


VERSO PARA MEMORIZAR

“Nisto consiste o amor: não em que 
nós tenhamos amado a Deus, mas 

em que Ele nos amou e enviou o Seu 
Filho como propiciação pelos nossos 

pecados” (1 João 4:10).



➙ “O maior inimigo da alma humana é o espírito de auto-justiça que 
faz os homens buscarem a salvação neles mesmos.” Charles Spurgeon

➙ “O Novo Testamento é de plena autoridade e de fácil compreensão 
para pessoas simples quanto aos pontos mais necessários para a 
salvação.” John Wycliffe

➙ “Deus não nos dá salvação porque acreditamos. Nossa crença é 
apenas a reação normal ao recebermos a salvação que Ele dá 
livremente.” Lewis B. Smedes

CITAÇÕES



➙ “Embora a Bíblia tenha sido escrita em 16 séculos  por pelo 
menos 40 autores, ela toda possuí um tema central: a salvação 
pela fé em Cristo.” Max Lucado

➙ “Através da salvação, nosso passado foi perdoado, nosso 
presente adquire sentido e o nosso futuro está garantido.” Rick 
Warren

➙ “Não é uma novidade maravilhosa acreditar que a salvação 
está fora de nós mesmos?” Martin Luther

CITAÇÕES



Uma diferença impressionante, mas 
crucial, entre o cristianismo e as 

religiões não cristãs é que, embora 
estas enfatizem o que seus 

fundadores ensinaram aos fiéis, elas 
não destacam o que seus fundadores 
fizeram por eles. E a razão para isso 
é que, seja lá o que seus fundadores 

tenham feito pelos fiéis, isso não 
pode salvá-los. Tudo que esses líderes 

puderam fazer foi tentar ensinar as 
pessoas a se “salvarem”.



➙ Os “critérios” para a salvação mudam no tempo do 
fim? 
➙ Por que nós nos preocupamos mais com salvação à 
medida que o fim se aproxima?
➙ A salvação é um “seguro contra incêndios”? 
➙ Reconhecendo que quando vemos Jesus, vemos o Pai, 
como vemos Deus e sua salvação?
➙ Por que é tão difícil aceitar que a salvação é uma 
dádiva gratuita de Deus?

Perguntas para refletir (e discutir)



➙ O versículo chave no estudo desta semana é João 14:9 NVI: 
Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, 
Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos 
o Pai?
➙ Sofonias 3:17 nos lembra que o Senhor é Poderoso para nos 
salvar.
➙ Jesus é a Palavra eterna (João 1: 1-3).
➙ Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo 
Jesus (Romanos 8:38, 39).

Resumo bíblico



➙ Deus promete salvar-nos quando o invocamos (Salmo 91:15, 
16). 
➙ Apocalipse 14: 6, 7 é a primeira mensagem do anjo: um 
chamado para adorar o Criador.
➙ Deus nos escolheu (Efésios 1: 4, 5).
➙ “Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, 
mas em que Ele nos amou a nós, e enviou Seu Filho para 
propiciação pelos nossos pecados”. 1 João 4:10

Resumo bíblico



A salvação muda à medida que nós 
nos aproximamos do tempo do fim? 
Não! 
O dom de Deus é e será sempre o 
mesmo para todos os que acreditam 
nele. Às vezes, vemos a proximidade 
do fim como um incentivo para nos 
arrependermos, mas este é, sem 
dúvida, um motivo errado. 
A verdadeira razão para servir a 
Deus é porque nós O amamos e Ele é 
o Único que pode nos curar de nossa 
condição fatal. 



Também temos problemas com 
o fato de que a salvação é um 

presente de Deus para nós. De 
muitas maneiras, parece que 

queremos trabalhar para 
alcançá-la. Então, em vez de 

aceitar com gratidão esse 
presente, nos voltamos e 

perguntamos o que devemos 
pagar, com o desejo de fazer 
nossa própria contribuição.



Quer o chamemos de legalismo, obras de 
justiça ou mesmo “fazendo a nossa parte”, de 

alguma forma (infelizmente) queremos 
transformar a maravilhosa salvação de 

Deus em uma espécie de religião 
“faça você mesmo”.

──────⊱◈◈◈⊰──────



➙ E ainda, existe a terminologia que 
usamos para descrever a salvação.

➙ Os conceitos atuais de salvação 
dependem em grande parte de 

imagens legais, principalmente as da 
justiça ocidental.

➙ A cena do tribunal é invocada para 
representar a maneira como Deus 

“nos salva”, principalmente do 
veredito e da sentença de 

“condenação”.

Esclarecendo



➙ Por que enfatizar a necessidade de perdão legal?
Resposta: Porque nos vemos como criminosos culpados e, 
portanto, sob a sentença executiva do destino de Deus. Se uma 
pessoa não for legalmente perdoada, então essa pessoa sofrerá a 
penalidade, geralmente demonstrada pelos tormentos do inferno 
infligidos por um Deus vingativo por toda a eternidade.

➙ Tal visão de Deus e Sua salvação não encontra expressão no 
evangelho que Cristo trouxe.
➙ O perdão é certamente importante, mas não como garantia 
para evitar punições.

Esclarecendo



──────⊱◈◈◈⊰──────

A salvação não é uma questão de ter certeza de que você 
pagou seu seguro de incêndio! Deus não deve ser visto 
como um juiz hostil determinado a condenar todos os 

culpados. Essa visão altamente objetivada da salvação 
ignora a personalidade de Deus e a nossa, e reduz a 
salvação de Deus a um estilo de processo contratual 

mecanicista pelo qual, quando todas as ações corretivas 
são tomadas, a salvação é automática.



──────⊱◈◈◈⊰──────
Mas… 

Jesus veio a ser a salvação de Deus:
principalmente para revelar o que é a salvação.

──────⊱◈◈◈⊰──────



Como Deus disse ao seu povo antigo: 
“Eu sou o Senhor que te cura” (Êxodo 15:26). Esta é a 
salvação que Ele oferece: curando todas as feridas do 

pecado, curando a doença do mal e voltar mais uma vez à 
plenitude da nossa saúde espiritual, reconstruindo-nos 

à sua imagem gloriosa.

Não é um processo mecânico ou uma transação jurídica objetiva, 
mas afeta o relacionamento das pessoas. A salvação é subjetiva 

no sentido de que se aplica a nós e ocorre dentro de nós, 
e não em algum lugar externo.



Uma salvação tão 
completa e livremente 
demonstrada em Jesus e 
disponibilizada a todos 
que a desejam. 

Esta é a sua salvação: 
trazida pelo próprio Deus. 
Salvação é cura.



CITAÇÕES DE 
ELLEN WHITE 



Somos lembrados da brevidade do tempo para nos encorajar a 
buscar justiça e fazer de Cristo nosso amigo. Mas este não é o 

grande motivo. Tem um gosto de egoísmo. É necessário salientar 
os terrores do dia de Deus para nos obrigar a temer agir 

corretamente? Isso não deveria ser assim. Jesus é atraente. É 
cheio de amor, misericórdia e compaixão. Ele propõe ser nosso 

amigo, caminhar conosco em todos os caminhos da vida.

The Review and Herald, 2 de agosto de 1881



Completo e livre é o dom da graça salvadora. 
Todos podem ter a salvação que o Senhor Jesus 

dará abundantemente a todos que trazem o 
Seu amor à sua vida.

The Review and Herald, 31 de maio de 1906



O Senhor tomou todas as providências para que 
o homem tenha salvação plena e livre, e seja 
completo nEle. Deus deseja que Seus filhos 

desfrutem os brilhantes raios do Sol da Justiça, 
para que todos possam ter a luz da verdade.

Mensagens Escolhidas 1, p. 375




