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1 – Etimologia
• O termos Salvação na Bíblia vem do original em grego Sozo.
• A Palavra sozo é usada mais de 100 vezes no NT
• A Palavra sozo significa ser salvo ou resgatado do poder de
Satanás ou restaurado totalmente a plenitude da ordem e bem
estar de Deus.
• Significa ser salvo do castigo eterno;
• Significa ser curado de doenças;
• Significa ser liberto de uma opressão demoníaca;
• Sozo é o verbo usado quando alguém era ressuscitado dos
mortos
• Pode significar todos os 3 últimos tópicos ao mesmo tempo;

2 – Sozo é Salvação
Pedro: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos. Atos 4:12
Paulo: a saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus
e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e
com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:9,10

3 – Sozo é Cura
A respeito da mulher com fluxo de sangue:
E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te
salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus 9:22
E, onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo,
apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse
tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam
saravam (sozo). Marcos 6:56
A respeito do cego Bartimeu:
E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou (sozo). E logo viu, e seguiu a
Jesus pelo caminho. Marcos 10:52

4 – Sozo é Libertação
E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo
aquele endemoninhado. Lucas 8:36
E o Senhor me livrará (sozo) de toda má obra e guardar-me-á
para o seu Reino celestial; a quem seja glória para todo o
sempre. Amém! 2 Timóteo 4:18
Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto,
que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do
Egito, destruiu, depois, os que não creram; Judas 1:5

5 – Sozo é Salvação, Cura e Libertação
E disse-lhe Jesus: Hoje, veio a salvação a esta casa,pois também
esteé filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o
que se havia perdido. Lucas 19:9,10
Zaqueu era um homem perdido e sem salvação, ele precisava de
libertação financeira e de ser salvo do inferno, quando Jesus o
encontra Ele é alcançado pela Salvação Completa operada pelo Mestre.
Com certeza se Zaqueu tivesse alguma enfermidade ele seria curado ali
por Jesus imediatamente.
Fomos enviados por Jesus para pregar uma salvação perfeita e
completa na vida das pessoas e, quando conseguimos êxito,
enfraquecemos o Reino de Satanás e fortalecemos o Reino de Deus. Se
somos cristão precisamos crer que a mesma unção que estava sobre
Cristo está sobre nós:

E vós tendes
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a

unção

do

Santo

e

sabeis

tudo.

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para
pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar
liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para
libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor".
Lucas 4:18,19

