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5. Como ser salvo (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 
 
Material bíblico Lc. 5:27–32; 13:1–5; Mt. 22:2–14; Zc. 3:1–5; Jo. 8:30, 31; Lc. 
14:25–27, Jo. 3:14, 15. 
 
Citações 

• Deus nunca salva um espectador. Robert Brown 
• Nenhum pecador jamais foi salvo por dar o seu coração a Deus. Nós não 

somos salvos para nossa doação, nós somos salvos pela dádiva de Deus. A.W. 

Pink 
• Sabemos que nenhuma pessoa pode ser salva a não ser que seja através de 

Cristo. O que não sabemos é que só aqueles que O conhecem podem ser 
salvos por Ele. C.S. Lewis 

• Ninguém pode ser salvo - em termos do que ele pode fazer. Todo mundo pode 
ser salvo - em termos do que Deus pode fazer. Karl Barth 

• Remova a graça, e você não terá nada pelo que ser salvo. Remova o livre 
arbítrio e você não terá nada que poderia ser salvo. Anselm of Canterbury 

• Nada que vale a pena fazer pode ser alcançado em nossa vida, portanto, 
devemos ser salvos pela esperança. Nada que é verdade ou bonito ou bom faz 
sentido completo em qualquer contexto imediato da história, ou seja, devemos 
ser salvos pela fé. Nada do que fazemos, por mais virtuoso que seja, poderia 
ser realizado sozinho, portanto, temos de ser salvos pelo amor. Nenhum ato 
virtuoso é tão virtuoso do ponto de vista do nosso amigo ou inimigo, pois é do 
nosso próprio ponto de vista; ou seja, devemos ser salvos pela forma final do 
amor, que é o perdão. Reinhold Niebuhr 

 
Perguntas 
 Como você explicaria como somos salvos? Do que somos salvos, e para o 
que? Isso é uma questão de ser declarado “não culpado”? O que é que realmente 
fazemos para sermos salvos? Qual é a nossa parte no processo da salvação? Podemos 
ser salvos sem obras? É uma questão do que fazemos ou do que somos? Como 
podemos ter certeza de que o foco está em Deus? 
 
Resumo bíblico 

Lucas 5:27-32 detalha a chamada de Mateus, Levi, terminando com 
comentário de Jesus: “Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 
doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento”.  Lucas 5:31 
(FBV). Ele também comentou sobre aqueles a quem Pilatos tinha matado, e os que 
foram mortos pelo colapso da torre de Siloé, perguntando se aqueles que morreram 
eram mais culpados do que os outros. “Eu lhes digo que não! Mas se não se 
arrependerem, todos vocês também perecerão”. Lucas 13:5 (FBV).  Em Mateus 22:2-
14 Jesus conta a história do banquete de casamento do rei e da resposta negativa que 
vieram daqueles que foram convidados.  Josué, o sumo sacerdote tem suas roupas 
sujas removidas e está vestido com roupas novas (Zacarias 3:1–5). Nós como 
discípulos de Jesus é que acreditamos nEle e seguimos Seus ensinamentos (João 8:30, 
31), e carregamos nossa cruz (Lucas 14:25-27). Jesus diz: “Da mesma forma como 
Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do 
homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.” João 3:14, 
15 (FBV). 
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Comentários   
 Temos muitas frases já gastas que usamos para descrever a forma como somos 
salvos. Nós dizemos, “dê seu coração para Jesus.” Ou “somos salvos pelo Seu 
precioso sangue.” Ou “só tenha fé.” 
 Lembro-me de uma pessoa que buscava pela verdade que me dizia: “eles me 
dizem para deixar Jesus entrar no meu coração, mas eu não sei onde está a porta ou 
onde encontrar a chave.” Tal reação pode ser bem verdade, pois quando falamos 
assim não estamos tornando nada mais fácil. Precisamos ser mais claros na forma que 
explicamos a mecânica da salvação. O que você realmente faz? 
 Nisso nós deveríamos evitar a linguagem mística, de um lado, e as fórmulas 
ou receitas, de outro. É o encontro com Jesus que conta. Pois não é a nossa fé que nos 
salva, é Deus. Temos que confiar nEle. É por isso que eu prefiro as imagens 
imagéticas “médicas” muito mais do que as “legais”. Jesus é Aquele que nos cura. 
Nós reconhecemos que estamos doentes, que o pecado vai nos matar. Nossas escolhas 
ruins nos levam à caminhos que são prejudiciais a curto prazo e fatais a longo prazo. 
Então, é como ir ao médico, você vai e explica os sintomas, reconhece a sua 
necessidade de cura e então você pede ajuda. 
 Deus é capaz de nos transformar de dentro para fora, se estivermos dispostos. 
Muitas vezes pensamos no pecado como alguma mancha do lado de fora. Mas Jesus 
disse que nós estamos tão doentes que só se nascêssemos de novo poderíamos ser 
corrigidos. O nosso problema é a nossa alienação de Deus, a fonte da própria vida. 
Não é que estamos só quebrantados, mas o nosso relacionamento com Deus está 
quebrantado. Somente quando vamos à Deus, confiamos nEle, seguimos Seu conselho 
e Seus caminhos é que somos transformados de volta para o tipo de pessoa que Deus 
planejou desde o começo, ou seja, à Sua imagem. Assim que aceitamos que o certo é 
certo e o errado é errado, que não há nenhuma outra maneira de viver além da 
maneira que Deus diz, então Ele pode começar o processo de mudança de nós. 
Através de pequenos passos começamos a viver vidas diferentes, não mentir ou 
enganar, não odiar ou lutar ou blasfemar e, em vez disso, desistimos de nós mesmos e 
do nosso egoísmo e tentamos ajudar aos outros. Porque o pecado é totalmente sobre 
satisfazer a nós mesmos e nossos desejos egoístas. Em vez disso, olhamos para fora e 
descobrimos que nós nos tornamos verdadeiramente o que estamos destinados a ser, 
não por nos concentrar em nós mesmos, mas nas outras pessoas e em Deus.  
 Acima de tudo, temos de confiar em Deus e depender dEle. O Sermão do 
Monte (Mateus 5-7) é um ótimo lugar para começar. Aqui Jesus explica que seguir a 
lei é boa, mas são suas motivações que realmente importam, o que você pensa no seu 
interior. Como somos salvos? Com Deus nos ajudando a mudar a nossa maneira de 
pensar, de modo que nossas ações sigam o que somos por dentro. Desta forma, 
vivemos seguindo o que é bom, rejeitando nosso próprio pensamento egoísta e 
descobrimos que os caminhos de Deus realmente levam à vida eterna. 
 
Comentários de Ellen White  
 Somos salvos por Sua obra, e não pela nossa própria. {O Grande Conflito, 
152} 
 Não basta professarmos crer em Cristo ou dizer que somos salvos por Ele, 
enquanto não praticarmos as lições que Ele nos deixou. Tais cristãos são 
representados pelo homem que construiu sua casa sobre a areia, enquanto os ouvintes 
e praticantes da palavra são representados pelo homem que construiu sua casa sobre a 
rocha. Vindo, porém, o temporal, a tempestade e a inundação, ela se manteve 
inabalável. Assim, o verdadeiro fundamento para toda alma é representada por 
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aqueles que não apenas ouvem a verdade, mas a pratica. Aqueles que se dizem filhos 
de Deus e não fazem a Sua vontade são hipócritas. {Review and Herald , 10 de julho 
de 1879} 
 Devemos aceitar a justiça de Cristo como um dom gratuito, visto que, somos 
todos indignos. Nenhum fio de legalidade é de mero valor na salvação da alma, pois 
somos salvos pela graça, por meio do amor subjugado de Cristo e o coração faz-se um 
sacrifício voluntário. Ao manter o amor de Deus no coração, o amor do mundo é 
deixado fora e nos tornamos edificados na mais consagrada fé. Cristo é o Autor e 
Consumador da nossa fé, e quando nos submetemos a Ele, crescemos continuamente 
na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. {Youth’s Instructor, 17 de 
fevereiro de 1898} 
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