
 

 

 

É POSSIVEL TER CERTEZA DA SALVAÇÃO! VOCÊ JÁ A 

POSSUI?
 

O nosso Pastor, em uma de suas 

ministrações, falou sobre a importância de 

ajuntarmos tesouros nos céus e nesta semana vamos 

conversar sobre um tema muito relevante para as 

nossas vidas – conversaremos sobre vida eterna, 

sobre a nossa salvação.  

É sempre muito difícil vivermos cheio de 

dúvidas e incertezas, pois as dúvidas atormentam a 

nossa mente e nos tiram confiança em todas as áreas 

da vida.  

Em nossa reunião conversaremos sobre três 

coisas que são um tripé para que tenhamos a 

verdadeira paz com Deus e a confiança da salvação.  

 

1ª) A obra completa de Jesus Cristo na 

cruz;  

Vamos refletir sobre uma pergunta 

importante a ser feita a nós: *Em que se baseia a 

nossa certeza de salvação?  

Se a nossa resposta for: “EU levo uma vida 

decente... EU vou à igreja, etc” nem precisamos 

continuar a responder, pois se a primeira palavra da 

resposta foi “EU”, fica muito claro que ainda estamos 

confiando em nós mesmos. E se confiamos em nós 

mesmos, nunca vai haver certeza de salvação, mas só 

de julgamento!  

Porém, se a nossa resposta for: “Jesus Cristo, 

o Salvador morreu por mim e é minha única 

esperança”, então podemos saber que fomos 

resgatados, curados, restaurados e perdoados.  

Precisamos compreender definitivamente que 

quando Ele tomou sobre si os nossos pecados, bradou 

em alta voz: “Esta consumado!” (João 19:30). Logo, 

sempre que a nossa consciência nos acusar e nos 

sentirmos sobrecarregados de sentimentos de culpa e 

duvida, temos que afastar o nosso olhar de nós 

mesmos e voltá-lo para Jesus crucificado. E, aí sim 

teremos paz novamente!  

 

2ª) A Palavra de Deus;  

É necessário que todos nós tenhamos a 

certeza que, ao nos convertermos a Jesus Cristo, 

recebemos perdão total e uma nova vida, 

simplesmente porque a Palavra de Deus nos afirma 

isto. Sabemos que temos a vida eterna por que Deus 

diz que a temos.  

 

 

 

 

Vamos ler juntos a palavra de Deus em: 1 

João 5:10-13. 

 

 3ª) O testemunho do Espírito Santo em 

nossos corações.  

O testemunho exterior do Espírito Santo se 

manifesta no nosso caráter e em nossa conduta.  

A Bíblia os chama de “frutos do Espírito 

Santo” e estão listados em Gálatas 5:22,23.  

Importante observarmos que Paulo compara 

o Espírito Santo a um jardineiro e nós a um jardim. 

Se o jardim tem ervas daninhas é sinal de que o 

jardineiro está ausente, mas se tens bons frutos de 

mudança de vida e de santidade, é sinal de que o 

jardineiro está presente e que está produzindo. 

Também por isso Jesus disse: “Pelos frutos os 

conhecerão” (Mateus 7.16).  

A confiança e a paz existe em nós porque 

percebemos que as mudanças têm tomado lugar em 

nossa vida desde que nos tornamos cristãos.  

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova 

criação. As coisas antigas já passaram; eis que 

coisas novas surgiram!” (2 Coríntios 5:17).  

Também sabemos que temos a vida eterna 

porque queremos viver uma vida diferente, uma vida 

que agrade a Deus.  

“Porque a graça de Deus se manifestou 

salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 

renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a 

viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era 

presente...” (Tito 2:11-12).  

 

Conclusão:  

Podemos ter certeza de nossa salvação nos 

baseando nas três bases que falamos acima:  

A obra suficiente e eficaz de Jesus Cristo na 

cruz, a Palavra clara e segura de Deus e o testemunho 

ou confirmação do Espírito Santo em nossas vidas.  

Deus quer que tenhamos certeza de nossa 

salvação. Primeiro, porque a salvação já começa a ser 

desfrutada aqui mesmo, em nossa vida diária, e em 

segundo lugar, como podemos desfrutar de algo que 

não sabemos possuir? Além disso, como podemos 

ajudar pessoas, mostrando-lhes o caminho, se nós 

mesmos não temos certeza dele?  

 

SEMANA 29 DE JUNHO 

À 05 DE JULHO DE 2020! 

“Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem 

no nome do Filho de Deus, para que vocês 

saibam que têm a vida eterna.” 1 João 5.13 


