
Introdução 
 

O Processo de Salvação é uma obra revelada por 
Deus, que veio trazer uma interpretação correta do Evangelho 
nesses últimos tempos, e deixar tudo bem claro sobre a 
salvação pela Graça que há em Cristo Jesus, em razão de não 
haver consenso entre a maioria das igrejas contemporâneas 
em relação a verdadeira doutrina do Evangelho. 

 
As diferenças doutrinárias entre as lideranças 

evangélicas são enormes. Por isto, Deus, que quer que 
vivamos num só espírito, numa só doutrina, e numa só fé, 
aprouve conceder-me o ministério de esclarecimento do 
Evangelho, me abrindo a ciência da salvação, para que seja 
esclarecida de uma vez por todas a genuinidade do 
Evangelho, a fim de que o povo cristão viva totalmente na 
Graça de Cristo, e assim realize a vontade de Deus, andando 
num só espírito, numa só doutrina, e numa só fé, sem o peso 
das obras de mandamentos carnais, tais como: guarda de 
sábado, abstinência de manjares, pagamento de dízimo, 
circuncisão, sacrifício de jejum, imposição exacerbada de 
usos e costumes, etc. 

 
O apóstolo Paulo, comentando sobre obras desta 

natureza, diz que as tais, na verdade, têm alguma aparência 
de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, e em 
disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a 
satisfação da carne (Cl. 2.23). 
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Esta obra, inclusive, me foi revelada para esclarecer 
sobre o processo de salvação pela Lei de mandamentos 
carnais e principalmente sobre a salvação pela Graça de 
Cristo. As verdades do Evangelho desvendadas neste livro, as 
quais vinham sendo omitidas pela maioria das lideranças 
evangélicas, vão facilitar a todos a interpretação das Sagradas 
Escrituras no que tange a salvação comum, e mostrar, à luz 
da Bíblia, a verdadeira doutrina que o povo de Deus deve 
seguir. E assim, o cristão, pela renovação do seu 
entendimento espiritual, possa se libertar dessa tão grande 
confusão doutrinária que hoje se encontra na maioria das 
igrejas, e passar a desfrutar da verdadeira glória da salvação 
pela Graça que há em Cristo Jesus. 

 
É muito fácil esclarecer com autenticidade o glorioso 

plano de salvação de Deus, quando não se prega para buscar 
os próprios interesses ou para defender uma denominação, 
mas sim por pura inspiração divina, visando apenas a 
conversão das pessoas ao Evangelho de Cristo. 

 
E eu, irmãos, não sou nenhum gênio literário, mas é 

justamente por estar isento de interesse próprio e por não 
estar preso aos dogmas de nenhuma instituição religiosa, que 
Deus tem me concedido o conhecimento do verdadeiro 
Evangelho de Cristo, e da ciência da salvação, para passar ao 
Seu povo, de forma clara e objetiva, a facilidade de acesso à 
salvação comum que por Sua grande e infinita misericórdia 
nos tem oferecido o Senhor, a fim de que haja uma reforma 
na doutrina das igrejas contemporâneas; e então, o povo 
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cristão possa ser verdadeiramente liberto da opressão dessa 
doutrina legalista que vem sendo pregada nos nossos dias, e 
assim passe a vivenciar a verdadeira Graça de Cristo. 

 
Porque eu posso afirmar, com toda certeza da 

aprovação de Deus, que o caminho da salvação pela Graça 
que há em Cristo Jesus, é muito mais fácil, muito mais 
acessível, e muito mais glorioso, do que está sendo pregado 
por muitas igrejas. Porque, aquele que realmente vive da fé, 
deve crer na facilidade de acesso à salvação pela Graça que 
há em Cristo Jesus, conforme escreveu o apóstolo Paulo: 

 
Esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber: Se 

com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em 

teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê 

para a justiça, e com a boca se faz confissão para a 

salvação (Rom 10:8-10). 
 
Minha oração é que Deus dê graça, paz e sabedoria a 

todos, e que de bom grado recebam este ensinamento 
espiritual, conferindo pelas Sagradas Escrituras a veracidade 
de tudo que por inspiração divina exponho nesta obra. Devo 
ressaltar que o propósito de Deus com esta Sagrada Obra 
é levar o Seu povo à prática correta da fé, em Cristo 
Jesus, Salvador e Protetor das nossas almas, ao Qual seja 
a glória e o poder para todo o sempre. Amém. 
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