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Refletindo em
S e r m ã o

Por que é importante falar sobre a salvação?

Eu poderia aqui apresentar uma lista imensa de ideias para 
justificar a importância do tema da salvação. Mas vou 
apresentar apenas cinco justificativas:

 Nós seres humanos precisamos da salvação, pois
estamos perdidos.

 Salvação é o tema universal da Escritura: A sua
centralidade torna-o essencial.

 O estudo da salvação nos permite compreender um
pouquinho a questão: Como Deus nos pode amar, sendo
nós pecadores? E ao pensar nessa questão, pensamos
nas características impactantes de nosso Deus.

 O processo da salvação nos torna participantes da
natureza divina, causando profundo impacto na vida
prática.

 A doutrina da salvação desafia o intelecto humano, pois
é uma “ciência” e um “mistério” paradoxal.

P r.  A d o l f o  S u á r e z
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A IASD tem uma perspectiva muito interessante sobre a
salvação. O melhor resumo sobre esta perspectiva está no
livro Nisto Cremos, p. 149.

“Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo,
que não conheceu pecado, Se tornasse pecado por nós,
para que nEle fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados
pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade,
reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos
de nossas transgressões e temos fé em Jesus como
Senhor e Cristo, como Substituto e Exemplo. Essa fé que
aceita a salvação, advém do divino poder da Palavra e é o
dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos
justificados, adotados como filhos e filhas de Deus, e
libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito,
nascemos de novo e somos santificados; o Espírito renova
nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor, em
nosso coração, e recebemos o poder para levar uma vida
santa. Permanecendo nEle, tornamo-nos participantes da
natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no
Juízo”.

A PERSPECTIVA 
ADVENTISTA DA
SALVAÇÃO 
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Eu quero enfatizar o título que a IASD deu a esta crença:
“A Experiência da Salvação”. Isso nos ensina algo muito
precioso. Ensina-nos o seguinte: O conhecimento teórico
acerca de Deus e de Seu plano de salvação é importante,
porém o conhecimento teórico é insuficiente. Por outro
lado, a tentativa prática de desenvolvermos o bem em
nós, separados de Cristo, é contraproducente. A
experiência da salvação que transforma radicalmente a
vida, provém tão-somente de Deus; a salvação até pode
começar com uma informação, mas avança a tal ponto
que altera nossa vida para sempre. E essa transformação
só é possível na experiência prática. Isso significa que
devemos ser totalmente participativos porque a
Soteriologia (a Doutrina da Salvação) é mais do que
apenas conhecimento: é transformação. E se é
transformação, isso requer nosso envolvimento.

POR QUE PRECISAMOS DA SALVAÇÃO?

Uma pergunta importante ao refletir na salvação é a 
seguinte: por que precisamos da salvação?

A resposta a esta pergunta é muito simples: Precisamos 
da salvação porque somos pecadores. O apóstolo Paulo 
não deixa dúvida a este respeito:

▪ Romanos 3:10: “Não há justo, nem um sequer”.
▪ Romanos 3:23 “Todos pecaran e carecem da glória de 

Deus”.
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Para compreender plenamente o remédio (salvação), é
necessário ter uma real dimensão da doença (pecado).
Sobre pecado, as palavras do aposto Paulo são diretas e
inclusivas: “Todos pecaram”. O pecado é algo tão
complexo, que a Bíblia usa diversas palavras para tentar
conceitua-lo. Vejamos rapidamente dois exemplosdo AT:

AS PALAVRAS PARA PECADO

1. Salmo 32:1-2: “Bem-aventurado aquele cuja iniquidade
[Pesha’, violação deliberada] é perdoada, cujo
pecado [Hatta’th, errar o alvo] é coberto. Bem-
aventurado o homem a quem o SENHOR não atribui
iniquidade [‘Āwôn, tortuosidade] e em cujo espírito
não há dolo [Remiyyah, falsidade]”. *(Note que o
Salmo 32:1-2 menciona quatro tipos de pecados,
começando com o pior!)

2. Salmo 51:1-5: “Compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade; e, segundo a multidão
das tuas misericórdias, apaga as minhas
transgressões [Pesha’, violação deliberada]. Lava-me
completamente da minha iniquidade [‘Āwôn,
tortuosidade] e purifica-me do meu pecado [Hatta’th,
errar o alvo]. Pois eu conheço as minhas
transgressões [Pesha’, violação deliberada], e o meu
pecado [Hatta’th, errar o alvo] está sempre diante de
mim... Eu nasci na iniquidade [‘Āwôn, tortuosidade], e
em pecado [chet’, falta] me concebeu minha mãe”.
*(Mensagem: Deusperdoa todo tipo de pecado!)
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SUMÁRIO EM RELAÇÃO ÀS PALAVRAS BÍBLICAS PARA PECADO

• O pecado é grave. A Bíblia não ameniza o pecado. As
muitas referências ao pecado indicam que o pecado é
um problema grave.

• O pecado é complexo. O pecado é um fenômeno
complexo. A vasta gama de palavras e imagens
usadas para comunicar a sua identidade indicam a
natureza multifacetada e tortuosa do pecado.

• O pecado é destruidor. O quadro bíblico composto do
pecado nos confronta com a percepção de que o
pecado não é um visitante ocasional. Ele pretende
ficar; veio para vencer. Quer conquistar nosso coração,
para nos destruir; quer nos seduzir para nos esmagar.

O pecado é…
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Elementos da 
Salvação
Para fazer frente à seriedade e complexidade do pecado,
Deus estabeleceu o plano da salvação. E ao longo das
Escrituras, Deus nos ensina que precisamos experimentar
diversos aspectos ou elementos da salvação. Hoje eu
quero me referir brevemente a cinco aspectos ou
elementos do plano da salvação.

2018 All Rights Reserved

ELEMENTO 1: ARREPENDIMENTO

O que significa?

• Atos 2:37-38. Metanoeo. (de metanoia)

• Arrepender-se significa “sentir-se triste”, “mudar a mente 
para melhor”; é uma mudança radical de atitude em relação 
a Deus e ao pecado (Salmo 51:1, 3, 10).

Perguntas para saber se tenho experimentado este aspecto da 
Salvação:

• Sinto-me triste em relação aos meus pecados? 

• Desde a última vez que me arrependi de um pecado, mudei 
radicalmente de vida? 

• Tenho passado por um processo de mudança mental em 
relação aos meus pecados?

• Tenho sido franco e sincero com Deus nas minhas 
conversas em relação aos meus pecados?
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Elementos de la 
Salvación

ELEMENTO 2: CONFISSÃO

O que significa?

• Significa expor a Deus ou às pessoas os pecados cometidos, em
atitude de humilde admissão e reconhecimento da falha. Tg 5:16.

• As pessoas que rejeitam o conceito de pecado tendem a pensar que a
confissão e a reconciliação não são necessárias. Afinal, se eu estou Ok
e você está ok, qual é o problema?

• Dessa psicologia, de certo modo, surgiu o movimento da autoestima.
Muitos educadores e psicólogos enfatizam que o importante é fazer as
crianças e filhos se sentirem bem, “especiais”, mesmo quando vão mal
em casa, vão mal na escola, e apresentam trabalhos medíocres, vida
medíocre. O resultado é uma sociedade narcisista supersensível às
críticas ou afrontas, incapaz de tolerar frustrações. Assim, temos
pessoas contrárias à ideia da confissão, pois confessar implica em
aceitar que há algo de errado.

• Infelizmente, de certa forma, “o movimento da autoestima […] promoveu
uma geração que não consegue conceber que precisa reconciliar-se
com Deus (que não precisam pedir perdão a Deus). As pessoas não se
consideram responsáveis pelo que fazem. Pelo contrário, consideram-
se vítimas. As Escrituras, porém, ensinam claramente que o homem é
pecador, alienado de Deus e responsável pelo próprio comportamento.
[E por causa disso precisa se reconciliar com Deus]. Precisa confessar
sua culpa a fim de obter perdão.

Perguntas para saber se tenho experimentado este aspecto da Salvação:

• Tenho conversado com Deus e mencionado especificamente minhas 
faltas? Tenho feito isso diariamente?

• Tenho exposto às pessoas meus erros que as prejudicaram? 
• Tenho buscado a reparação possível por minhas falhas cometidas? 
• Tenho sido humilde em reconhecer que sou responsável por aquilo que 

feriu ou machucou as pessoas? 

Richard Sturz. Teologia Sistemática, p. 440.1

Richard Sturz. Teologia Sistemática, p. 440.2

1

2
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ELEMENTO 3: PERDÃO

O que significa?

• Desfrutar da paz resultante de termos “acertado as contas” com Deus
ou com as pessoas, o que implica em desfazer-se do peso da culpa. 1
Jo 1:9.

• De acordo com a parábola dos dois devedores, nós somos
confrontados com um débito que nunca poderemos restituir. Nosso
débito, o pecado, é tão grande, que não há esperança alguma de cobri-
lo (Mt 18:25-35).

• Em meio ao nosso desespero, Deus livremente paga o débito mediante
Jesus Cristo. “Cristo morreu pelos nossos pecados” (1Co 15:3).

• Após Seu sacrifício, toda a nossa conta foi totalmente paga. E quando
nós aceitamos isso, passamos a desfrutar do status de quem não deve
nada: nossos pecados foram perdoados. E então agora podemos
perdoar aos nossos devedores (Mt 18:32, 33).

• O perdão/absolvição de Deus possui três aspectos:

(1) pessoal: cessa a ira ou ressentimento de Deus contra o pecado;
(2) ético: livramento da culpa do pecado que oprime a consciência;
(3) legal: remissão do castigo do pecado, que é a morte eterna.

Perguntas para saber se tenho experimentado este aspecto da Salvação:

• Ao admitir minhas culpas (a Deus, a pessoas específicas ou 
publicamente), tenho pedido perdão? 

• Tenho sido específico no meu pedido? 

• Tenho tomado a iniciativa na busca da reconciliação com as pessoas? 
Ou meramente espero que o ofendido/ofensor me procure?
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Elementos de la 
Salvación
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ELEMENTO 4: JUSTIFICAÇÃO

O que significa?

• Ato divino mediante o qual Deus declara justo um pecador penitente, 
ou o trata como justo. É o oposto de condenação. Rm 5:1, 16.

• Justificação é perdão. Mas é mais que perdão. Perdão é algo negativo, 
é a absolvição de uma dívida; justificação é algo positivo – é declarar 
que alguém é justo, é dar ao pecador o direito de desfrutar novamente 
o favor e a comunhão de Deus. 

• A voz que anuncia perdão dirá: “Pode ir. Você está livre da pena que 
seu pecado merece”. Mas o veredito que anuncia justificação dirá: 
“Pode vir. Você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha 
presença”.

• Perdão é absolvição de castigo. Justificação – além de absolvição – é 
uma declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do 
castigo.

• A justificação consiste na transferência do crente de uma vida de 
pecado, para o domínio de Cristo, numa vida de transformação.

Perguntas para saber se tenho experimentado este aspecto da Salvação:

• Tenho experimentado a justiça de Deus cobrindo a minha vida? 
• Tenho vivido como um ser livre, que escapou da condenação? Ou vivo 

com a sensação de algo me atormentando constantemente?
• Vivo na certeza de que, graças a Jesus Cristo, estou reconciliado com 

Deus? 
• Relaciono-me com Deus em liberdade e intimidade, sabendo que a 

justiça de Cristo me garante acesso a Ele? 
• Relacione-me com Deus como um Pai, Amigo, e não como um juiz, 

alguém que me incrimina constantemente?
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ELEMENTO 5: SANTIFICAÇÃO

O que significa?

• Viver em consagração a Deus, caminhando diariamente – por Sua
graça – na busca de uma vida mais madura e plena, em Cristo. 1 Co
6:11; Fp 1:1; Jo 15:1-7.

• Santificação é a operação contínua do Espírito Santo, pela qual a
santa disposição concedida no novo nascimento se mantém e se
fortalece.

• Santificação é a cristianização do cristão.
• Pode-se trazer ao porto e atar ao cais o navio cuja maquinaria entrou

em pane. Ele está salvo, mas não está curado. O conserto demanda
muito tempo. Cristo se propõe a nos tornar salvos e sãos. A
justificação concede a salvação; a santificação concede a cura.

• Santificação é a “obra da livre graça de Deus, pela qual somos
renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e
habilitados a morrer mais e mais para o pecado e a viver para a
justiça”.

• Romanos 6:12
➢ Santificação é o processo mediante o qual o pecado e as ações

pecaminosas vão perdendo força em nossa vida.
➢ Ainda que o santo esteja num mundo de pecado e cometa

pecados, sua vida segue outro rumo, pois enquanto que “o
pecado habita num crente, o mesmo pecado reina num
descrente”.

• Santidade consiste em despojar-se da Velha Natureza e Revestir-se
da Nova Natureza

• Assim, podemos dizer que “a santificação consiste em duas coisas:
primeira, a eliminação progressiva dos princípios do mal que ainda
infectam nossa natureza, e a destruição de seu poder; e, segunda, o
crescimento do princípio de vida espiritual até controlar os
pensamentos e atos, e conformar a vida segundo a imagem de
Cristo”.

Perguntas para saber se tenho experimentado este aspecto da 
Salvação:

• Tenho andado diariamente nos caminhos de Deus, fazendo Sua 
vontade em tudo? 

• Tenho desenvolvido hábitos que amadurecem minha vida cristã 
(leitura da Bíblia, vida de oração, vida de testemunho, vida de 
serviço)? 

• Sinto que a cada dia estou mais perto de Cristo e mais longe do 
pecado? 

• Desfruto da certeza da salvação em/por Cristo?

Charles Hodge.Teología Sistemática, p. 1182
3

Strong, p. 440.
4

Charles Hodge.Teologia Sistemática, p. 1188.
5

5
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CERTEZA DA SALVAÇÃO

O Plano da Salvação foi elaborado e está sendo executado por
Deus nos mínimos detalhes. Isso deveria encher nossa vida de
segurança. Mas parece que muitos de nós relutamos em falar
da certeza da salvação. Parece que confundimos certeza da
salvação com arrogância espiritual, ou com soberba espiritual.

Ter a certeza da salvação é ser convicto que é a graça que
torna possível a justificação humana (Rm 3:24,28; 5:1,9), e é esta
graça que leva a pessoa a ter segurança que suas dívidas
foram pagas por Cristo e que Ele perdoa todos os pecados
arrependidos e confessados. Isto produz no ser humano um
sentimento de estar reconciliado, regenerado e adotado por
Deus (Rm 5:10; 8:1,14-17). A segurança da salvação é necessária
para que a pessoa tenha seus relacionamentos restaurados,
quer seja com Deus (Rm 5:1), quer seja com a criação, quer seja
com as outras pessoas e quer seja consigo mesmo. Portanto,
existe a possibilidade do ser humano ter a certeza de sua
salvação, no passado por meio da justificação (Rm 5:1), no
presente pelo processo da santificação e no futuro por meio
da glorificação que é o ato final.
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CERTEZA DA SALVAÇÃO

Assim, conforme está registrado no Nisto Cremos, p. 149, 
nós adventistas cremos que “por meio do Espírito, 
nascemos de novo e somos santificados; o Espírito renova 
nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor, em 
nosso coração, e recebemos o poder para levar uma vida 
santa. Permanecendo nEle, tornamo-nos participantes da 
natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no 
Juízo”.

Escutem o que Ellen White escreveu no livro Caminho a 
Cristo: “Se nos entregarmos a Ele e O aceitarmos como 
nosso Salvador, seremos feitos justos nEle, por mais 
pecaminosa que tenha sido nossa vida. O caráter de Cristo 
substituirá o nosso caráter e seremos aceitos diante de 
Deus como se nunca houvéssemos pecado" (p. 62). Ora, 
como não ter certeza da salvação se em Cristo fomos 
aceitos por Deus como se nunca houvéssemos pecado?
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Por que podemos falar da certeza da salvação? Porque ela está
assegurada em Cristo!

A dinâmica da salvação centraliza-se na justiça de Deus e de Seu Filho
Jesus Cristo, e é efetivada em nossa vida pela ação do Espírito Santo.
A justiça de Deus engloba todas as nossas necessidades: ela nos leva
de culpa para a justificação; do pecado para a santificação; da
alienação para restauração e, em breve, para a glorificação. A justiça
de Deus traz a mudança decisiva da escravidão do pecado para a
nova vida em Cristo; da escravidão do medo para a alegria no Espírito.
A salvação vem do Senhor; o Senhor é a nossa justiça! (Jonas 2:9;
Jeremias 23:6).

E porque o Senhor é nossa justiça, podemos viver em paz: se nos
arrependemos, se confessamos nosso pecado, se recebemos o
perdão, se fomos justificados, se estamossendo
santificados, então, pela graça de Deus
estamos e seremos salvos.

Amém!
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