A ORDEM DA SALVAÇÃO

E da condenação
Pv 16:4 O SENHOR fez todas as
coisas para os seus próprios fins
e até ao ímpio, para o dia do mal.
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Esta é uma tabela de pesquisa idealizada por
William Perkins que declara a ordem das causas
da salvação e da condenação de acordo com a
Bíblia. Ela pode ser usada como um catecismo
ocular tornando mais fácil a percepção dos
principais pontos da religião e a ordem deles.
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Rm 9:21 Ou não tem o oleiro
direito sobre a massa, para do
mesmo barro fazer um vaso para
honra e outro, para desonra?

ESPÍRITO
SANTO

FILHO
1. Presciência
2. Seu Decreto
Predestinação

A dúvida
da Eleição

O decreto
de Reprovação

O decreto
de Eleição

2Co 5:17 E, assim, se alguém
está em Cristo, é nova criatura;
as coisas antigas já passaram;
eis que se fizeram novas.
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& A linha cinza mostra a ordem das causas da salvação da
primeira à última. A linha preta mostra as causas da
condenação;
& As linhas AAA mostram como a fé apreende Cristo e Seus
benefícios e os aplica a cada cristão para a sua justificação
e santificação;
& As linhas BBB mostram as tentações dos cristãos e seus
remédios;
& As linhas CCC mostram a comunicação entre a Divindade
do Pai para o Filho e deles para o Espírito Santo.
Se você deseja mais informações sobre o assunto acesse: http://www.virtualand.net/cpr
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Rm 11:33 Ó profundidade da
riqueza, tanto da sabedoria como
do conhecimento de Deus! Quão
insondáveis são os seus juízos, e
quão inescrutáveis, os seus
caminhos!
Fp 3:8 Sim, deveras considero
tudo como perda, por causa da
sublimidade do conhecimento de
Cristo Jesus, meu Senhor; por
amor do qual perdi todas as
coisas e as considero como
refugo, para ganhar a Cristo

