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A SALVAÇÃO
EM CRISTO
Texto básico:
Ef 2.5
"E estando nós mortos em
nossos delitos, nos deu vida
juntamente com Cristo, — pela
graça sois salvos,."

Textos auxiliares
Domingo: Mc 16.14-18.
Segunda: Ef 2.1-10
Terça: At 4.11-12.
Quarta: 1 Co 15.1-9
Quinta: 1 Ts 5.23-24
Sexta: Hb 5.7-9.
Sábado: Mc 10.17-31

PARA MEDITAR

"Devemos colocar de lado a
apatia, o orgulho, o
preconceito e o pecado, e
procurarmos Deus
independentemente das
consequências."

Introdução
Quando agradou a Deus moer JESUS, entregando-o
para a cruz, ele via o fruto do seu penoso trabalho.
Deus estava nos falando e agindo na história da vida
humana através de Jesus. Ser cristão não é assumir
uma religião e passar a praticar suas doutrinas, mas
assumir um compromisso de vida entregue
totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Infelizmente
muitos ainda pensam que assumir Jesus Cristo é
perder o prazer de viver, é desistir de sonhos, é correr
o risco de ser desapontado, é assumir crenças
ridículas que podem envergonhar. É necessário abrir
a mente e o coração para receber Cristo. É
necessário estar preparado para o confronto,
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independentemente das inconveniências ou incertezas que isso possa trazer.

1- A NECESSIDADE DE SALVAÇÃO
Deus criou o homem perfeito e livre para desfrutar de comunhão com Ele. Mas o homem
desobedeceu a ordem de Deus e comeu do fruto. A consequências foi a morte. Morte
Espiritual, Física e Eterna. Em João 3.16 lemos: “Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna.” Todos os que confessam a Cristo publicamente como
salvador, recebem a salvação de Deus. É um ato exclusivamente da graça e da
misericórdia de Deus. Em Efésios 2.8,9 lemos assim: “Porque pela graça sois salvos, por
meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que
ninguém se glorie.” Quem é salvo tem por garantia a vida eterna. A salvação significa ser
livre da morte espiritual e eterna
Recordemos os sentidos da palavra morte e aprendamos mais sobre o seu significado: A
palavra morte vem do grego “thanatos” significando separação. A Bíblia fala de três tipos
de morte:
A) Morte espiritual (Gn 2.17) -Ocorreu primeiramente com Adão e Eva, ainda no jardim
do Éden. Ao desobedecerem a Deus ficaram separados da comunhão divina. O homem
nasce neste estado! (Gn 2.16,17; Rm 6.23; 1Jo 3.14; Jo 5.25, 1Tm 5.6; Tg 1.15 etc.)
B) Morte Física ou corporal (Gn 3.19) – É a separação das partes materiais e
imateriais do ser humano. A matéria (corpo) volta ao pó. Significa “expirar”. (Gn 3.19; Jó
34.14,15; Gn 25.7-9; Sl 146.4; Tg 2.26, etc).
C) Morte Eterna ou segunda morte (Ap 21.8) – É falecer sem ter recebido a Cristo
como Salvador. Estes aguardarão o Juízo Final onde serão julgados e lançados no Lago
de fogo. E a separação definitiva da presença de Deus na “vida” do ser humano. Veja os
textos: Hb 9.27; 2Ts 1.8,9; Ap 20.11-15; 21.8, etc.
Morte espiritual é o estado em que hoje nascemos (separados de Deus) É também
“viver” na prática do pecado, não se importando em conhecer a vontade de Deus para
praticá-la. (Lc 15.32; Ef 2.1-3). Significa viver de forma mundana. (Tg 4.4; 1 Jo 2.15-17;
5.19) Esse tipo de morte é interrompido quando cremos no sacrifício de Jesus por nós
na cruz. “Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele
que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.”
(Jo 5.24) Isto significa que vai estar com Cristo quando morrer fisicamente. (Lc 23.43)
Porém se passar pela morte física sem ter recebido a Cristo como salvador, não se
convertendo, o destino é o Hades (inferno) onde aguardará o Juízo Final (Lc 16.23; Jo
12.48; Sl 9.17).

2- O QUE FAZER PARA SER SALVO? Mc. 10.17
O jovem rico, ajoelhado, perguntou a Jesus: "Bom Mestre, que farei para herdar a vida
eterna?" Esse jovem guardava os mandamentos, mas estava perdido em suas riquezas.
A salvação não acontece pelo que a gente faz.
1- ARREPENDIMENTO - A nossa conversão vem com a convicção de nosso estado
pecaminoso. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
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(João 16.8-11) Ele comunica ao homem que este precisa confessar a Cristo como
Salvador para receber o perdão dos pecados. (Rm 10.8-11). Arrependimento é a fé estão
inclusos no ato da conversão. Arrependimento – Significa mudar de idéia, direção ou
propósito. Se expressa através de uma tristeza por haver pecado contra Deus. Uma
pessoa arrependida se dispõe a abandonar completamente a vida de pecado e se volta
para Deus. O Espírito Santo é quem opera o arrependimento no homem. Veja a atitude
do filho pródigo em Lucas 15.18-19. Leia também 2 Coríntios 7.10.
2- FÉ - Fé é o reconhecimento da nossa total dependência do Pai. Ela vem de Deus e
não de nós mesmos. Como pecadores dependíamos da iniciativa de Deus. Ele nos deu
vida, Ef. 2.1. Assim podemos ter a convicção de que Cristo nos aceita e nos perdoa,
reconhecendo que Deus é fiel em suas promessas. Isto nos traz certeza e profunda paz.

3- ASPECTOS DA SALVAÇÃO
1- A justificação
É um ato da Graça de Deus onde Ele declara justo quem receber pela fé a Cristo como
Salvador. É um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus absolve o pecador (réu)
de suas transgressões para com a Sua santa Lei e o declara justo e inocente. (Rm 5.1; 1
Co 6.11) A pessoa obtém a condição de estar em conformidade com Lei de Deus em
todos os seus aspectos. (Rm 3.24). Através da justificação nós temos paz com Deus e
essa paz é recebida pela fé em Cristo Jesus. Através da justificação nos tornamos
amigos de Deus, 2 Cr 20.7; Tg 2.23 e herdeiros de Deus e Co-herdeiros com Cristo, Rm
8.16-17; Gl 3.26; Hb 2.11.
2- Regeneração
É a natureza de Deus implantada em nós operando o novo nascimento. (Tg 1.18; 1 Jo
5.1; Tt 3.5). Deus nos concede instantaneamente uma nova vida espiritual. Somos
vivificados com Cristo Jesus. Também é uma mudança de condição: Um pecador que
servia ao diabo e era por natureza inimigo de Deus, em Cristo ele se torna filho de Deus
através da adoção (Jo 1.12, 1 Jo 3.24). O homem não é bom por natureza, por isso
precisa ser regenerado, Jo 3.3; 1 Co 2.14; Gl 6.15; Jr 13.23; Rm 3.11; Ef 2.3-4.
3- Santificação
É um ato da Graça de Deus onde o pecador abandona as práticas pecaminosas e é
restaurado à comunhão com Deus separando-se (santificando-se) para o serviço de
Deus. (Lv 20.26; 1 Pe 2.9,10) Significa “andar na luz” (1 Jo 1.7). Nas palavras de Paulo,
“agradar a Deus”(1Ts 4.1) e “viver de modo digno do Senhor.” (Cl 1.10) A santificação é
tão importante que sem ela ninguém verá o Senhor.(Hb 12.14)

CONCLUSÃO
Os sentimentos humanos são enganosos, mas aquele que crê e com a boca confessar
que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo.
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