Você pergunta, a Bíblia responde....

O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO?
A Bíblia ensina, por meio do evangelho da graça de Deus, que o homem não é capaz de
salvar-se a si mesmo, por seus méritos e obras:
“visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o
pleno conhecimento do pecado.” (Rm 3.20)
“Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia; todos
nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam.” (Is 64.6)
“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras,
para que ninguém se glorie.” (Ef 2.8-9)

A Bíblia ensina que Deus já providenciou e realizou todo o plano de salvação do homem
caído nos seus delitos e pecados, pois este não pode salvar a si mesmo.
“Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o
ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não
imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.” (2Co 5.1819)

A Bíblia diz mais...
Arrepender-se e converter-se:
“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados,” (At 3.19)
“Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora, porém, notifica aos homens que
todos, em toda parte, se arrependam;” (At 17.30)
“Não eram, eu vo-lo afirmo; se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.” (Lc
13.3)
Crer e confessar:
“Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderamlhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.” (At 16.30-31)
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos
que creem no seu nome;” (Jo 1.12)
“Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, serás salvo.” (Rm 10.9)
Ouvir, fé – crer e invocar:
“Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em
quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem
pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos
que anunciam coisas boas! Mas nem todos obedeceram ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, quem
acreditou na nossa pregação? E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de
Cristo.” (Rm 10.13-17)
Presciência, Eleição e Predestinação:
“Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da Dispersão no Ponto, Galácia,
Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas.”
(1Pe 1.1-2)
“Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à
imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que
predestinou, a esses também chamou; e aos que chamou, a esses também justificou; e aos que
justificou, a esses também glorificou.” (Rm 8.29-30)
“nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
de sua vontade,” (Ef 1.5)
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