
O que pensamos sobre a SALVAÇÃO ?  
 
 Primeiramente não observamos isso como uma doutrina impositiva em nossa Comunidade, 
mas vale um texto sobre o assunto. 
 
"As coisas encobertas são para o Senhor Deus, porém as reveladas são para nós" (Deut. 29:29). 
 
 Como dois trilhos paralelos que nunca se encontram mas levam o trem ao mesmo lugar, 
assim são os calvinistas e os arminianos, os dicotômicos e os tricotômicos, os tradicionais e os 
pentecostais, os carismáticos e os ortodoxos. Linhas doutrinárias que não se tocam, mas levam os 
cristãos a mesma estação da Salvação. João Wesley e George Whitefield, nunca chegaram a um 
acordo quanto aos mistérios da Salvação, mas ambos conduziram milhares de almas a Cristo.  
Não importa qual o trilho estamos, o que importa é carga e o destino do trem. 
 

Mas se temos que nos posicionar, cremos que a salvação é a libertação do jugo 
do pecado e da morte, e o reestabelecer de uma relação profunda com Deus. É 
concedida pela graça e através da fé em Jesus Cristo, não é obtida nem por 
mérito pessoal nem por boas obras. Deus oferece a salvação, não só para a vida 
presente, mas também para a eternidade, a todos os que aceitem e permaneçam 
(até o fim) em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. (Mc 13:13;Jô 15:2; Rm 6:18, 
22-23; Ef 2:8-9; I Pe 1:4; Rm 8:21-23). 

 
Quanto a PREDESTINAÇÃO BÍBLICA. 
 
PREDESTINAR =  Seg. Dic. Aurélio: Destinar ou reservar a grandes feitos  
 

 PREDESTINAÇÃO: Determinação proposta por Deus de conduzir os justos à vida eterna. 
 

• Romanos 8:29 Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. 

• Efésios 5:4...Cristo nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos 
e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 
Cristo” 

 
PERSEVERANÇA: Manter-se, conservar-se, persistir na decisão. 
 

• Mat 24:13 “Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo”  
• Fil 2:12 “...meus amados, do modo como sempre obedecestes, não na minha presença, mas 

muito mais agora na minha ausência, efetuai (completai) a vossa salvação com temor e 
tremor”.   

• Mat 7:22-23 “Senhor. Porventura não temos nós em teu nome profetizado, e em teu nome 
não fizemos milagres? E Jesus, lhes responderá: Apartai-vos de mim, os que praticam a 
iniqüidade” 

• João 15:6  “Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e as 
colheram e lançaram no fogo, a queimar”. 

 
A SALVAÇÃO  Recebida gratuitamente através da confissão de Cristo como Senhor e mantida 
através da fé: Não cremos na predestinação fatalista, mas na responsabilidade do cristão em 
escolher voluntariamente e permanecer com sua escolha até o fim de sua vida. 

 

 


