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CAPITULO II 
SALVAÇÃO 

 

1 – O QUE É A SALVAÇÃO? 
Eis a palavra cujo significado para muitos não tem 
entendimento porque não se julgam necessitados. 
A Palavra de Deus refere com precisão em “ Em 
nenhum outro há  salvação porque também 
debaixo do céu outro nome há, dado entre os 
homens, dado pelo qual possamos ser salvos” –
Actos 4.12.  
Diz ainda que “ o evangelho de Cristo é o poder 
para salvação de todo aquele que crê” _ Rom. 
1.16 e por fim “Como escaparemos nós se não 
atentarmos para uma tão grande salvação…” Heb. 
2.3 
Estas e outras referências bíblicas proclamam 

claramente a necessidade de salvação:  
Do pecado… da condenação e da perdição eterna.  
Foi para isso que Jesus nasceu. Ele nasceu para ser O Salvador.  
Foi assim que foi anunciado pelos anjos a uns pastores que guardavam seus rebanhos numa noite.  
 
Lucas 2.11  
O seu nome: Jesus tem exactamente o significado de salvador. Vejamos: "E chamarás o seu nome Jesus; 
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados," Mateus 1:21.  
Este nome não foi dado ao menino de Belém por José ou por Maria. Não foi dado por nenhum dos 
padrinhos, parentes ou amigos. Este nome veio do céu. "E chamarás o seu nome Jesus."  
Por que este nome? Todos: velhos e novos, sábios e ignorantes, ricos e pobres,de qualquer nação, que 
receberem Cristo como Salvador tornam-se Filhos e Deus (João 1.12) e salvos da condenação eterna (João 
3.36). Este é o Seu povo. E Jesus "o salvará dos seus pecados." Jesus sabia que todos os homens eram 
pecadores. Que todos pecam – isto é, não cumprem a vontade de Deus para o qual foram criados. 
Assim todos quantos pela fé crêem neste Senhor – Jesus – Salvador – são salvos. Actos 2.41-47. 
 
A Escritura diz salvo. Como podemos dizer que alguém é salvo, se ainda está em perigo de ser perdido? 
Se o homem é salvo, o perigo de ser perdido deixa de existir para sempre. E a razão é porque o nome de 
Jesus o modifica de perdido para salvo. 
 
2 – A ACTIVIDADE DE DEUS TRINO NA SALVAÇÃO 
 
A -  DEUS PAI: 
Estabeleceu o plano, na eternidade  
1. Na sua presciência Rom 8:29; 1Pe 1:2;  Rom 11:2; 1Pe 1:20;     
2. Predestinou - Rom 8:29-30; 1Co 2:7; Efé 1:5,11;  Atos 4:28 
3. Elegeu -  Mat 20:16; Mar 13:20; Mat 24:24; Mat 24:31; Rom 16:13; Efé 1:4; Col 3:12; 1Te 1:4; 2Te 2:13;  
 
B. DEUS FILHO:  
1. Executou o plano, na plenitude dos tempos  
2. Cristo morreria pelos pecados do mundo. Mat 1:21; 18:11; João 1:29; 12:47; 17:1-5;  Rom 5:6; 1Ti 1:15; 
Heb 10:5-10   João 12:23; Ato 3:26; Heb 2:14-15; 1João 3:5,8; 4:9-10; 
 
C. DEUS – ESPIRITO 
Declara, anuncia e convence do plano de Deus para o homem, diariamente  
1. Propaga pela pregação da Palavra - Rom 1:16; 10:14-17; 1Co 1:18-24; 1Te 2:13; Heb 4:12;  
2. Convicção João 16:7-11; 1Co 14:24; 
3. Regeneração  João 3:3-7; Tit 3:5-6; 
4. Santificação Rom 15:16; 2Te 2:13; 1Pe 1:2; 
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3. OS TRÊS LADOS DA SALVAÇÃO 
 
a) JUSTIFICAÇÃO: É a mudança de posição diante de Deus – de condenado para Justificado (Rom. 5.1 e 8.33-34) 
 
b) REGENERAÇÃO: É a transformação interna operada no pecador, pelo Espírito Santo. Mudança de Escravo do 

pecado, para FILHO DE DEUS (João 1.12 e Tito 3.5) 
 
c) SANTIFICAÇÃO: É a mudança interna e externa de vida. É a salvação do domínio e influência do pecado. 

Precisamos desenvolvê-la a cada dia (II Coríntios 7.1; II Tess. 2.13 e I Tess. 5.23). 
 
4. A CERTEZA DA SALVAÇÃO. 
 
Sendo Jesus a Verdade e Verdadeiro, toda  a sua palavra tem garantia. Por isso as várias passagens que refiro 
confirmam que aquele que é recebido como Filho de Deus jamais perde a salvação. Rom. 8.1, porque : 

• Temos o selo e o penhor do Espírito (IICo 1:22; 5:5, Ef 1:13). 
• Temos uma posição espiritual garantida (Ef 2:6; Fp 1:6). 
• Temos a protecção por parte de Deus (IITs 1:12;IITm 1:12; 4:18)  
•  Nada nos pode separar do amor de Deus Rm 8:28-39; 11:29 
• São palavras do Senhor Jesus (Jo 5:24; 6:35,*37,51,58; 10:27-29; 11:25,26). 

João  5:24 -"tem a vida eterna - não entra em juízo - mas passou da morte para a vida."  
João  6:37 -"de modo nenhum o lançarei fora."  
João  6:51,58 -"viverá eternamente"  
João  10:27-29 - "Eu lhes dou a vida eterna - jamais perecerão eternamente -ninguém as 

arrebatará da minha mão - da mão do Pai ninguém pode arrebatar.  
João  11:25,26 - "Quem crê em mim, ainda que morra viverá  e todo o que vive e crê em 

mim, não morrerá  
 
E ainda 
1Joao 5.13 “Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus.” 
Todo cristão deseja ter a certeza da salvação, ou seja: a certeza de que, quando Cristo voltar ou a morte 
chegar, esse cristão irá estar com o Senhor, no céu (Fp 1.23; 2Co 5.8). O propósito de João ao escrever esta 
epístola é que o povo de Deus tenha esta certeza (5.13).  
 
Esta epístola expõe nove maneiras de sabermos que estamos salvos como crentes em Jesus Cristo.  

1 Temos a certeza da vida eterna quando cremos “no nome do Filho de Deus” (5.13; cf. 4.15; 5.1, 5). 
Não há vida eterna, nem certeza da salvação, sem uma fé inabalável em Jesus Cristo; fé esta que o confessa 
como o Filho de Deus, enviado como Senhor e Salvador nosso . 

2 Temos a certeza da vida eterna quando temos Cristo como Senhor da nossa vida e procuramos 
sinceramente guardar os seus mandamentos. “E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus 
mandamentos. Aquele que diz: Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não 
está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente 
aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele” (2.3-5; 3.24; 5.2; Jo 8.31, 51; 14.23; Hb 5.9). 

3 Temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho, e não o mundo 2.15  
4 Temos a certeza da vida eterna quando habitual e continuamente praticamos a justiça, e não o 

pecado (2.29). Por outro lado, quem vive na prática do pecado é do diabo (3.7-10). 
5) Temos a certeza da vida eterna quando amamos os irmãos (3.14; 2.9-11; 4.7, 12, 20; 5.1; João  

13.34,35). 
6 Temos a certeza da vida eterna quando temos consciência da habitação do Espírito Santo em nós. 

“E nisto conhecemos que ele está em nós: pelo Espírito que nos tem dado” (3.24). Ver também 4.13: “Nisto 
conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito”. 

7 Temos a certeza da vida eterna quando nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus e viver como 
ele viveu (2.6;  João 13.15).  

8 Temos a vida eterna quando cremos, aceitamos e permanecemos na “Palavra da vida”,  e de igual 
modo procedemos com a mensagem de Cristo e dos apóstolos, (2.24; cf. 1.1-5; 4.6). 

9 Temos a certeza da vida eterna quando temos um intenso anelo e uma inabalável esperança pela 
volta de Jesus Cristo, para nos levar para si mesmo. “Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é 
manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; 
porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como 
também ele é puro”  
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5. PASSAGEM QUE APARENTEMENTE PARECEM NÃO GARANTIR A 
CERTEZA DA SALVAÇÃO.  
1. João 15:1-6 - EU sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa 
toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu 
em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu 
sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não 
estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem 
Resposta: Muitos pensam que por falar em Jesus, por seguirem a Bíblia, por pregarem acerca de Cristo, por 
isso estão agarrados á videira. Não é verdade. Só os que se arrependeram, confessaram e creram em Jesus 
para sua Justificação. Rom. 1.8-10. Muitas denominações e religiões (católica) o fazem mas são varas sujas no 
pecado ainda não purificadas pelo sangue remidor de Cristo, logo condenadas ao fogo eterno. 
2. Mateus 24:13 - Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo 
Resposta: O contexto é da Grande Tribulação e não da dispensação da Graça. 
3. Hebreus 6:4-6- Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram 
participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez 
renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério 
Resposta: Se esta passagem ensinasse a perda da salvação, também ensinaria que se o cristão perdesse a 
salvação jamais poderia ser salvo novamente. Na verdade Hebreus 6 ensina que é impossível ser lavado duas 
vezes no sangue de Jesus. Ou seja, o arrependimento do pecado original, que faz com que o Espírito Santo 
venha habitar no homem, só pode acontecer uma vez na vida. É impossível apropriar-nos do sacrifício de 
Cristo mais que uma vez.  
O Senhor deseja que os seus filhos saibam que são salvos. Ele mostra isso através da Sua Palavra (IJo 5:13).  
Mas, para abalar o crescimento espiritual dos crentes Satanás lança dúvidas sem fundamento nos seus 
corações.  
 
"As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as," 
 "E eu conheço-as" e "O Senhor conhece os que são seus." Se confiarmos em Jesus hoje, Deus sabe .  
 Deus,  é omnisciente, sabe a hora exacta, o momento certo no qual o pecador crê nele.  
 Somos ensinados na Bíblia que no dia do juízo haverá uma separação; e que haverá duas multidões: uma à 
esquerda e outra à direita. A todos quantos estiverem à mão direita, Ele dirá: "Vinde, benditos de meu Pai, 
possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo," Mateus 25:34.  
E aos da esquerda, dirá: "Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade," Mateus 
7:23. "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos," Mateus 25:41.  
"Nunca vos conheci." Isto seria verdade se alguém na multidão à esquerda tivesse sido crente?  
Em face destas duas simples afirmações: "E eu conheço-as" e "O Senhor conhece os que são seus," se, 
quando chegarmos ao juízo, Deus disser aos da esquerda: "Nunca vos conheci," e houver entre esse número, 
pelo menos um, que um dia foi crente, isto não faria de Deus um mentiroso?  
 
6. RAZÕES QUE NOS DÃO SEGURANÇA DA SALVAÇÃO ETERNA:  
Se um crente pudesse perder a salvação poderia levantar-se uma questão: 
Quantos pecados, ou de que tipos, fariam um homem perder a salvação?  
Quem pode responder a tal pergunta? Qual tipo de pecado ou quantos, depois do homem se tornar crente, 
condenaria sua alma? Só um pecado será bastante para fazer um homem perder a sa1vação? Ou vinte? Ou 
cem? Pecamos todos os dias. Qual é o limite? Será que um homem poderá algum dia saber que está perto 
deste ponto, ou até mesmo se já o ultrapassou? Se um crente pudesse perder a salvação, isto faria com que 
algumas coisas na bíblia parecessem muito inconsistentes. Por exemplo:  

 "Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende," Luc. 15:10  
"há alegria diante dos anjos." O céu fica se alegra. Jesus Cristo Se regozija.! Pode-se conceber que Cristo, os 
anjos e o céu inteiro se regozijem com o arrependimento de qualquer pecador se a questão da salvação final 
fosse uma coisa tão incerta?  

 Vou preparar-vos lugar. E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim 
mesmo," Jo 14:2-3 

Para que esta preparação tão prévia e longa? Se a questão da salvação não estiver resolvida, por que Jesus foi 
á frente para preparar um lugar? Será que o céu será como algumas de nossas casas terrestres - cadeiras 
vazias, lugares vazios, com membros da família cristã em falta?  
 
Um facto a ser considerado seriamente, é o daquela pessoa que professa ser crente mas não demonstra 
evidências de que Cristo transformou sua vida. Provavelmente não é um cristão verdadeiro e, portanto, não 
é (e nunca foi) salvo. IJo 2:19- Saíram de nós, mas não eram de nós; porque, se fossem de nós, ficariam connosco; mas isto é 
para que se manifestasse que não são todos de nós. 
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7. OS TRÊS TEMPOS DA NOSSA SALVAÇÃO 
O apóstolo Paulo em Ef 2.1-10  mostra os três tempos da nossa salvação: passado, presente e futuro.  
O que éramos, o que somos e o que seremos em Cristo Jesus.  
 
No passado: Salvos pela Obra expiatória de Cristo 
Éramos pecadores e estávamos perdidos e condenados. Esse é o nosso passado.  
Estávamos mortos em ofensas e em pecados (v.1) Morte = separação de Deus  
Os pecados são frutos do pecado que herdamos de Adão, são ofensas e delitos a Deus. 
Andávamos segundo o curso do mundo (v.2) e fazíamos a vontade da carne (v.3)  
Éramos filhos da ira (v.3) A ira de Deus é uma reacção natural e automática da sua santidade contra o 
pecado. . 
No entanto Deus antes da fundação do mundo (no passado) nos providenciou a salvação, elegendo-nos (Ef. 
1.4) e Jesus - O Cordeiro de Deus (nos seus planos) foi morto desde a fundação do mundo (Apoc.3.18) 
 
No presente: Salvos do poder do pecado 
Depois que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos crentes  salvos.  
Somos filhos da misericórdia de Deus (v.4)  
Fomos vivificados em Cristo (v.5) Antes, estávamos mortos no pecado, separados de Deus; agora estamos 
vivos por causa da morte de Cristo em nosso lugar; assim como o poder de Deus vivificou a Cristo nós 
também morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida, agora, vivos para Deus, mortos para o 
pecado.  
Temos uma nova cidadania com Deus (v.6) Antes cansados do pecado, agora descanso, assentados nos 
lugares celestiais.  
Somos feitura de Deus (v.10) .A transformação operada pelo Espírito Santo na vida do pecador recria-o 
espiritualmente.  
 
No futuro : Salvos da presença do pecado  
O pecado trouxe o medo do futuro. O salvo está tranquilo quanto ao seu futuro e preparado para ele.  
Seremos a prova da obra redentora (v.7)  e seremos o testemunho da manifestação da graça de Deus (vv.8,9)  
Pela graça somos salvos, por meio da fé. Somos fala de continuidade, Deus não nos desampara e nem nos 
deixa só, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia.  
 
8. EVIDENCIAS DE QUE O HOMEM É UM FILHO DE DEUS, ISTO É, 
ESTÁ SALVO  
 
A salvação do crente tem dois tipos de evidências: 
A. O Testemunho do Espírito Santo  
1. O Espírito Santo habita em cada cristão verdadeiro (Rom 8:9; IJo 3:24; 4:13). 
2. O Espírito Santo testifica que somos de Deus (Rm 8:16; Gl 4:6; IJo 5:13). 
 
B. O desejo de engrandecimento da Obra de Deus  

• Desejo pela Palavra de Deus (Jo 6:68,69; IPe 2:2,3). 
• Desejo de orar (Col 4:2; ITs 5:16-18; Rm 12:12) 
• Desejo de ter comunhão com os Irmãos (1Jo 3:14; Jo 13:34,35; Hb 10:24,25). 
• Desejo de testemunhar (IPe 3:15). 
• Desejo de fazer boas obras (Ef 2:10; Tt2:14). 
• Desejo de tornar-se mais como Cristo (Jo 13:12-14; IPe 2:21-23).  

 
9. PARA QUE SOMOS SALVOS ?   

 Para a glória de Deus.  Ef 1:3-14 "…para o louvor da sua glória" 
A criatura deve revelar a beleza de seu criador. A salvação antes de beneficiar o homem , glorifica a Deus. 
Somos salvos para Deus.  Somos salvos para ser enquadrados no Propósito de Deus. Deus criou o homem 
para ter comunhão com ele.  

 Para viver a alegria da salvação -Salmo 51.12 
1.    Uma alegria que provêm de Deus, Lc 15.22-24  
2.    Uma alegria que está no coração de Jesus, Lc 15.4-6  
3.    Uma alegria que inunda o coração do novo crente  Nee. 8 
4.    A alegria de entrar na família de Deus  
5.    Uma alegria que deve contagiar a igreja  


