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O TEMA DAS FESTAS 
#8 – Eu fui salvo! 
 

 
Êxodo 15:2 
O SENHOR é a minha força e o meu cântico; ele me foi por salvação; este é o 
meu Deus; portanto, eu o louvarei; ele é o Deus de meu pai; por isso, o 
exaltarei. 

 
Você é salvo? 
O que te assegura isso? 
Somos salvos por termos nascido de novo. O que nos assegura que nascemos de novo é a 
presença do Espírito Santo em nós. O que nos assegura que Ele habita em nós é o fato de 
sermos guiados por ele em 1. Arrependimento; 2. Confissão; 3. Mudança diária de vida; 4. 
Tomamos a cruz, a renúncia, todos os dias; 5. Nos tornamos discípulos de Cristo, semelhantes a 
Ele cada dia mais. 
 
Você é salvo? 
O Espírito Santo está guiando sua vida em todas as coisas? 
Se é assim, então você será guiado por Ele para a eternidade, não tenha medo da morte ou do 
futuro. 
Caso não seja assim que você vive, hoje você pode confessar a Jesus como Senhor e Salvador, 
nascer de novo e ter certeza da salvação eterna. 
 
Você é salvo? 
Se não tem certeza disso, peça alguém nesta reunião para compartilhar o plano de salvação e 
orar por você. 
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A SALVAÇÃO ONTEM, HOJE E ETERNAMENTE 
 

Hebreus 13:8 
8 Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. 

 
O nome “Jesus” significa “Ele salva!” 
Jesus nos salva da perdição eterna, de uma vida na eternidade longe da luz. 
Como Ele pagou por nossa dívida, com seu sangue na cruz do Calvário, estamos livres, salvos da 
condenação eterna. 
 

Isaías 43:11 
Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há salvador. 

 
Uma vez que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, podemos crer que Ele salva ontem, 
hoje e eternamente. 
 
ONTEM 
Nosso espírito foi salvo quando aceitamos o Evangelho de Cristo e entregamos o governo da 
nossa vida a Ele. Ontem, lá na cruz do Calvário, fomos salvos espiritualmente. Mesmo que 
ouçamos o Evangelho hoje, que o confessemos hoje, que sejamos transformados hoje, essa 
salvação veio “ontem”, na cruz do Calvário. 
 
HOJE 
Embora sejamos salvos espiritualmente, de graça, precisamos da salvação da alma todos os 
dias. Ele continua o mesmo hoje; ele pode nos salvar diariamente de nós mesmos. 
 
ETERNAMENTE 
Nosso corpo ainda sofre as consequências do pecado, da morte no Éden. A natureza carnal que 
nos conduz ao pecado ainda está grudada em nós. Porém, lá na frente, esse corpo será salvo 
por Jesus. Teremos um novo corpo glorificado. 
 

João 4:42 
e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos; mas 
porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o 
Salvador do mundo. 

 
Você é salvo? 
Você recebeu a Jesus como salvador e passou a ser templo do Espírito Santo? Você continua 
sendo salvo todos os dias? Salvo dos enganos, das emoções, das decisões erradas, das atitudes 
desastrosas... Você crê na vinda de Jesus e no arrebatamento da Igreja? Você crê na salvação do 
corpo que acontecerá para toda a eternidade? 
 
Esses questionamentos não são loucuras da dúvida. São perguntas importantes para uma 
conferência diária do nosso relacionamento e aliança com Cristo Jesus. 
 
Motivo de louvor, gratidão e adoração. Fomos salvos por Cristo Jesus. 
Ele pagou o preço do nosso pecado com seu próprio sangue. 
Por esse motivo, em gratidão eterna, entregamos o governo da nossa vida a Jesus! 
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Somos salvos! 
 
1 João 4:14-18 
E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.  
Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus. 
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que 
permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. 
Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no Dia do Juízo, mantenhamos confiança; pois, 
segundo ele é, também nós somos neste mundo. 
No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz 
tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 


