
 20

Lição 6 
A Salvação 

 
     Estava de visita a sua casa, quando a minha amiga Amélia, de 95 anos me contou como aceitara 
Jesus como seu Salvador. 
     Alguns anos atrás, parara à porta de uma igreja, na América Latina. Estava com receio de entrar 
mas escutou atentamente o pregador dizer: “Jesus é o teu Salvador. Ele salvar-te-á dos teus pecados. 
Quando estiveres em aflição, clama por Jesus.” 
     De volta a casa, ao entrar no quarto, ouviu um ruído. De súbito, antes de poder escapar e fugir, viu-
se envolvida por uma grande serpente boa. Distintamente à sua frente, a boca da serpente pronta para o 
bote. De repente, lembrou-se das palavras do pregador e, em desespero, clamou: “Jesus, salva-me! 
Jesus, salva-me!” Nesse instante, a serpente abrandou a força do abraço, deslizou para o chão e saiu do 
quarto. 
     É escusado dizer que nesse dia, Amélia não só agradeceu ao Senhor Jesus por a ter salvo 
fisicamente como também Lhe pediu que a salvasse espiritualmente. 
     O mesmo Senhor Jesus que salvou Amélia pode salvá-lo a si. Nesta lição, vamos estudar esta 
preciosa salvação e o que devemos fazer para a alcançar. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Definição de Salvação 
Iniciação à Salvação 
Resultados da Salvação 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever o significado da salvação. 
Aplicar à sua vida os princípios da salvação. 
Avaliar a sua vida à luz dos resultados que se esperam da salvação. 
 
DEFINIÇÃO DE SALVAÇÃO 
Objectivo 1: Reconhecer a definição bíblica de salvação. 
     Certo dia, um universitário disse-me: “Há muitos caminhos para a salvação e para o Céu. A 
sinceridade é a chave que nos abre o Céu. Podemos crer no que quisermos, desde que sejamos 
sinceros. Será que ele tinha razão? Basta sermos sinceros? Uma pessoa não pode ser sincera e estar 
errada? A Bíblia é muito clara quando diz que a libertação do pecado só se obtém por meio de Jesus 
Cristo.  
 
“... Àquele (Jesus) que nos ama, e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados” (Apocalipse 1:5). 
 
“E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre 
os homens, pelo qual devemos ser salvos” (Actos 4:12). 
 
     Assim, definindo salvação, podemos dizer que é perdão dos pecados mas temos de acrescentar “por 
meio da morte de Jesus Cristo”. 
     Quem necessita desta salvação? Como anteriormente estudámos é todo aquele que pecou e foi 
condenado à morte eterna ou separação de Deus. “... a alma que pecar, essa morrerá” (Ezequiel 18:4). 
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23). Toda a Humanidade 
necessita do perdão dos seus pecados através de Jesus Cristo. 
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Para Fazer 
 

1  Assinale os versículos que nos dizem que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. 
  a) Lucas 19:10 
    b) Romanos 5:8 
    c) Romanos 1:16     
 d) Gálatas 1:4 
 
2  Escolha a resposta que melhor complete esta frase: Salvação significa 
 a) sermos sinceros quanto ao que cremos. 
 b) libertação do pecado por meio de Jesus Cristo. 
 
3 Assinale as alíneas VERDADEIRAS. 
 a) Só necessitam de salvação os que magoam os outros. 
 b) Há muitos caminhos que conduzem a Deus e ao Céu. 
     c) Só os bons serão salvos. 
 
INICIAÇÃO À SALVAÇÃO 
Objectivo 2: Identificar afirmações que mostram a base da salvação. 
     Poucos anos após a ressurreição de Jesus, o autor do livro de Actos contou a história do carcereiro 
que ficou temeroso por causa de um tremor de terra e, por isso, pensou que alguns dos presos 
houvessem fugido. Dois deles, Paulo e Silas, eram seguidores de Cristo. 
     Rapidamente, Paulo e Silas sossegaram-no, mostrando-lhe que nenhum preso havia fugido. Então, 
o carcereiro, vendo que Deus havia operado um milagre, perguntou-lhes como ser salvo. A resposta 
que os crentes lhe deram foi muito simples. Encontra-se em Actos 16:31: “... Crê no Senhor Jesus 
Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.” Assim, o primeiro passo que devemos dar para ganhar a salvação 
é crer no Senhor Jesus. 
     De que modo devemos crer? Uma vez mais, a Bíblia dá-nos a resposta. Diz que devemos aceitá-Lo 
como nosso Salvador e Senhor e depender apenas d’Ele para entrarmos nos Céus. 
 
“Estes (sinais), porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, 
crendo, tenhais vida em seu nome” (João 20:31). 
 
     Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemo-nos afastar do pecado. Devemo-
nos arrepender e pedir a Deus, por amor de Jesus, que nos perdoe e nos purifique. Se Lhe pedirmos 
isto, devemos também confiar que Ele nos perdoa e nos purifica. Lembremo-nos de 1 João 1:9, “Se 
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda 
a injustiça.” 
     Aceitar Jesus como Senhor e Salvador consegue-se falando com Ele como se falássemos a um 
amigo. Se nunca deu antes este passo, diga a Deus que quer aceitar o perdão que Ele oferece. Pode 
dizer mais ou menos o seguinte: 
 
 “Amado Pai, 
 Reconheço que sou um pecador. 
 Arrependo-me dos meus pecados e peço-Te que me perdoes. 
 Purifica-me e afasta de mim toda a injustiça. 
 Aceito o sacrifício do Teu Filho Jesus Que morreu por mim. 
 Aceito-O agora como meu Senhor e Salvador. 
 Eu agradeço-Te. Amen.” 
 
     Se fez uma oração assim com sinceridade, então confie que os seus pecados estão perdoados! Pode 
louvar e agradecer a Deus por Lhe pertencer, por ser o Seu filho. 
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Para Fazer 
 

4 Leia Romanos 1:16. Este versículo diz que a salvação é para todo o que 
 a) vive segundo as leis ou regras. 
 b) crê. 
 c) for rico. 
 
5 De acordo com Actos 16:31 e João 20:31, a fé para a salvação deve ser colocada 
 a) no Senhor Jesus. 
 b) nos discípulos que eram santos. 
 c) nas tradições da igreja. 
 
RESULTADOS DA SALVAÇÃO 
Objectivo 3: Reconhecer cinco resultados da salvação. 
     Que nos acontece quando aceitamos a salvação? Ocorre uma mudança, uma transformação 
espiritual definida. Por vezes, chama-se a isso mudança de coração. Em 2 Coríntios 7:10 lemos: 
“Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação...” e 2 Coríntios 5:17 acrescenta: 
“... se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.” 

Esta mudança manifesta-se de diversas formas: na nossa atitude perante a vida, que passa a ser feliz e 
na capacidade que adquirimos em amar quem dantes não podíamos amar. 
     Há também transformações físicas. Os que estavam presos a vícios, como o alcoolismo, são 
libertos. O Senhor é poderoso para operar as mudanças necessárias nos que passam a crer n’Ele. 
     Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador também significa passar a pertencer à família de 
Deus. Foi a isto que Jesus Se referiu em João 3:3 ao dizer que devíamos “nascer de novo”. 
 
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no 
seu nome; Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas 
de Deus” (João 1:12-13). 
 
     A Bíblia também fala de adopção que se refere a uma relação similar. Por adopção, somo recebidos 
na família de Deus. Deus faz-nos Seus filhos, dando-nos todos os direitos de herança que pertencem 
aos filhos de Deus. 
   
“O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, 
somos logo herdeiros, também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo; se é certo que com ele 
padecemos, para que também com ele sejamos glorificados” (Romanos 8:16-17). 
 
     É algo de especial fazer-se parte da família de Deus. É por isso que os Cristãos se tratam por irmão 
e irmã. É uma forma de dizerem: “Pertencemos à mesma família.” 
     Como ter a certeza da salvação? Certo dia, uma jovem pediu-me que orasse por ela. Disse-me que 
quando aceitou Cristo como Salvador se sentira maravilhosamente cheia de gozo e de alegria. Agora, 
já não sentia o mesmo e queria saber se havia perdido a salvação. Sabemos que não somos salvos 
pelos sentimentos mas por aceitarmos a Palavra de Deus. 
     Se satisfizermos as condições postas pela Bíblia para a nossa salvação, devemos crer que somos 
salvos, independentemente do que e como nos sentimos. O Espírito Santo pode dar-nos também esta 
certeza. Podemos igualmente obter esta segurança através dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, como 
aconteceu com a minha amiga quando veio ter comigo. 
 
“Nós sabemos que passámos da morte para a vida, porque amamos os irmãos...” (1 João 3:14). 
 
     Talvez já tenha ouvido os Cristãos usarem as palavras justificação e santificação. Que significam 
elas? 
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     Justificação é ser-se liberto do pecado, ser-se feito justo. É um resultado da salvação. Deus perdoa-
nos os pecados, liberta-nos de toda a culpa e declara-nos justos – como se nunca antes tivéssemos feito 
algo de errado. “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”      
(Romanos 5:1). Justificação é estar de bem com Deus. 
     Santificação significa tornarmo-nos santos, isto é, limpos do pecado e dedicados a Deus. 
 
“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam 
plenamente conservados irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo”                                 
(1 Tessalonicences 5:23). 
 
     Deus quer que todos os Cristãos sejam santificados. “Porque esta é a vontade de Deus: a vossa 
santificação, que vos abstenhais da prostituição” (1 Tessalonicences 4:3). “Segui a paz com todos e a 
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (Hebreus 12:14). 
     Há um outro ponto que devemos mencionar quando falamos do resultado da morte de Jesus na cruz 
– a cura divina. Esse foi outro benefício que Jesus nos adquiriu no Calvário. 
 
“... trouxeram-lhe (a Jesus) muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os 
espíritos, e curou todos os que estavam enfermos; Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta 
Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.”                 
(Mateus 8:16-17). 
 
     “... o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados” (Isaías 53:5). 
A cura divina é o poder sobrenatural de Deus dando saúde ao corpo humano. Tiago 5:14-15 diz-nos 
como obter esta cura: “Está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, 
ungindo-o com azeite, em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, 
se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 

 
Para Fazer 

 
6  Assinale as respostas correctas à seguinte pergunta: Quais os resultados da salvação? 
 a) Transformação. 
 b) Adopção ou “nascer de novo”. 
 c) Justificação. 
 d) Santificação. 
 d) Acesso à cura divina. 
 
7 Leia as palavras da coluna da esquerda. Depois, agrupe cada alínea com a definição dada na 
 coluna da direita. 
  
   a) Transformação  1. Tornar-se santo. 
 
   b) Santificação   2. Cura por meios sobrenaturais. 
 
   c) Justificação   3. Uma mudança completa. 
 
   d) Cura divina   4. Fazer parte da família de Deus. 
 
   e) Adopção   5. Ser-se recto. 
 

 

 
 
 
 
 




