É um 
quadro da mais extrema degeneração. A maior parte 
é do entendimento comum de todos os leitores, isto 
inclui a nós. Então, quero destacar apenas duas, 
buscando pontuar o que estava na mente do apóstolo 
ao citá-los. 
 
2.1. Soberba.  
 
O soberbo é o que deseja exaltação. Não tolera que 
alguém seja do mesmo nível dele; fazendo o que for 
necessário para diminuir o suposto adversário. A 
soberba é a característica dos que adoram a si 
mesmos; e encaram todos os outros com desdém. 
 
2.2. Desobediência aos pais.  
 
Ao contrário de criar espanto, é esperado este vício 
numa lista de coisas inconvenientes, como esta. 
Vejamos: 
 
(1) Deus estabeleceu a obediência aos pais como 
algo natural, levando-se em consideração a criação, 
não a evolução. 
 
(2) Deus consagrou esta obediência como 
mandamento, incluindo uma promessa de bênção 
para os que o cumprisse: “Honra teu pai e tua mãe, 
para que se prolonguem os teus dias na terra que o 
Senhor, teu Deus, te dá” (Êxodo 20.12). 
 
(3) A honra aos pais está estabelecida no 
conhecimento da existência de Deus como Criador, 
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e no conhecimento de seu mandamento, como 
princípio para a vida. Se, no entanto, desconsidero o 
Senhor, e sua verdade; não se tem porque seguir esta 
premissa. Não há coerência em obedecer aos pais. 
 
(4) Como esperar a obediência aos pais de pessoas 
cujo hábito está descrito no texto, como coisas 
inconvenientes. São pessoas que vivem como não 
convém. 
 
Esta extensa lista desnuda a depravação humana, 
destacando sua rebeldia ao Senhor; e sua 
incapacidade de alcançar bons resultados quanto ao 
amor, a paz, alegria, entre os homens. 
 
3. Enterrando-o em um estado de letargia moral e 
espiritual (32). 
 
Letargia é a perda temporária e completa da 
sensibilidade e do movimento por causa fisiológica, 
levando o indivíduo a um estado mórbido em que as 
funções vitais estão atenuadas de tal forma que 
parece estarem suspensas, dando ao corpo a 
aparência de morte.  Na letargia o corpo não está 
morto, sua vitalidade se encontra em estado latente, 
porém não aniquilada. Enquanto o corpo vive, o 
Espírito se lhe acha ligado. 
 
Há casos em que o paciente, apesar da inércia 
absoluta, tudo percebe e compreende, mas se 
encontra totalmente impossibilitado de reagir de 
qualquer forma. 
 
Na tentativa de ligar este termo ao contexto moral e 
espiritual, invertemos a ordem. O corpo está vivo, 
com todos os seus sentidos. Muita e intensa 
atividade. Porém, espiritualmente, é como se 
estivesse morto; sem condições de reagir. 
 
Não somente vive a rebeldia, através do preconceito, 
da incoerência, da prática do inconveniente; como 
aprova os que assim procedem. Trata-se do consenso 
entre os homens na avidez pela iniqüidade. Não 
somente a praticam, como apóiam e encorajam os 
outros à prática do mal; intensificando assim a 
iniqüidade. 
 
Conclusão: 
 
Toda esta realidade confirma a necessidade urgente 
de salvação para o homem. Paulo, com isto, 
confirma o evangelho como o poder de Deus para 
salvar este homem, mantendo-o debaixo da graça do 
Senhor. 
 
O evangelho é o poder de Deus que salva o homem; 
livrando-o do poder do pecado, com todas as suas 

conseqüências: influência; escravidão; e perdição 
eterna. 

Deus salva o homem, através do evangelho, 
produzindo libertação do pecado; e uma nova vida, 
uma nova esperança em Cristo. E ele o faz pela 
graça, favor imerecido. Simplesmente porque 
decidiu amar e salvar. 
 
É nisto que se baseia a suficiência de Cristo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


