
A Obra Completa da Salvação

João 1.1-13

1. Somos levados ao Arrependimento
At 2.36-38 - Saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a 
esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e 
Cristo.37 E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e 
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, 
irmãos?38 Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada 
um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão 
de vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo.

Somos confrontados por testemunhos reais de conversão, de 
milagres, de restauração. Somos confrontados pelo Espírito Santo e 
pela Palavra pregada.

Levar alguém ao arrependimento é uma obra do Espírito Santo, o 
trabalho do crente deve ser natural e espontâneo, vivendo 
sinceramente os valores do Evangelho a fim de que as pessoas que 
estão sendo compungidas pelo Espírito, creiam quando a Palavra 
for pregada a elas e tenham referenciais a seguir quando 
entregarem o coração a Cristo.

Jamais devemos forçar a conversão de alguém com revelações 
falsas, profecias que Deus não enviou, ensinamentos que não estão 
na Bíblia, testemunhos de coisas que não aconteceram.  

2. Somos Resgatados
1 Pe 2.9 - Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação 
santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele 
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;

Somos resgatados do reino das trevas, aonde Satanás e seus 
demônios dão as cartas, direcionam, oprimem e escravizam e 
levados ao Reino da Luz de Cristo, onde nossos olhos são 
desvendados.

No reino das trevas as pessoas andam cegas, na escuridão da 
incredulidade, na escravidão do pecado, muitas, sendo 
direcionadas através da idolatria, outras por falsas doutrinas 



(heresias), muitas pela feitiçaria, outras pela ganância por dinheiro, 
mas no final, todas são obras dos demônios.

Em Cristo somos resgatados, somos sacados dessa atmosfera de 
cegueira espiritual e temos, então, a oportunidade de escolher: ser 
livres ou continuar no pecado. 

É um momento crucial no processo da salvação. Os demônios não 
querem abrir mão de vidas que direcionam e escravizam, então, 
vêm as retaliações. 

Porém, a cobertura de Cristo é muito mais poderosa. É por isso que 
milhões de pessoas se renderam a Jesus e permanecem na Reino, 
porque escolheram ser livres.

O trabalho do crente nessa fase da vida de um novo na fé, é 
discipular (assumir como filho(a) espiritual), orar dando cobertura 
espiritual, ouvir as queixas e ensinar a pessoa a leva-las para Deus 
em oração.

É um trabalho árduo, desgastante, que exige estudo da Palavra, 
vida em santidade para ser exemplo, tempo de oração pessoal, 
tempo para relacionar-se com o novo convertido.

Porém, é tremendamente gratificante quando vemos, lá na frente, 
um(a) novo(a) crente totalmente resgatado(a) das trevas, 
participante do Reino, com novos valores, novo linguajar, novas 
indumentárias, novas prioridades na vida.

3. Somos Santificados
1 Pe 1.13-16 - Portanto, cingindo os lombos do vosso 
entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que 
se vos oferece na revelação de Jesus Cristo.14 Como filhos 
obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes 
tínheis na vossa ignorância;15 mas, como é santo aquele que vos 
chamou, sede vós também santos em todo o vosso 
procedimento;16 porquanto está escrito: Sereis santos, porque eu 
sou santo.

Ao crermos em Jesus e ao confessá-lo publicamente como 
Salvador e Senhor, num ato de fé, somos separados para sua 
exclusividade. Para tanto, somos selados com o Espírito Santo e 
nos tornamos pessoas inconfundíveis no mundo espiritual.



Nessa fase da conversão, o conhecimento da Palavra, as 
experiências com o Espírito Santo, os exemplos de vida do(a) 
discipulador(a) são fundamentais para que esse novo cristão decida 
se viverá somente para Deus ou se ainda continuará “coxeando” 
entre o Reino e o mundo.

 
4. Somos Justificados
Rm 5.18 - Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre 
todos os homens para condenação, assim também por um só ato de 
justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida.

Rm 8.31-39 - Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, 
quem será contra nós?32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho 
poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também 
com ele todas as coisas?33 Quem intentará acusação contra os 
escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica;34 Quem os condenará? 
Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, 
o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós;35 quem nos 
separará do amor de Cristo? a tribulação, ou a angústia, ou a 
perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?36 Como 
está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo; fomos 
considerados como ovelhas para o matadouro.37 Mas em todas estas 
coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou.38 Porque 
estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem 
principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades,39 nem 
a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá 
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.

Somos perdoados por Deus, por causa da morte que Cristo morreu 
por nós, o castigo que seria nosso, Ele sofreu. Então, com 
autoridade e poder para nos justificar, Jesus Cristo nos absolve 
diante do Pai.

Cristo é a nossa justiça. Nele, as nossas vestes espirituais são 
tornadas brancas. Pelo Seu sangue passamos a ter livre acesso ao 
Trono da graça quando oramos.

5. Somos Regenerados
1 Pe 2.1-5 - Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e 
fingimentos, e invejas, e toda a maledicência,2 desejai como 
meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele 
crescerdes para a salvação,3 se é que já provastes que o Senhor é 
bom;4 e, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, 



pelos homens, mas, para com Deus eleita e preciosa,5 vós 
também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual 
para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios 
espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.

O propósito da regeneração é nos tornar semelhantes a Cristo, 
tornando-nos Seus discípulos, para que as pessoas nos olhem e 
vejam as qualidades de Jesus e consequentemente, a pessoa de 
Jesus, por isso somos chamados de cristãos. At 11.25-26 - Partiu, 
pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo;26 e tendo-o achado, o 
levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela 
igreja e instruíram muita gente; e em Antioquia os discípulos pela 
primeira vez foram chamados cristãos.

Como pessoas regeneradas deve haver mudanças em nossas 
atitudes, no nosso linguajar, em nossa indumentária, nos nossos 
relacionamentos, em nossos valores, em nossas prioridades. 

Deve haver coerência entre a decisão que tomamos de ser cristãos 
e o nosso comportamento. Esse processo leva tempo, porém, a 
cada avanço que tivermos em direção à nova vida, não devemos dá 
nenhum passo atrás.

6. Somos Chamados
Ef 4.10-12 - Aquele que desceu é também o mesmo que subiu 
muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.11 E 
ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros 
como evangelistas, e outros como pastores e mestres,12 tendo em 
vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 
para edificação do corpo de Cristo;

Todos que permanecem no Reino e se deixam regenerar pelo 
Espírito e pela Palavra serão chamados a testemunhar 
publicamente da maravilhosa obra e do grande amor de Deus na 
vida do ser humano.

Esse chamado pode acontecer de diversas maneiras, mas sempre 
com um propósito específico. 

Existem 5 ministérios na Igreja: Apóstolos, profetas, evangelistas, 
pastores e mestres. Tudo o que alguém fizer na obra de Deus 
deverá fazer dentro de uma dessas funções, então, precisamos 



saber para qual desses ministérios somos chamados, isso é 
descobrir o propósito.

7. Somos Ungidos
At 1.08 - Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito 
Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em 
toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra.

Unção é o poder sobrenatural que nos capacita a exercer o nosso 
ministério dentro da função em que somos chamados por Deus.

A unção concedida pelo Espírito Santo nos diferencia naquilo que 
fazemos. Fazemos bem feito e com resultados e frutos 
inquestionáveis. Fazemos com amor, mesmo que exija grande 
dedicação e sacrifícios.

8. Somos Arregimentados
1 Co 12.11-14 - Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas 
coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer.12 
Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos 
os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, 
assim também é Cristo.13 Pois em um só Espírito fomos todos nós 
batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer 
escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só 
Espírito.14 Porque também o corpo não é um membro, mas 
muitos.

Fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, a Igreja. Ninguém 
passa por todo esse árduo processo para viver sozinho. Temos que 
trabalhar juntos. Ganhar almas juntos, edificar a Igreja juntos, orar e 
jejuar juntos, guerrear as batalhas espirituais juntos.

Somos arregimentados para congregar como membros do Corpo de 
Cristo, ligados uns aos outros. Como um exército, somos chamados 
para lutar contra as trevas, usando nossas armas espirituais: A 
oração, a Palavra, a misericórdia e o amor.

Paulo exorta os coríntios que se diziam uns ser de Paulo, outros de 
Pedro e outros de Apólo, a não fazerem isso, pois somos todos 
unicamente de Cristo. 



9. Seremos Arrebatados
I Ts 4.16-18 -  Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande 
brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram 
em Cristo ressuscitarão primeiro.17 Depois nós, os que ficarmos vivos 
seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do 
Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.18 
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.

Esse é o destino dos salvos. Partir para o encontro com Cristo e 
sermos chamados por Ele de “benditos de meu Pai”. 

Participarmos das Bodas do Cordeiro por sete anos. 

Recebermos galardões conforme nossas obras. 

Voltar à terra para guerrear com Satanás e seus seguidores e 
derrota-los e aprisiona-los.

Governar com Jesus, as nações, por mil anos.

Por fim, após o julgamento final, entrar na eternidade com o nosso 
Deus e Pai.

Conclusão

Todos temos que fazer nossa escolha hoje:

O não crente: Escolher entre Cristo ou o Inferno.

O novo na fé: Decidir se seguirá em frente em sua decisão por 
Jesus.

O crente: Decidir se permanecerá separado(a) exclusivamente para 
Deus, o servindo, o amando de todo o coração, de todo o 
entendimento e com toda a sua força.  


