
Jesus a salvação para quem nEle crê verdadeiramente 
Semana passada, estivemos meditando sobre o tema: Jesus a oferta de Deus em amor. O amor sacrificial de Deus é 
expresso por Deus na entrega de seu único filho. João 3:16 Porque Deus amou tanto ao mundo que entregou o seu 
único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nem todos são alcançados por este 
amor. Uma dura realidade para seres como nós, mas uma verdade descrita nas escrituras. Jesus é o Senhor, é o 
salvador e o Rei dos Reis. Aqueles que o Pai dá a Cristo, Ele de maneira nenhuma lança fora.  
Jesus a salvação para quem nEle crê verdadeiramente.   Abra a Palavra de Deus... 
João 3:17 Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por 
ele. 
Este verso, que é uma continuação do verso anterior, apresenta como sujeito ativo não o homem, mas Deus.  
Jesus vem ao mundo não para julgar o mundo (salvos) e sim para salvar o mundo (salvos).  
Parece uma contradição, mas temos que entender que: 

1. Fomos salvos junto com Cristo antes da fundação do mundo; Efésios 1:4 assim como nos escolheu, nele, 
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele; 

2. Caminhamos uma vida para a salvação; Filipenses 3:13-14 Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo 
alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que 
diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 

3. Seremos salvos quando do retorno de Cristo. Marcos 13:26 Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, 
com grande poder e glória. 

A salvação é novamente exposta como algo permitido a todas as etnias e não apenas a Israel.  
Não há o privilégio de povo escolhido.  
Salvar-se é passar da morte à vida definitiva, e isso é possível através de Jesus, o doador do Espírito. 
Jesus é “o Filho”, no qual se reúnem a raiz humana e a procedência divina, o máximo do homem que tem nele 
presente a plenitude de Deus. 
Lembrando sempre que no retorno do Senhor, haverá sim um julgamento em que Ele presidirá não mais como 
cordeiro, mas como Leão da tribo de Judá. 
João 3:18 Quem crê nele não é julgado ; quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de 
Deus. 
A responsabilidade recai assim sobre o homem e não sobre Deus, cujo amor não faz exceções.  
Começa-se a descrever, por isso, a atitude do homem, que passa a ser sujeito gramatical.  
Duas atitudes são possíveis: Se está a favor de Jesus ou contra; não existe a indiferença.  
Diante da oferta do amor não cabe outra coisa senão a ele negar ou a ele aceitar. 
A palavra crer tem sido muito distorcida, com o intuito de aliviar a mensagem da cruz. Crer é superior a uma 
declaração formal perante a igreja ou um sacerdote. Este crer está condicionado a uma mudança interna com 
manifestação externa através do fruto do Espírito. Declarações emocionais e ou vazias não tem de valor nenhum no 
mundo espiritual, somente para a condenação eterna. 
Mateus 25:11 Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando: Senhor, senhor, abre-nos a porta! 
Mateus 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de 
meu Pai, que está nos céus. (Religiosos) 
O homem levantado no alto torna presente o amor de Deus ao mundo, transformando pecadores em filhos. 
A crença verdadeira em Jesus, vê nele o Filho único de Deus. Ao dar Deus o seu Filho, nos é oferecido à plenitude de 
vida que está nele por identificação com ele.  
Isso nos faz renascer no Espírito, nos dando a capacidade agirmos como filhos por uma prática de amor como a sua. 
 
 
 



Ordo Salutis é o correspondente latim para a frase “a ordem as salvação”, que se refere a sequência de etapas 
envolvidas na salvação do cristão. 
É uma sequencia lógica e não cronológica; algumas etapas ocorrem sequencialmente enquanto outras ocorrem 
instantaneamente. 

1. Eleição – Antes da criação, por causa de sua soberana e boa vontade, Deus escolhe pessoas para serem 
salvas. 

2. Chamado – Deus convoca pessoas para si mesmo através da proclamação do evangelho e eles respondem 
com fé salvadora. 

3. Regeneração – Deus, secreta e soberanamente, concede vida espiritual àqueles que foram chamados. 
4. Conversão – Voluntariamente respondemos ao chamado do evangelho, arrependendo-nos do pecado e 

colocando a fé em Cristo para a salvação. 
5. Justificação – Um ato judicial e instantâneo de Deus, no qual Ele declara que os nossos pecados estão 

perdoados e que a justiça de Cristo é nossa pela graça. 
6. Adoção – Um ato de deus no qual Ele nos torna membros de sua família. 
7. Santificação – Um trabalho progressivo de Deus e do homem, ao longo da vida, que nos liberta do pecado e 

nos torna mais semelhantes a Cristo. 
8. Perseverança – Todos aqueles que são justificados serão mantidos pelo poder de Deus e irão perseverar 

como cristãos até o fim de suas vidas. 
9. Glorificação – Deus finalmente removerá todos os vestígios do pecado do cristão e lhe dará um corpo 

ressurreto. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


