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Estudo 1 

O que é a salvação? 
  
A salvação é a manifestação da graça de Deus através da fé, mas o 

que isso significa? 

 

 
Efésios 2: 8 e 9 
 
 

Deus, através da graça (que significa receber de Deus aquilo que não 
merecemos) por meio de seu filho Jesus, ao morrer na cruz, nos perdoou de 
todos os pecados, porém nós temos que receber essa benção pela fé no 
nosso coração. 

 
 Mas eu preciso ser salvo de que mesmo? 

 
I João 3:4; 5:17; Romanos 3:23; 5:12 
 

Toda a humanidade, descendente de Adão tem em si a natureza de 
pecado, independente se a pessoa é boa aos seu próprios olhos, ela precisa 
entregar a sua vida a Jesus. 

 

 
 A salvação tem 2 aspectos: 
 

 
1 – A salvação imediata 
 
 

I João 5: 10 a 12; Romanos 10: 9, 10 e 13 
 
No momento em que você entrega o seu coração ao Senhor, ali acontece a 
salvação, você se torna nova criatura em Cristo Jesus e o velho homem espiritual 
morre.  
 
A salvação é para toda a humanidade, Deus não faz acepção de pessoas, muito 
pelo contrário, o seu objetivo é que todos sejam salvos.  
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2 – A salvação como processo.  

 

Após você aceitar Jesus precisa ocorrer um processo de manutenção da 

sua salvação, ou seja, você precisa continuar caminhando na vida cristã e 

mantendo o seu testemunho diante de Deus.  

 

Efésios 4: 1 e 2, 17 a 32; Colossenses 1:10 

  

 Posso perder a salvação?  

 

Algumas pessoas têm a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, 

mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Em grande parte das cartas do Novo 

Testamento os escritores chamam atenção para a apostasia que significa 

abandonar a fé.  

Apostasia: Renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé (termo 

usado especialmente na fé cristã); 

 

II Pedro 2: 18 a 22; II Timóteo 4:10; II Tessalonicenses 2:3 

 

Se não caminharmos de acordo com o que a Bíblia nos orienta e com fé no 

nosso coração, corremos o risco de perder a comunhão com Deus e a salvação.  

 

 

 Reflexões:  

 

1 – O que devo fazer para não perder a salvação?  

2 – Para manter a salvação tenho que deixar os meus ciclos de amizade e 

práticas que tinha antes de aceitar a Jesus?  

3 – De que forma posso ter certeza de que sou salvo? (Romanos 8:14) 
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