
“UMA VEZ SALVOS, SALVOS PARA SEMPRE”? 
 
 
“Uma vez salvos, salvos para sempre” é uma crença de muitos crentes. Mas 
se esse conceito fosse verdadeiro, não poderia colocar em causa uma série 
de passagens bíblicas que o contradizem. Os teólogos não podem impor as 
suas opiniões acima do texto bíblico e fazer delas “verdades espirituais” 
inquestionáveis. A Palavra de Deus é perfeita e não se contradiz. Por isso é 
mais importante obedecer a Deus do que aos homens. 
 
Este assunto é tão pertinente que até pode pôr em dúvida a nossa salvação, 
que é eterna. A Bíblia ensina que o sacrifício de Jesus na Cruz em nosso 
lugar é eficaz e perfeito. Jesus trouxe a Salvação até ao pior pecador que 
toma consciência da sua condição, e, arrependido, entrega-se a Jesus Cristo 
com inteireza de coração. Jesus disse: “Tudo o que o Pai me dá virá a mim; 
e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora.” João 6:37 
 
“Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os 
homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às 
concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e 
piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da 
glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si 
mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um 
povo seu, especial, zeloso de boas obras.” Tito 2:11-14 
 
O Evangelho de Cristo exorta que o Homem renuncie à sua impiedade, (que 
é uma vida sem Deus), e aos seus desejos mundanos, (que são anti Deus), e 
“…seja salvo e venha ao conhecimento da Verdade”. 1 Timóteo 2:4. 
 
A questão pertinente deste artigo de “Salvos uma vez, salvos para sempre?” 
deve ser respondida à luz da Bíblia. Será que o Homem salvo, com o passar 
do tempo, e ao se deixar enredar pelas coisas desta vida e satisfação 
esporádica ou desenfreada das suas paixões, aos desejos pecaminosos sem 
observar o conselho divino, pode ainda assim permanecer na Salvação? 
 
A Salvação da nossa alma é uma questão muito séria. Nem pensemos que 
depois da nossa decisão em seguir a Cristo podemos voltar de “ânimo-leve” 
à nossa velha vida. A entrega do nosso coração a Jesus é radical. É a 
aceitação de uma aliança de Deus connosco, mesmo sabendo Ele que nós 
somos falíveis e que iríamos cair em várias tentações. Mas nesta aliança Ele 
sempre permanecerá Fiel. A exortação bíblica para nós é “…Operai a vossa 
salvação com temor e tremor.” Filipenses 2:12 
 
Nós fomos salvos pela Graça de Deus e convém que nos mantenhamos sob 
essa mesma Graça, com temor e tremor, pois passamos a ter uma nova vida, 



que frutifica e é agradável a Deus. Estar em Cristo é nascer, crescer e 
amadurecer em Fé, Amor e Esperança, que são dádivas de Deus. E somos 
desafiados a isso, para nosso próprio bem, com a ajuda de Deus. 
 
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já 
passaram; eis que tudo se fez novo.” 2 Coríntios 5:17 
 
“Deixando, pois, toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e 
todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente 
nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades 
crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno.  
 
E, chegando-vos para Ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos 
homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras 
vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes 
sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo.”  
1 Pedro 2:1-5 
 
Se “as coisas velhas passaram”, para quê pensar nelas se elas nos colocam 
em perigo? Deus sabe das nossas tentações, inclinações e sofrimentos e por 
isso providenciou tudo para que, Nele, tenhamos do poder para vencer. 
“Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as 
quais Deus preparou para que andássemos nelas.” Efésios 2:10 
 
“Estar em Cristo” é estar sob uma operação perfeita do Espírito Santo. 
Tem um começo e um meio com uma finalidade eterna.  
“Tendo por certo isto mesmo: Que Aquele que em vós começou a boa obra 
a aperfeiçoará até ao Dia de Jesus Cristo.” Filipenses 1:6.  
 
O nosso compromisso é de sermos fiéis e não sairmos de debaixo da proteção 
de Deus, nem voltarmos deliberadamente aos nossos velhos hábitos. 
Lembremo-nos de que, em Jesus Cristo, já passámos das Trevas para a Sua 
maravilhosa Luz e que a nossa Salvação necessita ser guardada cada dia! 
Guardemos o nosso coração no Temor de Deus, cuidadosos quanto à nossa 
obediência a Cristo. Na ausência de líderes ou protetores, ponhamos muito 
mais atenção e devoção em Cristo, de maneira a nunca nos apartarmos Dele. 
 
J.F. 
  
 
 


