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PRIVILÉGIOS DE
SER CRISTÃO
Texto básico:
Ef 2.8
"Porque pela graça sois
salvos, mediante a fé; e isto
não vem de vós; é dom de
Deus;"

Textos auxiliares
Domingo: 1 Jo 5.11-14
Segunda: 2 Tm 1.6-14
Terça: 1 Pd 1.22-25
Quarta: Rm 6.20-23
Quinta: Jo 1.9-14.
Sexta: Ef 2.1-10.
Sábado: 1 Jo 3.1-6, 13

PARA MEDITAR

“Confiar em Deus e em Cristo
quando não sentimos nada além
de culpa e destruição dentro de
nós é a maior honra que
podemos dar a Deus”.
Anthony Burgess

EBD - IPTC

Introdução
Jesus sempre deixou claro para aquele que o seguisse:
tem vida, terá a vida eterna. É interessante esses dois
tempos: presente e futuro. O presente não significa
apenas a certeza da vida eterna futura, mas a qualidade
de vida abundante que o discípulo já pode desfrutar em
Cristo. A promessa não é consolo e esperança pra vida
difícil que temos aqui, mas é a segurança de uma nova
vida aqui. Observe o lindo texto de 2 Co 4.6-11 "Porque
Deus, que disse: Das trevas resplandecerá a luz, ele
mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação
do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. 7
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que
a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 8 Em
tudo somos atribulados, porém não angustiados;
perplexos, porém não desanimados; 9 perseguidos,
porém não desamparados; abatidos, porém não
destruídos; 10 levando sempre no corpo o morrer de
Jesus, para que também a sua vida se manifeste em
nosso corpo. 11 Porque nós, que vivemos, somos
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sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se
manifeste em nossa carne mortal." São os paradoxos da vida em Cristo. Privilégios que
só os cristãos têm.

I- ESTOU SALVO
Posso ter essa certeza? O Senhor deseja que seus filhos saibam que são salvos (I Jo
5:13).
A salvação do crente tem várias evidências:
- O Testemunho do Espírito Santo (I Jo 5.6,10; Rm 8.16; Gl 4.6; Rm 8.9; I Jo 3.24; 4.13).
O Espírito Santo testifica que somos de Deus (Rm 8.16; Gl 4.6; I Jo 5.13)
- Desejo pela Palavra de Deus (Jo 6.68, 69; I Pe 2.2, 3)
- Desejo de orar (Cl 4.2; 1 Ts 5.16-18; Rm 12.12)
- Desejo de ter comunhão com os Irmãos (1 Jo 3.14; Jo 13.34,35; Hb 10.24,25)
- Desejo de testemunhar (1 Pd 3.15)
- Desejo de fazer boas obras (Ef 2:10; Tt 2.14)
- Desejo de tornar-se mais como Cristo (Jo 13:12-14; 1 Pd 2.21-23).
A DOUTRINA DA PERSEVERANÇA DOS SANTOS
Afirma que todo aquele que Deus chamou para a sua graça não pode perder a salvação,
mas, certamente, Ele o fará perseverar, pois é eternamente salvo. Apesar de haver a
vontade do homem, no final de tudo é Deus que preserva o Cristão através do operar do
Espírito Santo no seu coração.
Evidências Bíblicas Para a Certeza da Salvação:
- O selo e o penhor do Espírito (II Co 1.22; 5.5, Ef 1.13)
- A posição espiritual do crente (Ef 2.6; Fp 1.6)
- A proteção por parte de Deus (II Ts 1.12; II Tm 1.12; 4.18)
- Nada pode nos separar do amor de Deus (Rm 8.28-39; 11.29)
- As palavras do Senhor Jesus (Jo 5.24; 6.35,37,51,58; 10.27-29; 11.25,26):
Jo 5.24 - "tem a vida eterna - não entra em juízo - mas passou da morte para a vida.";
Jo 6.37 - "de modo nenhum o lançarei fora.";
Jo 6.51,58 - "viverá eternamente";
Jo 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;
Jo 11.25,26 - "Quem crê em mim, ainda que morra viverá; e todo o que vive e crê em
mim, não morrerá eternamente.".

Conclusão:
A Confissão de Westminster diz, no cap. XVIII:
"Esta certeza não é uma mera
persuasão conjectural e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma infalível
segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência
interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito
de adoção que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus, no
testemunho desse Espírito que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados
para o dia da redenção."
Heb. 6:11, 17-19; I Ped. 1:4-5, 10-11; I João 3:14; Rom. 8:15-16; Ef.1: 13-14, e 4:30; II
Cor.1:21-22.
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