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O QUE ACONTECE COM O SALVO? 
 

A Bíblia ensina que o salvo .... 
 
Tem o perdão dos pecados: 
“no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua 
graça,” (Ef 1.7) 
“Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está 
em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça.” (1Jo 1.8-9) 

 
De criatura se torna filho de Deus: 
“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 torna cidadão dos céus: 
“Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 
o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a 
eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.” (Fp 3.20) 

 
Se torna participante de um sacerdócio santo e sacerdócio real: 
“também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes 
sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de 
Jesus Cristo.” (1Pe 2.5) 
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;” 
(1Pe 2.9) 

 
Regenerado pelo Espírito é habitado pelas pessoas da Trindade Santa: 
“não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante 
o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,” (Tt 3.5) 
“Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos 
para ele e faremos nele morada.” (Jo 14.23) 
“logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na carne, 
vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.” (Gl 2.20) 
“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes 
da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?” (1Co 6.20) 

 
Tem a vida eterna: 
“Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o 
nome do Filho de Deus.” (1Jo 5.13) 
“Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna.” (Jo 6.47) 
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; 
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.” (Jo 10.27-28) 

 
Tem a presença e a proteção permanentes do Senhor: 
“E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século.” (Mt 28.20b) 
“Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, 
imaculados diante da sua glória,” (Jd 24) 

 


