
Como ganhar ou perder a salvação 

 

Os não salvos 

1. O grupo dos que admitirão que não foram cristãos PERDIDOS 

Apocalipse 6:16 

16 - E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele 

que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro; 

 

2. O grupo dos falsos crentes - HIPÓCRITAS 

Mateus 7:22-23 

22 - Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e 

em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 

23 - E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que 

praticais a iniqüidade. 

 

3. Grupo dos que podem fazer a obra de Deus mais não fazem - ANESTESIADOS 

Mateus 25:41-46 

41 - Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, 

para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos; 42 - Porque tive fome, e não me 

destes de comer; tive sede, e não me destes de beber; 43 - Sendo estrangeiro, não me 

recolhestes; estando nu, não me vestistes; e enfermo, e na prisão, não me visitastes. 44 - 

Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou 

com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? 45 - Então 

lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o 

não fizestes, não o fizestes a mim. 46 - E irão estes para o tormento eterno, mas os justos 

para a vida eterna. 

Apocalipse 3:15-16 

15 - Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! 

16 - Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. 

  



Os Salvos 

1. Os que recebem a graça. (A história do prisioneiro e o Governador) 

Efésios 2:8 – Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom 
de Deus. 

– Se tivesse um preço para o homem, alguns não poderiam pagar. 

2. O que entende que Deus é o Senhor 

Romanos 14: 11 – Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se 
dobrará a mim, E toda a língua confessará a Deus. 12) – De maneira que cada um de nós 
dará conta de si mesmo a Deus. 

3. Os que confessam a sua fé em Jesus Cristo. 

João 10:28 – E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará 
da minha mão. 29) – Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode 
arrebatá-las da mão de meu Pai. 

4. O que permanece no Senhor sem sair da sua casa 

João 10:10 – O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que 
tenham vida, e a tenham com abundância. 

5. A salvação é para ser compartilhada, quem ama o teu próximo compartilha 

Atos 4:19 – Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai vós se é justo, 
diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus; 20) – Porque não podemos deixar 
de falar do que temos visto e ouvido. 

6. A salvação é universal, todos podem ser salvos. 

João 3:16 – Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

7. O que fazer para ser salvo? 

Marcos 16:16 – Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. 

Lucas 12:8 – E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens também 
o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. 

 


