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1. ABSTRACT. 1 

This study seeks to demonstrate that every Christian sins. We should not 
sin, but we still sinners even after accepting Jesus Christ as savior. Will discuss 
what is sin and the sins of many servants of God, both the new as in the Old 
Testament. Also we will demonstrate that fall into sin and rise again in faith is 

different from fall, fallen to stay away from the path of life.2 

2. INTRODUÇÃO. 

Uns dizem que o crente não peca. A própria bíblia diz que quem 

peca é do diabo,3 portanto, não seria possível alguém ser crente-filho 

de Deus 4 e pecador-filho do diabo 5 ao mesmo tempo.  

Outros dizem que todos, crentes e não crentes, pecam. A bíblia 

também endossa esse entendimento. 

FUNDAMENTAÇÃO BIBLICA COMPROVANDO QUE TODOS PECAM: 

                                                           
1 Resumo em português: Este estudo busca demonstrar que todo cristão peca. Não deveríamos pecar, 

mas continuamos pecadores, mesmo depois de aceitar a Jesus Cristo como salvador. Discorreremos sobre o 
que é o pecado e sobre os pecados de vários servos de Deus, tanto no novo como no velho testamento. 
Além disso, demostraremos que cair em pecado e se reerguer na fé é diferente de recair, de permanecer 
caído, longe do caminho da vida...  
 
2 We suggest you use the google translator, or other tool the internet to translate all this to study the 

language you understand best. The google translator has an option in which you can hear what was 

translated to your native language.  

 
Em português: Sugerimos que use o Google tradutor, ou outra ferramenta da internet, 
para traduzir todo esse estudo para a linguagem que você entenda melhor.  
 
O Google tradutor tem uma opção na qual você pode ouvir o que foi traduzido, para 
sua língua nativa. 

3 I JOÃO 3:8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se 

manifestou: para desfazer as obras do diabo.  

4 JOÃO 1:1,11-13 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 

11 Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12 Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de 

serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; 13 Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da 

carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 

 
5 ATOS 13:10 Disse: O filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não 

cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? 
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 I JOÃO 1:8,10 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós 

mesmos, e não há verdade em nós. 10 Se dissermos que não pecamos, 

fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 
 

 SALMO 51:1-11 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua 

benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas 

misericórdias. 2 Lava-me completamente da minha iniqüidade, e purifica-me 

do meu pecado. 3 Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado 

está sempre diante de mim. 4 Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é 

mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando 

julgares. 5 Eis que em iniqüidade fui formado, e em pecado me concebeu minha 

mãe. 6 Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a 

sabedoria. 7 Purifica-me com hissope, e ficarei puro; lava-me, e ficarei mais 

branco do que a neve. 8 Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos 

que tu quebraste. 9 Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as 

minhas iniqüidades.10 Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em 

mim um espírito reto. 11 Não me lances fora da tua presença, e não retires de 

mim o teu Espírito Santo. 

 
Somos todos pecadores, ou não somos mais pecadores, após aceitar 

a salvação em Jesus?  

Afinal, como entender a questão do pecado do cristão de forma 

correta sem adotarmos uns versículos e desprezarmos os outros os quais 

são contrários à idéia de crente pecar?  

Superaremos a idéia de contradição bíblica e estaremos trazendo, 

fundados na bíblia, a resposta para essas questões complexas.  

Inicialmente, vamos fazer uma revisitação ao tema pecado. 

3. O QUE É PECADO? 6 

RESPOSTA: O mal, o pecado, está relacionado com o adversário, e 

seu reino das trevas. O fruto chamado de “mal”, ou “pecado”, é 

dessa qualidade por que é fruto da árvore da morte – é fruto do 

arqui-inimigo de Jesus.  

O pecado surge na vida do homem quando ele faz alguma ação 

que é típica, própria das ações do adversário. Isto é: O homem 

                                                           
6 Maiores detalhes sobre o que é o pecado, e suas consequências, você encontrará em nosso trabalho: 

TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO. 
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peca todas as vezes que ele faz o mesmo que o adversário, o 

arquiinimigo de Jesus faz. 

No item seguinte veremos um pouco mais sobre o fruto chamado 

de pecado...  

ESSENCIALMENTE, O QUE É O PECADO, O QUE É O MAL?  

RESPOSTA: O mal é tudo que aponta para o maligno e seu reino da 

MORTE. Tudo que espelha o arqui-inimigo, e sua forma de agir, e 

se opor a Deus, isso é o pecado.  

Na essência o pecado é uma ação, ou omissão, que tenha 

ressonância profética/espiritual nas obras do arqui-inimigo de 

Jesus.  

As más obras estão ligadas ao inimigo – aquele que é o 

pai/autor de toda treva espiritual. 

VEJAMOS REFERÊNCIAS sobre isso: 

 JOÃO 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de 

vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque 

não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, 
porque é mentiroso, e pai da mentira.  

Pecar é praticar atos próprios do inimigo. O mal é fazer a vontade 
do inimigo, é fazer aquilo que é uma ação própria do inimigo.  

O pecado é o ato de fazer coisas que não estão firmadas na verdade. 
Jesus é a verdade. Qualquer ato material e espíritual que não 
esteja firmado em Jesus é pecado.  

REFERÊNCIA SOBRE OS FRUTOS, E A COMUNICAÇÃO COM OS FRUTOS DO MAL. 

 I JOÃO 3:8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio. 

Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo.  

 EFÉSIOS 5:11 E não comuniqueis com as obras infrutuosas das 

trevas, mas antes as condenai. 

O pecado, para Deus, é a sintonia, é a comunicação, dos atos 

do homem, com os atos/proceder do inimigo, e seu reino de trevas. 

O adversário é a árvore do mal, e todos os seus frutos/ações 

são alimentos para a morte.  

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com


 
OS SERVOS NÃO DEVEM VIVER EM PECADO, MESMO ASSIM PECAM. 

 

6 
QUEM NAO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA.DOC 
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:06:27. 
E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Página: www.revelacaodabiblia.com.br 

O inimigo é uma árvore mortalmente envenenada, 

consequentemente, todos os seus frutos são produtos que conduzem 

para a morte física e espiritual.  

Jesus disse que as árvores são conhecidas pelos frutos que 

produzem.7  

Entre os frutos produzidos pelo adversário está todo tipo de 

alimento maligno para a carnalidade. Os atos do inimigo são 

frutos de rebeldia contra o reino espiritual de Jesus. Exemplos 

desses frutos do mal: mentira, fofoca, murmuração, mexerico, 

calunia, falso testemunho, pecados sexuais, roubo, furto, 

idolatria, feitiçaria, bruxarias, homicídios, demais frutos da 

carne... Etc. 

Precisamos discernir perfeitamente o que é o “MAL”. Se não 

discernirmos “solidamente” o que é o MAL podemos está vivendo em 

“comunhão” com ele mesmo sem querer. Só podemos rejeitar o mal 

se discernirmos o que ele é, e como pode se camuflar, se 

transfigurando em bem, para nos confundir.  

É comum achar-se que o PECADO é um punhado de coisas que 

cabem numa lista do tipo: Matar, roubar, mentir, prostituir, 

adulterar, fofocar, mexericar,8... Vai ficando difícil achar mais 

males para incluir nesta lista... Tendemos a nos limitar aos dez 

mandamentos da lei de Moisés.9 Dez proibições/orientações já são 

muita coisa. Todavia, é, apenas, exemplo de coisas que desagradam 

a Deus, não é tudo.  

Existe coisas que desagradam a Deus muito antes da lei de 

Moisés dizer que tais atos são pecaminosos. Exemplos de males 

condenados por Deus muito antes da lei de Moisés: o homicídio, o 

adultério, a sodomia...10 

                                                           
7 MATEUS 12:33 Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau; porque pelo fruto se 

conhece a árvore. 

8 ALGUNS SINÔNIMOS DE MEXERICAR/FOFOCAR: Fazer mexericos; intrigar. Propagar inimizades. 

Conversar sobre outrem o difamando. Fazer fofocas. Desacreditar a alguém com falatórios. Fazer criar má fama. 

Fazer perder a boa fama. Ofender com calúnias. Difamar por meio de acusações. 

9 DEUTERONÔMIO 5:7-21 Não terás outros deuses diante de mim; 8 Não farás para ti imagem de escultura, 

... 11 Não tomarás o nome do SENHOR teu Deus em vão; ... 12 Guarda o dia de sábado, ...16 Honra a teu pai e a 

tua mãe, ... 17 Não matarás. 18 Não adulterarás. 19 Não furtarás. 20 Não dirás falso testemunho contra o teu 

próximo. 21 Não cobiçarás ... coisa alguma do teu próximo. 

 
10 Maiores detalhes no trabalho: TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO 
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Adiante... 

4. EXISTE ALGUÉM PERFEITO, BOM, E SEM PECADO? 

RESPOSTA: SIM, o Senhor Deus. Somente Deus, (Pai, Filho e Espírito 

Santo), tem plenamente os atributos da perfeição. Somente DEUS É 

PLENAMENTE PERFEITO, PURO, BOM, e sem trevas, sem pecado algum. 

Relembrando que Jesus é um com Deus. 

Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Um crente o qual acha 

que é bom e não peca é porque se acha melhor que Jesus. 

REFERÊNCIA SOBRE A PERFEIÇÃO DO SENHOR: 

 TIAGO 1:17 Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do 

alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem 

sombra de variação; 

 

  MARCOS 10:18 E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom 

senão um, que é Deus.  
 

5. COMO ENTENDER O QUE É SER FIEL DIANTE DE DEUS? 

RESPOSTA: O servo só pode si achar “fiel” tão somente pela 

operação de Cristo nele, e nunca por uma característica/qualidade 

pessoal.  

É estranho, e espiritualmente preocupante, ver pessoas 

enchendo o peito para dizer “eu” sou fiel. Isto soa como dizer 

“eu sou deus”.  

Toda gloria é do SENHOR – “toda fidelidade é do Senhor”, o 

qual nos empresta a sua justiça e fidelidade, para que Deus não 

veja o quanto somos inconstantes, mutáveis, consequentemente, 

“infiéis”. 

  Um servo de Jesus sabe o alcance das palavras às quais 

dizem: “As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, 

porque as suas misericórdias não têm fim”, bem como “é Deus quem nos 

justifica”... Justificar do que? Jesus nos justifica ‘das nossas 

injustiças, perdoa as nossas infidelidades’.  

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com


 
OS SERVOS NÃO DEVEM VIVER EM PECADO, MESMO ASSIM PECAM. 

 

8 
QUEM NAO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA.DOC 
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:06:27. 
E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Página: www.revelacaodabiblia.com.br 

Outra expressão muito significativa é: “Isto não vem de vós é 

dom de Deus”... Essa declaração, “não vem de vós é dom de Deus”, 

perfeitamente revela a situação de infidelidade do homem.  

A santificação, a fidelidade, a justiça, ou seja, tudo que 

é bom, na vida do servo, vem de Deus. Tudo para nossa vida vem, 

somente, do SENHOR, como diz a palavra: ”todas as minhas fontes estão 

em ti...”  

 Logo, quando vemos alguém se gabando de sua “santidade” e 

“fidelidade”, sabemos que ele esta cometendo um pecado chamado 

idolatria. O ídolo, neste caso, é essa pessoa mesma, a qual se 

esqueceu de que a nossa “santidade” e “fidelidade”, diante de 

Deus, é Jesus Cristo em nós e nunca nossos próprios atos por 

melhores que sejam. 

 Os “atos de justiça” dos santos, descrito em apocalipse, 

são os atos de justiça de Jesus, em nós, aquele que é a nossa 

verdadeira JUSTIÇA diante de Deus.  

Os nossos próprios atos, de justiça, são classificados como 

“trapos de imundície” no livro de Isaias.  

Nossa “fidelidade”, “santidade” e “salvação”, espiritual, 

NÃO VÊM DAS OBRAS HUMANAS, para que ninguém se vanglorie. Elas 

vêm de JESUS.  

REFERÊNCIAS SOBRE O QUE FOI DITO ACIMA: 

 ROMANOS 3:10-12 Como está escrito: Não há um justo, nem um 

sequer. 11 Não há ninguém que entenda; Não há ninguém que busque 

a Deus. 12 ”Todos” se extraviaram, e juntamente se fizeram 

inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. 

 ISAÍAS 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças 

como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas 

iniqüidades como um vento nos arrebatam. 

 SALMO 87:7 Assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá; 

todas as minhas fontes estão em ti. 
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 EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de 

vós, é dom de Deus.  

  I CORÍNTIOS 4:7 Porque, quem te faz diferente? E que tens tu que não 

tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te glorias, como se 

não o houveras recebido?  

 

I CORÍNTIOS 1:29-31 Para que nenhuma carne se 

glorie perante ele. 30 Mas vós sois dele, em Jesus 

Cristo, o qual para nós foi feito por Deus 

sabedoria, e “justiça”, e “santificação”, e 

redenção; 31 Para que, como está escrito: Aquele que 

se gloria glorie-se no Senhor.  
 

O Senhor é a nossa “justiça”, “santificação” e “salvação”.  
 
Na vida dos servos NÃO HÁ GLORIA humana, NÃO existe MÉRITO 

HUMANO. 
  

Nossa “justiça”, “santificação” e “salvação” vêm de Deus, 

através do sacrifício de Jesus na cruz. 
 

 HEBREUS 10:19-23 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, 

pelo sangue de Jesus, 20 Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, 

pelo véu, isto é, pela sua carne, 21 E tendo um grande sacerdote sobre a casa 

de Deus, 22 Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de 

fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com 

água limpa, 23 Retenhamos firme a confissão da nossa esperança; porque 

fiel é o que prometeu. 

 
Fiel é Deus. Ele é uma rocha imutável.  
 

Nós entramos na presença de Deus “pelo sangue de Jesus”, e 

não pelos nossos méritos, fidelidades e boas obras. 
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 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem 

de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 

 
Os versículos acima bastariam para comprovar que somos salvos 

pela graça, sem méritos humano. Todavia, somos induzidos, e 
enganados, a acharmos que ainda estamos presos às boas obras da 
lei para podermos ser salvos. Entretanto, somos salvos pela graça 
do Senhor. É a graça de Jesus que nos livra do pecado e que 
acrescenta a boa obra de Deus para nos justificar, santificar. A 
graça do Senhor nos acrescenta a vida eterna que há somente no 
SANGUE DE JESUS.  

 
A graça do Senhor nos introduziu no corpo de Cristo. Através 

do corpo do Senhor estamos mortos para a LEI DE MOISÉS e vivos 
pela lei da graça de Jesus, conforme o versículo a seguir: 

  

 ROMANOS 7:4 Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para 

a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais... Daquele que 

ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. 
 

A expressão: “A fim de que demos fruto para Deus” explica qual 

é uma das finalidades das boas obras humanas. A finalidade 

das “boas obras” dos servos não é a salvação pessoal. O 

objetivo das boas obras dos servos é produzir frutos para 

Deus – frutos de louvor, frutos de adoração, frutos de 

glorificação ao Senhor, frutos de testemunhos da operação de 

Deus em nosso meio,...  

 

Fundados na bíblia sabemos que entre os frutos gerados pelas 

obras dos servos estão: a “santificação terrena”, o “louvor”, a 

“glorificação”, o “testemunho” de um Deus poderoso, amoroso, 

justo, santo, fiel...11  

6. UM SERVO DO SENHOR COMETE PECADOS? 

RESPOSTA: SIM. Exceto Jesus, enquanto viveu como homem, não existe, não 

existiu, nem existirá um humano que NUNCA peque. Os demais 

humanos, qualquer um que disser que não tem pecado está mentindo, 

é o que diz as sagradas escrituras - a bíblia. 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA: 

                                                           
11 MAIORES DETALHES LEIA NOSSOS ESTUDOS: “PARA QUE SERVEM AS BOAS OBRAS”, “SALVOS 

POR BOAS OBRAS OU SALVO POR FÉ?” E TAMBÉM “O PROJETO DE DEUS QUE SALVA O HOMEM.” 
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 I JOÃO 1:8-10 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-

nos a nós mesmos, e não há verdade em nós... 

Se existisse um único humano, servo de Deus, que não pecasse 

seria verdadeiro o HERÉTICO dito popular, desenvolvido no século 

XVI,12 que prega a mentira de: Uma vez salvo, salvo para 

sempre.  

O que faz alguém perder a salvação é principalmente o viver 

“praticando” pecados. Se alguém não pecasse nunca essa pessoa 

estaria salva para sempre. 

As sagradas escrituras afirmam que TODOS pecam. Quem diz que 

não tem pecado esta chamando o Senhor Deus de mentiroso. 

Caso os servos não pecassem NÃO HAVERIA motivo para JESUS 

ter nos ensinado a orarmos pedindo perdão pelos nossos pecados.  

Se não pecássemos não haveria porque dizer: “Pai nosso... 

perdoai os nossos pecados...” descrito no livro de Mateus, capitulo 

6.  

Caso não tivéssemos pecados não haveria porque confessar 

pecados.  

Se não tivéssemos pecado, também, não haveria porque “clamar 

pelo poder/justiça/vida que há no sangue de Jesus” confessando e 

pedindo perdão/purificação de pecados... 

Quando alguém se acha bom, perfeito e sem pecado algum está 

cometendo mais um pecado, está praticando os pecados da egolatria 

e da mentira. 

REFERÊNCIAS DEMONSTRANDO QUE TODOS TÊM PECADOS:  

 MATEUS 6:12 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 

perdoamos aos nossos devedores; 

 

 LUCAS 11:2,4 E ele lhes disse: Quando orardes, dizei:... 4 Perdoa-nos 

os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve,...; 

 

                                                           
12 Historicamente, essa tese herética a qual prega: Uma vez salvo, salvo para sempre é 
atribuída a João Calvino e seus seguidores... 
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 JOÃO 8:7 E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, e 

disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado seja o 

primeiro que atire pedra contra ela. 
 

 I JOÃO 1:8-10 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a 

nós mesmos, e não há verdade em nós. 9 Se confessarmos os nossos 

pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos 

purificar de toda a injustiça. 10 Se dissermos que não pecamos, 

fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 

 

 ROMANOS 3:10-12 Como está escrito: Não há um justo, nem um 

sequer. 11 Não há ninguém que entenda; Não há ninguém que busque 

a Deus. 12 Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram 

inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. 

 

 I JOÃO 2:1,2 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, 

se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, 

o justo. 2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente 

pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 
 

 I CORÍNTIOS 6:10-12 Não erreis: nem os devassos, nem os 

idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, 

nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os 

maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 11 E é 

o que alguns têm sido; mas haveis sido lavados, mas haveis 

sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do 

Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. 

 
Como vemos nos versículos acima, todo ser humano peca. 

Não estamos dizendo para alguém viver em 

pecado. Não existe uma pregação verdadeira/justa 

e bíblica que diga para alguém levar uma vida de 

libertinagem e pecados. 
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O que a bíblia mostra é que todos cometem pecados, mesmo sem 

querer, e às vezes, até sem saber, temos pecados, pecados 

ocultos, no dizer de Davi.13  

Não devemos andar pelo “caminho/doutrina” de Balaão. Não 

devemos cair à “esquerda” e passar a andar pelo caminho/doutrina 

da libertinagem, da injustiça, do desfrute de coisas materiais, 

da idolatria, da liberalidade. Esse foi o caminho errado trilhado 

por Balaão.  

Entretanto, também não podemos cair no “caminho/doutrina” de 

Caim. Caim queria agradar a Deus pelas suas boas obras. O Senhor 

Deus não aceitou o caminho das boas obras humanas para agrada-

lo.  

Não podemos cair/desviar para a “direita” e passar a andar 

pelo caminho de Caim.  

O CAMINHO DE CAIM é: Caminho velho, caminho do esforço humano 

na carne. Caminho da velha aliança. Caminho da lei de Moisés. 

Caminho que não livra o homem do pecado. Caminho onde o homem é 

induzido a fazer o que é ERRADO no tocante a ser aceito por Deus. 

Caminho errado porque não tinha o sangue do verdadeiro cordeiro 

de Deus, mas mero esforço humano.  

O CAMINHO DE CAIM É o CAMINHO DOS CAÍDOS...  

 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA CONTRA TENTAR AGRADAR A DEUS PELAS 

POR OBRAS HUMANAS: 

 GÊNESIS 4:3-7 E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da 

terra uma oferta ao SENHOR. 4 Mas para Caim e para a sua 

oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 

E o SENHOR disse a Caim: ... 7 Se bem fizeres, não é certo que serás 

aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu 

desejo, mas sobre ele deves dominar; 

 

 JUDAS 1:11 Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim...; 
 

 GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos 

justificais pela lei; da graça tendes “caído”; 
 

                                                           
13 SALMO 19:12 Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. 
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 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da 

lei,...Não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será 

justificada; 

 

 ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas 

obras da lei, ... 

Também não podemos cair/desviar para a 

‘esquerda’, para a injustiça, para o caminho das 

más obras, o caminho do pecado, da desobediência 

– este é o caminho de Balaão.  

O caminho velho de Balaão é o caminho da injustiça e da 

carnalidade. Caminho do velho homem segundo o curso natural deste 

mundo. Caminho de BALAÃO é o caminho do ERRO, do não atender a 

palavra de Deus. 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA contra vivermos em pecados, 

seguindo o caminho de Balaão: 

 II PEDRO 2:15 Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o 

caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça; 

 

 JUDAS 1:11 Ai deles! Por que ... Foram levados pelo engano do prêmio de 

Balaão,... 

 
Caminho de Balaão é o caminho da recompensa carnal, do 

prazer, do desfrute terreno, dos valores do mundo... 

 

 APOCALIPSE 2:14 Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá 

os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços 

diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da 

idolatria, e se prostituíssem. 

 

  I CORÍNTIOS 6:10 Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os 

adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os 

avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o 

reino de Deus. 
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 GÁLATAS 6:7 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o 

homem semear, isso também ceifará. 

 O caminho que nos leva até o Pai é Jesus. Este é um caminho 

DIREITO, NOVO e VIVO. O caminho aberto na cruz, através do 

sacrifício de Jesus. Por este caminho não andam os injustos, os 

imundos, o carnais, NEM os que se acham justos por seus méritos 

humanos.  

Andar de volta até Deus é um andar impossível por méritos 

humanos.  

FUNDAMENTO BÍBLICO:14 

 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem 

de vós, é dom de Deus. 9 Não vem das obras, para que ninguém se glorie.  
 

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da 

lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para 

sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto 

pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.   
 

 GÁLATAS 3:10 Todos aqueles, pois, que são das obras da 

lei estão debaixo da maldição; porque está escrito: Maldito todo 

aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, 

para fazê-las. 30 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas 

obras da lei... 

 
 GÁLATAS 3:1-3 O insensatos GÁLATAS! Quem vos fascinou para não 

obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, 

crucificado, entre vós? 2 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas 

obras da lei ou pela pregação da fé? 3 Sois vós tão insensatos que, tendo 

começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? 

 

  MATEUS 19:25,26 Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: 

Quem poderá pois salvar-se? 26 E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens 

é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 
 

                                                           
14 MAIORES DETALHES LEIA NOSSO TRABALHO: SALVOS POR OBRAS OU SALVOS POR FÉ EM JESUS? 
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Como disse Jesus, salvação é impossível por obras e atos humanos. 

Ninguém pode “SE” salvar pessoalmente. Para sermos salvos 

precisamos da graça de Deus – chamada Jesus. 

 ROMANOS 3:26,28 Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, 

para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 28 

Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.  

 

 ROMANOS 9:31,32 Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à 

lei da justiça. 32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas 

obras da lei; pois tropeçaram na pedra de tropeço. 
 

Os judeus não alcançaram a justiça diante de Deus porque queriam 

encontra-la através da realização de boas obras. Por isso, não alcançaram 

a misericórdia de Deus. 

 

Aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, está explicando que buscar 

justificação através das boas obras pessoais, disponíveis na lei, é 

tropeçar em Jesus e não alcançar a justiça de Jesus. 

O caminho da vida é somente para os justificados, os 

resgatados pelo sangue de Jesus. Só os salvos pelo sangue do 

cordeiro/graça do Senhor andarão pelo caminho santo de volta para 

o reino do Senhor. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 HEBREUS 10:19,20 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no 

santuário, pelo sangue de Jesus, 20 Pelo novo e vivo caminho que 

ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. 
 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho,..; ninguém vem ao Pai, senão 

por mim.  

 ISAÍAS 35:7-10 E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em 

mananciais de águas; e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com 

canas e juncos. 8 E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o 

caminho santo; o imundo não passará por ele, mas será para aqueles; os 

caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. 9 Ali não haverá leão, nem 

animal feroz subirá a ele, nem se achará nele; porém só os remidos andarão 

por ele. 10 E os resgatados do SENHOR voltarão; e virão a Sião com júbilo, 

e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças; gozo e alegria alcançarão, e deles 

fugirá a tristeza e o gemido. 

 
 I JOÃO 1:7 ...E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.  
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Sem sangue não há purificação, justificação. É o sangue 

de Jesus que nos purifica e dá acesso ao Pai. As obras 

humanas não podem fazer purificação do espírito do homem. 

 

Um caminhar pelas boas obras é um caminhar que 

anula/exclui o sangue de Jesus. Por isso não é aceito um 

caminhar para o céu através de obras, pois sem o sangue de 

Jesus não há remissão de pecados. 

 

Devemos fazer boas obras porque o Senhor manda fazê-las, 

mas elas não são para nossa salvação. Os servos de Jesus 

fazem boas obras porque já são salvos – são instrumentos 

aperfeiçoados pelo sangue do Senhor, e não fazem obras para 

serem salvos. 

 ROMANOS 4:6,8,25 Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a 

quem Deus imputa a justiça sem as obras,... 8 Bem-aventurado o homem a 

quem o Senhor não imputa o pecado. 25 O qual por nossos pecados foi 

entregue, e ressuscitou para nossa justificação. 

 

 ROMANOS 5:1,9 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, 

por nosso Senhor Jesus Cristo. 9 Logo muito mais agora, tendo sido 

justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.  

 
Justificação e perdão só através do sangue de Jesus. As obras 
humanas eliminam o sacrifício de Jesus por isso não são aceitas 
como MEIO DE SALVAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO DOS SALVOS. 

 

 JOÃO 3:18 Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está 

condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 
 

Independente de ter boas obras, ou não as ter, quem não crer em 

Jesus já está condenado.  

Evidentemente que é possível fazer boas obras sem ser servo de 

Jesus. Entretanto, as boas obras do homem não são suficientes para 

garantir a salvação, ao praticante delas. 

 JOÃO 6:35 E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não 

terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.54 Quem come a minha carne e 

bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 
 

Os servos se alimentam da palavra e do Espírito Santo, para termos 
vida eterna. 
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O caminho da vida/Jesus não comporta obras humanas, nem boas 

nem más.  

Não podemos andar no caminho da vida/de Jesus através de 

boas obras humanas, nem com as más obras da carnalidade humanas. 

Jesus é o único caminho eleito por Deus para dar salvação ao 

homem. Conforme escrito em JOÃO 14:6: “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e 

a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim”.  

O andar dos servos através de Jesus é um andar por fé 

“inteiramente” no sacrifício de Jesus. Não podemos nos 

apoiar em parte na lei de Moisés e em parte na graça de Jesus.  

A nossa salvação é obra exclusiva de Jesus, e não das obras 

da lei que eventualmente alguém possa PRATICAR. Se as fizermos 

não se prestam para salvação, nem para santificação do espírito 

do homem, mas para outros fins. Exemplos de utilidade das boas 

obras dos servos: santificação terrena do corpo, louvor, gloria, 

testemunho, galardão... 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA para esperarmos somente em Jesus:  

 I PEDRO 1:13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, 

e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação 

de Jesus Cristo. 

Em frente... 

O adversário é o autor da teologia a qual diz que os servos 

não pecam. Precisamos nos arrepender dos pecados e confessarmos, 

e os largarmos.  

Como alguns pregam/acham que não tem pecados não há a 

NECESSÁRIA confissão e arrependimento. Por isso, permanecem 

carregados de pecados não confessos.  

O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados – QUANDO 

confessamo-los E deixamo-los. Quando alguém acha que não peca 

essa pessoa também não tem o que confessar nem o que abandonar, 

consequentemente, permanecerá em seu pecado. 

REFERENCIA SOBRE CONFISSÃO DE PECADOS E LIMPEZA PELO SANGUE DE 

JESUS:  
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 LUCAS 15:10 Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um 

pecador que se arrepende; 

 

 LUCAS 18:9-14 E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, 

crendo que eram justos, e desprezavam os outros: 10 Dois homens subiram ao 

templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. 11 O fariseu, estando em pé, 

orava consigo desta maneira: O Deus, graças te dou porque não sou como os 

demais homens, roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. 

12 Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13 O 

publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os 

olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de 

mim, pecador! 14 Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não 

aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que 

a si mesmo se humilha será exaltado; 

 

O Senhor deixou registrado o que ocorre com quem acha que é 
bom e sem pecado. O resultado é não alcança A JUSTIFICAÇÃO 
VINDA DA PARTE DE DEUS. Não há confissão do pecador que se 
acha justo, e por isso, também, não há o perdão. 

 

 I JOÃO 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 

perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 

 
Continuemos... 

7. O SERVO PODE VIVER DELIBERADAMENTE EM PECADO? 

RESPOSTA: NÃO. Um servo NÃO deve viver pecando deliberadamente. O servo do 

Senhor deve andar em novidade de vida. Devemos ser NOVAS criaturas amoldadas 

segundo as sagradas escrituras – a bíblia.  

 

Devemos nascer da palavra de Deus. Devemos ser pessoas que vivem as sagradas 

escrituras como nova forma de viver. Nascer da palavra é necessário para quem quer 

entrar no reino de Deus.  

 

Sem o novo nascimento, sem deixarmos de ser o velho homem que vivia no pecado 

NÃO é possível entrarmos no céu. Jesus disse isso a um fariseu chamado Nicodemos. 

Jesus disse a este mestre fariseu que era necessário nascer da água. Isto significa que o 

homem de Deus deve ter suas ações ajustadas à palavra de Deus. 
 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA: 
 

 JOÃO 3:3,5 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que 

aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus... Na verdade, 
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na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode 

entrar no reino de Deus; 

 

 EFÉSIOS 5:26 Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, 

pela palavra; 

 

 ROMANOS 1:1-23 Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para que 

a graça abunde? 2 De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, 

como viveremos ainda nele? 3 ..., assim andemos nós também em novidade de vida. 

6 Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo 

do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. 7 Porque aquele 

que está morto está justificado do pecado. 11 Assim também vós considerai-vos 

como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 

12 Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em 

suas concupiscências; 13 Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado 

por instrumentos de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre 

mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. 14 Porque o 

pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da 

graça. 15 Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da 

graça? De modo nenhum. 16 Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por 

servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para 

a morte, ou da obediência para a justiça? 18 E, libertados do pecado, fostes feitos 

servos da justiça. 20 Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da 

justiça.  
 

8. PORQUE O SENHOR NÃO ACEITA QUE SEUS SERVOS 

VIVAM EM PECADOS? 

RESPOSTA: Porque viver em pecado é andar no caminho da morte 
eterna. O pecado provoca a separação entre Deus e o homem. O 
pecado rompe a comunhão com Deus. Quando o homem perde o pacto a 
aliança com Deus este homem perde a salvação. 
 
FUNDAMENTOS BÍBLICOS: 

 

 ROMANOS 1:23 Porque o salário do pecado é a morte, ...  

 

 ISAÍAS 59:2 Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o 

vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos 

ouça. 

 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com


 
OS SERVOS NÃO DEVEM VIVER EM PECADO, MESMO ASSIM PECAM. 

 

21 
QUEM NAO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA.DOC 
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:06:27. 
E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Página: www.revelacaodabiblia.com.br 

 I CORÍNTIOS 6:9-12 Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os 

adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os 

avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o 

reino de Deus.  

 

 ROMANOS 8:3...15 3 Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não 

andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5 Porque os que são segundo 

a carne inclinam-se para as coisas da carne; ... 6 Porque a inclinação da carne é 

morte; .... 7 Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 

sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. 8 Portanto, os que estão na 

carne não podem agradar a Deus. 12 De maneira que, irmãos, somos devedores, 

não à carne para viver segundo a carne. 13 Porque, se viverdes segundo a 

carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do 

corpo, vivereis. 

9. QUAL A SOLUÇÃO FEITA POR DEUS PARA O PECADO DO 

HOMEM? 

RESPOSTA: O Senhor PROVEU O CORDEIRO DE DEUS QUE TIRÁ OS 

PECADOS DE “TODOS QUE O ACEITAREM”. Devemos andar na luz, devemos 

andar como determina a palavra de Deus, e o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado.  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO: 

 

 I JOÃO 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos 

comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos 

purifica de todo o pecado; 

 

 I CORÍNTIOS 6:11-12 11 E é o que alguns têm sido; mas haveis sido lavados, 

mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do 

Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. 12 Todas as coisas me são lícitas, 

mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me 

deixarei dominar por nenhuma;  

 

 ROMANOS 8:1...15 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 

estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 

2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do 

pecado e da morte. 3 Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não 

andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 
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10. OS SERVOS QUE CAÍRAM EM PECADOS PODEM SER 

PERDOADOS? 

RESPOSTA: SIM. A Bíblia fala que se o justo cair, sete vezes se 

erguerá, por que poderoso é Deus para levantá-lo.  

A bíblia cita exemplos de pessoas as quais foram reerguidas 

por Deus, eis alguns: a parábola da ovelha perdida, da dracma 

perdida, do filho pródigo, do cobrador incompassível. Também, 

manda orarmos pelos que pecaram, manda confessarmos nossos 

pecados... Tudo isso demonstrando que há perdão para o pecador o 

qual caiu em pecado e se arrependeu. 

FUNDAMENTO BÍBLICO: 

 

 I CORÍNTIOS 6:9-12 Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os 

adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, 

nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus 

11 E é o que alguns têm sido; mas haveis sido lavados, mas haveis 

sido santificados, mas haveis sido justificados em nome 

do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. 12 Todas as 

coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, 

mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 

11. QUEM PECAR MORRERÁ, E O PECADO DOS SERVOS QUEM 

MORREU POR ELES? 

RESPOSTA: Jesus morreu por nós. Ele levou os pecados do mundo na 

cruz. 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA: 

 ISAÍAS 53:4-6 Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as 

nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e 

oprimido. 5 Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído 

por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava 

sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6 Todos nós andávamos 

desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o 

SENHOR fez cair sobre Ele a iniqüidade de nós todos. 
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Qualquer um que aceitar o sacrifício de Jesus, para quitar 

sua dívida produzida por seus pecados, o Senhor Jesus pagará os 

pecados deste aceitante. 

O mundo inteiro poderia ser salvo SE quisesse, somente não 

é salvo por não aceitar o sacrifício, de Jesus, feito pelo pecado 

do mundo. O CORDEIRO DE DEUS foi sacrificado pelo pecado do mundo 

inteiro.  

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA PARA UMA ELEIÇÃO GERAL DO MUNDO 

PARA SALVAÇÃO:15 

 I JOÃO 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos 

nossos, mas também pelos de todo o mundo; 

 JOÃO 1: 9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina A TODO o homem que 

vem ao mundo;  

 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.”; 

 Ezequiel 18:32 Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o 

Senhor DEUS; convertei-vos, pois, e vivei; 

  “ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da 

desobediência, para com todos usar de misericórdia;” 

 TITO 2:11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a 

todos os homens;  

 ATOS 10:34 Então PEDRO , tomando a palavra, disse: Na verdade reconheço 

que Deus não faz acepção de pessoas;  

  ATOS 17:30 Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia 

agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam; 

 I TIMOTEO 2: 4 Que quer que todos os homens se salvem, e venham ao 

conhecimento da verdade; 

                                                           
15 MAIORES DETALHES LEIA NOSSO TRABALHO: O PROJETO DE DEUS QUE SALVA O HOMEM. 
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 I TIMOTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, 

para servir de testemunho há seu tempo; 

 JOÃO 3:17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse 

o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele; 

 ROMANOS 5:18 Pois 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 de vida. 

 

Embora seja verdade que Jesus pagou pelo pecado do mundo, 

esse pagamento NECESSITA SER ACEITO, pessoalmente, PELO PECADOR 

para poder ser válido para salvação desta pessoa.  

 

ELEIÇÃO GERAL PARA SALVAÇÃO NÃO quer dizer QUE TODOS SERÃO 

SALVOS.  

 

Eleição geral significa que TODOS TEM A MESMA 

OPORTUNIDADE de aceitar o sacrifício feito por Jesus para poder 

ser SALVO. 

 

Outro fato bíblico é que não devemos abusar do perdão que 

recebemos, e continuarmos VIVENDO em pecado. Se assim fizermos, 

se houver uma continuação no caminho do pecado, caminho da velha 

natureza carnal, terá como consequência a perda da nova vida 

espiritual, que recebemos de Jesus. 

 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA: 

 HEBREUS 10:26-29 Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de 

termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício 

pelos pecados, 27 Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, 

que há de devorar os adversários. 28 Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre 

sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. 29 De quanto 

maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho 

de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, 

e fizer agravo ao Espírito da graça? 
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No item seguinte iremos ver que a salvação é condicionada a 

permanência no CAMINHO DA VIDA. Salvação é processo, é viver por 

fé. É viver segundo a palavra de Deus determina, e ser guiado 

pelo Espírito Santo.  

12. DEUS EXPÕE O PECADO DE SEUS SERVOS? 

RESPOSTAS: Sim, às vezes, para dar ao pecador oportunidade de 

arrependimento e confissão.  

 

O Senhor que é pai amoroso corrige aos filhos, por isso 

Ele chega a expor pecados e falhas como forma de 

castigo/disciplina.  

 

Noutras oportunidades o Senhor retarda o juízo para que o 

servo se arrependa.  

 

Quando o silêncio de Deus não desperta o pecador para o 

arrependimento, então, o Senhor expõe os males dos servos para 

lhes dar oportunidade de arrependimento e perdão. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO MOSTRANDO DEUS EXPONDO AS FALHAS DE 

SEU POVO: 

 

 MATEUS 23:27 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois 

semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, 

mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 29 Ai 

de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que edificais os sepulcros dos 

profetas e adornais os monumentos dos justos. 

 II SAMUEL 12:12 Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio 

perante todo o Israel e perante o sol. 

 MATEUS 10:26 Portanto, não os temais; porque nada há encoberto que não 

haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. 

 LUCAS 12:2 Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem 

oculto, que não haja de ser sabido. 
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13. COMO ENTENDER O CAIR, O PECAR, SEM SER FILHO DO 

INIMIGO? 

RESPOSTA: Os pecados fazem o homem cair diante de Deus, fazem 
perder a graça, a fé e a salvação.  

 
O problema é que todos nós temos pecados, e eles fazem o 

homem cair, eles nos separam de Deus.  
 

Como diz a bíblia: ”se dissermos que não pecamos,.., não há 

verdade em nós”, ”Todos se desviaram”, “não há um justo se quer”... 
 

 O pecado é o que faz o homem cair – Oseias 14:1 “Converte-te,... Ao 

SENHOR teu Deus; porque pelos teus pecados tens caído”.  

 
Dentro do versículo acima, o Senhor aponta um “remédio” para 

não ficarmos caídos: “CONVERTE-TE ao Senhor teu Deus”.  
 
 Quando o Senhor disse que todos têm pecados equivale a 

dizer que todos caem.  

A bíblia também relata, em PROVÉRBIOS 24:16, que o justo 

poderá vir a cair sete vezes e se levantará. Por sua vez, TIAGO, 

(5:15), escreveu que: “E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; 

e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados”.  

Assim, podemos concluir, pela Palavra, que é possível o servo 

cair e se converter, e levantar novamente.  

Se fosse impossível se reerguer, diante de Deus, não haveria 

necessidade de se converter, de se arrepender, pois uma vez caído 

não haveria como ser restaurado. 

 Aparentando, apenas aparentando,16 contrariar o que foi 

dito nos parágrafos anteriores, lemos em HEBREUS 6:4,5 e 6 que é 

impossível aos que “recaíram” sejam outra vez renovados. Note 

bem que a palavra esta falando de “recair”, e não de “cair”. É 

importante perceber a diferença, para evitar confusão, pois o 

“recair” está falando de uma situação de permanência na situação 

de caído. A permanência no estado de “recaído” é muito mais do 

que simplesmente cair. 

                                                           
16 . Dizemos “aparentando” porque não se pode compreender a Bíblia a partir de um único versículo ou parte de um contexto 

isolado ou especifico. 
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 Fundamentados em vários versículos, podemos dizer e crer 

que é possível ao homem se arrepender dos pecados cometidos, e 

tornar outra vez para Deus, antes que O Senhor decrete um juízo 

final.  

 Veja o que diz a palavra em I JOÃO 5:16  “Se alguém vir pecar 

seu irmão, pecado que não é para morte, orará, e Deus dará a vida 

àqueles que não pecarem para morte...” 

 Aqui, no verso acima, informar que um crente peca, e 

apresenta o remédio para o pecado: o remédio é a oração do corpo. 

Esse remédio é pouquíssimo usado pelos servos, em favor dos 

caídos, qual seja: “orar pelos que pecam para que eles sejam perdoados”.  

 Um dos principais recursos contra as quedas, à disposição 

dos servos, sequer é entendido, e por isto quase nunca usado. 

Esse remédio é o poder que a igreja tem de perdoar pecados.  

 Leiamos:  

 JOÃO 20:23 que diz: “Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes 

são perdoados; e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos.” 

Não se trata apenas de perdoar a quem nos tenha ofendido, 

descrito em MATEUS 6, 17 mas de um ministrar da igreja em favor 

de si, e de outros diante do Senhor.  

Esta nobre função de perdoar pecados foi dada,18 pelo Senhor, 

à sua igreja, a seus sacerdotes espirituais. A igreja/corpo de 

Cristo é quem deve dar continuidade ao ministério de Jesus. O 

ministério do Senhor é um ministrar do perdão e da Paz com Deus. 

Jesus operava muitas maravilhas e entre estas operações havia 

o dispensar do perdão ao pecador. Segundo Ele, mesmo, nos 

faríamos as mesmas obras Dele e as faríamos maiores.19 Não há 

nada maior que perdoar para também sermos perdoados.  

                                                           
17 MATEUS 6:12 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 

 

18 APOCALIPSE 1:6 E nos fez ... sacerdotes para Deus e seu Pai. (UMA DAS FUNÇÕES DO SACERDOTE ERA 

APRESENTAR O SANGUE DA VÍTIMA INOCENTE, EM FAVOR DO PECADOR – OU SEJA, APRESENTAR O 

PREÇO DO PERDÃO AO PAI). 

 

19 JOÃO 14:12 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as 

fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. 
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A igreja não tem função de juiz,20 mas, movida pelo Espírito 

Santo, atua como ADVOGADA ASSISTENTE DE DEFESA DO SERVO/PECADOR.  

Uma das funções do Espírito do Senhor em nosso meio é 

interceder pelos pecadores. A igreja que tem este Espírito Santo 

não clama por juízo, mas por misericórdia.21 

 ASSIM, ao invés de ficarmos, incompassivelmente, cobrando 

os pecados uns dos outros devemos orar e perdoar.22  

Devemos perdoar porque, também, somos pecadores sujeitos às 

mesmas quedas, e porque a palavra da igreja deve ser a mensagem 

da misericórdia, e não do JUIZO, segundo PROVÉRBIOS 31:26, que 

diz:”... a lei da beneficência está na sua língua.”  

Caso não ajamos com misericórdia, e perdão, uns para com os 

outros poderemos ser vencidos pelo adversário, conforme descrito 

em: “II CORÍNTIOS 2:10 E a quem perdoardes alguma coisa, também eu;..., por amor 

de vós o fiz na presença de Cristo; para que não sejamos vencidos por Satanás.” 

 Quanto aos pecados, ou melhor, as recaídas às quais são 

para a morte, citaremos o que disse Jesus em outra oportunidade: 

“...quem pode receber isto, receba-o...” 23 

O que o servo deve ter em mente pela própria Palavra é que 

o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Bem 

como, por não sabemos até quando o Senhor suportara as “caídas”, 

                                                           
 

20 ROMANOS 14:4 Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé ou cai. Mas 

estará firme, porque poderoso é Deus para firmá-lo. 

 

21 LUCAS 9: 53-56 Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. 54 E os seus discípulos, 

Tiago e JOÃO , vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também 

fez? 55 Voltando-se, porém, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. 56 Porque o Filho do 

homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las... 

 

22 O Senhor diz em MATEUS 18:22 que devemos perdoar quem nos ofende até setenta vezes sete. 
Se a nos, que somos maus, Ele determina tal proceder como esperar Dele, que é bom, algo 
mais rigoroso. Tenhamos em mente que Ele é extremamente bondoso e perdoador.  
 
O rei Davi, conhecedor das bondades e misericórdia do Senhor, desejou cair nas mãos de Deus, 
que é rico em misericórdia, e não nas mãos do homem.  

 

23 MATEUS 19:12 Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe; e há eunucos que foram castrados pelos 

homens; e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. 
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referidas em HEBREUS 6:6,24 devemos temer andar em pecado 

deliberadamente.  

Resumindo: O termo “recair”, na bíblia, significa mais do 
que “cair” em pecados algumas vezes. 

  
Significados exemplificativos de “recair”:  
 

 Voltar definitivamente a um estado anterior de pecado; 

 Reconstruir a velha vida longe de Deus; 

 Permanecer caído, prostrado, longe do caminho da vida eterna; 

 Não querer mais a benção da salvação, renegando 

definitivamente a fé em Jesus; 

 FIGURADAMENTE, ‘recair’, SIGNIFICA RECONTRUIR A “JERICO”. 

Significa voltar a viver como vivia antes de aceitar a Jesus 

como salvador. Portanto, recair é algo maior que visitar a 

“Jericó” – a morada do pecado, mas nesta “cidade” fazer 

morada permanentemente. 

 

O crente em Jesus não deve levar uma vida de filho pródigo, 

indo e vindo sem parar, pois numa destas idas, para o mundo, 

poderá não ter como retornar.  

Como sabemos, o devorador está ao derredor buscando destruir 

as ovelhas que se afastam do rebanho e do Pastor-Jesus. 

O servo, igualmente, não deve ser como o crente Jonas o qual 

pedia misericórdia a Deus para si e juízo para os demais 

pecadores. 

Vivemos o período da graça, e da misericórdia, porém isto 

não dar a ninguém o direito25 de viver no “caminho de Balaão”.  

O caminho/doutrina de Balaão é o caminho da desobediência, 

e da injustiça e do pecado. O caminho de Balaão é caminho de 

permanência na carnalidade e na cobiça de valores e coisas 

terrenas. O servo não deve permanecer neste caminho porque o 

                                                           
24 HEBREUS 6: 4-6 Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram 

participantes do Espírito Santo. 5E provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, 6 E recaíram, sejam outra 

vez renovados para arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. 

 

25 O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, explica de forma ampla esta questão em ROMANOS 6 . 
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Senhor veio exatamente para nos retirar deste caminho de juízo e 

morte eterna, e nos levar para um novo e vivo caminho, o caminho 

da misericórdia e da vida eterna.  

O caminho de Balaão é uma rota, e passos, para a morte. É 

caminho que o final dele dará na morte do espírito do homem.  

Como ninguém tem como saber quantos “passos”, ou quilômetros, 

alguém irá andar, debaixo da sombra da morte, até “recair” 

definitivamente, o melhor e sequer por os pés nesta forma de vida 

fora da presença de Jesus.  

Se alguém estiver andando no caminho que no final dar em 

morte e não se “a-ré-pender”, não mudar a sua caminhada, não 

voltar a viver por fé em Jesus, irá ao final encontra a pena 

capital – a morte eterna.  

O servo NÃO DEVE aceitar a Jesus e continuar no velho caminho 

da carnalidade, porque, como disse o Senhor, se assim procedermos 

seria como um odre velho com vinho novo.26 Nesta situação o odre 

velho arrebentará e o vinho/Espírito Santo se derramará.  

O Mestre Jesus exemplificou, com esta parábola, que é 

impossível retermos o Espírito Santo, que é o Vinho Novo em 

nossas vidas, se continuarmos vivendo a velha vida de pecado.  

Ficar sem o Espírito Santo é ficar sem a salvação, porque 

Ele é o selo da redenção e a vida de Jesus em nós.27 

Finalmente, dizemos que: corre risco, alto, de perder a 

salvação o andar pelos caminhos de Esaú. Este caminho é muito 

assemelhado ao caminho/doutrina de Balaão. Que caminho é o 

caminho de Esaú?  

 O caminho de Esaú e a: Troca da “pérola de grande preço”,(representada 

na vida de Esaú e de Jacó pela primogenitura),28 por coisas terrenas, de 
nenhum valor espiritual, as quais alimentam somente a carne 

(carnalidade); 29 

                                                           
26 MATEUS 9:17 Nem se deita vinho novo em odres velhos; aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres 

estragam-se; mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. 

 
27 ROMANOS 8:9 ... se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.  

 
28 GÊNESIS 25:34 E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas; e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim 

desprezou Esaú a sua primogenitura.  
 
29 Jacó foi aceito porque amava a primogenitura – tipo de Jesus. Esaú foi rejeitado porque desprezou, 

desvalorizou e vendeu a primogenitura – tipo de Jesus. 
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 O caminho de Esaú e a: Substituição do cordeiro de Deus por 
caças deste mundo – pois ainda que tenham sangue e carne, 

não é o sangue e nem a carne do cordeiro de Deus. 30 As “caças”, 

os “alimentos” deste mundo não podem substituir, 
espiritualmente, o pão da vida, o corpo e o sangue de Jesus 

os quais nos garantem a vida eterna.31  
 

Assim, estejamos certos que a graça não é permissão para 

vivermos em pecado. Ela é a condição para nos vermos totalmente 

livres da velha, e vã, maneira de viver. Como disse o apóstolo 

Paulo: 

 ROMANOS 6:1 Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para 

que a graça abunde? 2 De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para 

o pecado, como viveremos ainda nele? 3 Ou não sabeis que todos quantos 

fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? 4 De sorte que 

fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo foi 

ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também 

em novidade de vida. 

 I JOÃO 3:8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o 

princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do 

diabo.  

A seguir traremos exemplos de caídas de servos, inseridas na 
bíblia, as quais, também, comprovam que crentes grandes e 
pequenos, também pecam. 

 

                                                           
 
30 Esaú sacrificava caças. Ele se alimentava de “carnes/sangue” deste mundo, (tipo de sacrifício humano), para 

agradar a seu pai. Enquanto Jacó sacrificou ovelhas de seu pai. O sangue da ovelha muda que foi ao matadouro é 

um tipo do sacrifício de sangue de Jesus. Esaú foi rejeitado e Jacó foi aceito. A rejeição de Esaú ocorreu porque ele 

rejeitou aquilo que era profético a respeito de Jesus. Jacó por sua vez foi aceito porque Jacó amou a primogenitura 

e derramou o sangue das ovelhas do Pai – fatos que profetizavam, apontavam para o sacrifício de Jesus, no futuro. 

 
31 JOÃO 6:54 Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55 

Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 
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14. HÁ EXEMPLOS BÍBLICOS DE PECADOS/FALHAS DE SERVOS 

DO SENHOR? 

RESPOSTA: SIM. A palavra diz que TODOS pecam. Segundo a palavra 
do Senhor não há quem não tenha pecado.  
 

Um pecado comumente visto, na bíblia, na vida de grandes 
homens de Deus, é a falha na transmissão da palavra de Deus a 
seus filhos e familiares. Isso ocorreu, por exemplo, com Davi, 
Samuel, Eli,... 
 

Hoje em dia, MUITOS PASTORES, e cristãos em geral, 
não dão atenção à edificação espiritual das suas 
próprias famílias, nem de seus filhos. Isso é pecado. 
Isso é desobediência à palavra de Deus a qual manda 
ensinarmos os nossos filhos, a amarem e andarem no 
caminho do Senhor.  

 
Assim, os cristãos em geral, pela falta no viverem 

a palavra de Deus, não ensinam aos seus filhos, e 
familiares, a andarem no caminho do Senhor. Essa falta 
de atitude acaba por criar inimigos, e fontes de 
confusões, dentro da família dos cristãos.  

 
A deficiência, dos pais, no ensino, e na vivência, 

da palavra do Senhor faz que os próprios genitores 
produzam e alimente seus inimigos no seio familiar.  

 
FUNDAMENTO BÍBLICO DE CONFUSÕES DENTRO DOS LARES. ISSO 
OCORRE, NA MAIORIA DAS VEZES, POR MAU EXEMPLO E FALTA 
DE DOUTRINA NA VIDA DOS PAIS, E CONSEQUENTEMENTE, DOS 
FILHOS: 

 

 MIQUEIAS 7:6 Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta 

contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são 

os da sua própria casa. 

 
Muitos “obreiros” esquecem que o primeiro rebanho a 

ser cuidado está junto deste “OBREIRO”. O primeiro e 
mais importante rebanho a ser cuidado é justamente a 
própria família dos servos.  
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As principais ovelhas, o principal rebanho a ser 
cuidado é a nossa própria família. Isso, até por que, 
quem não cuida da sua própria família como cuidará da 
família de Jesus – a igreja do Senhor?  

 
Se alguém não cuida da sua casa, não “zela” de seus 

filhos, que “exemplo de vida” tem para transmitir ao 
outros cristãos, e à família, em especial, os filhos 
dos outros servos?32 

 
Você provavelmente crer, como eu, na palavra de 

Deus. Ela diz que uma criança “criada” no caminho que 
deve andar não se DESVIARÁ deste caminho nem mesmo 
depois de idoso.33 Aqui, precisamos de uma reflexão: 
QUAL É O CAMINHO PARA O QUAL NOSSOS FILHOS ESTÃO SENDO 
EDUCADOS, GUIADOS, CONDUZIDOS, por nós?  

 
O caminho o qual disponibilizamos para nossos filhos 

é o caminho no qual eles irão trilhar durante a vida 
deles. O caminho que nossos filhos irão por os pés e 
andar por ele é o caminho que colocamos debaixo dos pés 
deles. 

 
Há uma diferença evidente, gritante, entre estar 

dentro da igreja e a igreja está dentro de nós.  
 
Os pais não podem descansar, de ensinar os filhos 

no caminho do Senhor, pelo fato dos filhos, estar indo 
aos cultos, às reuniões, ‘CAREGADOS’ por nós.  

 
Reforçando: “Não é por que nossos filhos vão conosco 

à igreja que eles estejam dentro da igreja.” Não é pelo 
fato de irem ao templo/a igreja que a igreja/corpo de 

                                                           
32 Recentemente ficamos sabendo, pelos meios de comunicação, de um “obreiro cristão” 
que abusava sexualmente de sua própria filha. Além de não ensinar a sua 
filha/família nos caminhos do Senhor, ainda, impiamente, destruiu a sua filha e a 
sua família. Deixando exposto, na tv, o escândalo e o mal exemplo a não ser seguido. 
Existem muitos outros tipos de abuso e descaso com os filhos isso resulta em morte 
espiritual deles. 
 
33 PROVÉRBIOS 22:6 Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se 

desviará dele. 
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Cristo esteja dentro do coração/mente dos nossos filhos, 
e familiares. 

 
O que uma criança irá viver durante sua vida é aquilo 

que prudentemente, ou imprudentemente, colocamos, ou 
deixamos que seja colocado, em sua mente/seu coração.  

 
Muitas vezes os pais levam mecanicamente seus filhos 

aos cultos. Leva os filhos aos cultos é muito bom, e 
muito importante para a vida da família inteira. Mas, 
não é todo. O cumprimento da obrigação de ensino 
espiritual que os pais têm para com seus filhos vai além 
do ato de os levarmos aos cultos. Se for só levar a 
igreja o que os pais fazem pela vida espiritual de sua 
prole, esses pais estão pavimentando o caminho da 
derrocada espiritual para seus filhos andarem.  

  
É comum encontrarmos pessoas que desconhecem a 

palavra de Deus, vindo dentro das igrejas. Temos visto 
jovens, e até adultos, mesmo sendo filho de cristã, e 
ter vivido toda sua infância, e adolescência indo à 
igreja demonstrar grande desconhecimento da palavra de 
Deus.  

 
O caminho que uma pessoa aprendeu a andar desde sua 

meninice é o caminho que ela vai andar. Se alguém não 
conhece nem o básico, o leite, da palavra de Deus não 
tem como andar pela palavra de Deus, por não a conhecer. 

Se a pessoa aprendeu desde novo o caminho do mundo, 
o caminho da delinqüência, da irreverência, da 
inconsequência, da ausência de valores bíblicos, da 
inexistência da palavra como forma de vida, mesmo sendo 
filho de crente só lhe resta o caminho do mundo para 
andar. 

 
Uma pessoa não tem como permanecer, como andar no 

caminho da vida se não o conhece. Isso é fato aplicável 
a todos, inclusive aos filhos de crentes. Se a pessoa 
não conhece ao Senhor, e a sua palavra, essa pessoa não 
tem como nascer da água da palavra de Deus, mesmo tendo 
sido arrastado para dentro do templo enquanto criança e 
ser filho de crente... 
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O assustador é vermos muitos pais que tem atualmente 

seus filhos no mundo, no dizerem nós os “ARRASTAVA”, 
desde pequenos, para a igreja.  

 
Na fala destes pais se percebe um erro de muitos 

pais cristãos, qual seja: “A transferência da 
responsabilidade de educar os filhos no caminho 
da vida, isso é encargo dado por Deus aos pais, 
não é incumbência dada à igreja”.  

 
Não é a igreja que tem a responsabilidade de educar 

nossos filhos no caminho do Senhor. Portanto, não basta 
“arrastar” os filhos aos cultos, e se dar por realizado 
com isso.  

 
A bíblia fala que os pais devem diuturnamente, sem 

parar, ensinar os filhos a andarem no caminho do Senhor.  
 
Deus determinou aos pais que eduquem seus filhos. 

Isso, de manhã, de tarde, de noite, andando, assentando, 
levantando, colocando na testa, na mão... Isso tudo 
representa uma vida, um viver diário dos pais 
comprometidos/zelosos em ensinar os seus filhos a amarem 
a Deus, e a temer viver longe da proteção, e das bênçãos, 
do Senhor. Todo esse trabalho é dos pais. A igreja 
apenas ajuda, e muito, na doutrinação espiritual de 
nossos filhos, mas não é a missão principal da igreja, 
o encargo de ensinar os filhos dos crentes.34 

                                                           
34 DEUTERONÔMIO 6:1-9,20-21 Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o 

SENHOR vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprísseis na terra a que passais a possuir; 2 Para que temas 

ao SENHOR teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho 

de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. 3  Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os 

guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o SENHOR Deus de teus pais, na terra que mana 

leite e mel. ... 6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; 7 E as ensinarás a teus filhos e delas 

falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. 8 Também as atarás por 

sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. 9 E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas 

portas...C/C 

DEUTERONÔMIO 11:18-22 Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por 

sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. 19 E ensinai-as a vossos filhos, falando 

delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te; 20 E escreve-as nos umbrais 

de tua casa, e nas tuas portas; 21 Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que 

o SENHOR jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. 
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Outros pais levam seus filhos ao templo deixando-os 

abandonados, no meio do povo, para fazerem da igreja um 
lugar de baderna e irreverência. Quem faz isso está 
ensinando a seus filhos a desrespeitarem a Deus, e a 
sua palavra. Quem assim procede está fazendo o mesmo 
que o profeta Eli fez com seus filhos. Está honrando 
mais os seus próprios filhos do que a Deus. 

 
FUNDAMENTO BÍBLICO: 

 
 I SAMUEL 2:22,27-29 Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos 

faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam 

à porta da tenda da congregação. 27 E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: 

Assim diz o SENHOR: ... 29 Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de 

alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais 

do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu 

povo de Israel? 

 
 
Vimos, por mais de três décadas, muitos pais os 

quais fizeram a semelhança de Eli. O resultado da 
irreverência, invariavelmente, foi ver os filhos de eles 
crescerem cada vez mais na carne e na carnalidade, e 
não desenvolverem a vida espiritual. Por fim, muitos 
desses filhos, sem disciplina, deixaram de vir aos 
cultos, e foram viver a vida mundana, foram andar nos 
caminhos próprios do mundo que aprenderam desde criança. 
Foram viver a irreverência, a vida profana, foram andar 
longe do caminho da vida – longe de Jesus... 

 
Depois de mais de 30 anos de igreja, e vendo crianças 

sendo criadas dentro do templo, mas fora da igreja, 
sabemos, e temos muitos exemplos, de pais que não 
educaram seus filhos aos pés do Senhor. Apenas os 
“largam” dentro do templo, às vezes aos cuidados de 
professoras/(es), igualmente, despreparadas/(os). O 
resultado foi quase sempre: As crianças crescem, viram 
adolescentes/jovens, e deixam de ir aos cultos do 
Senhor.  
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Nestes casos, não dizemos que, abandonavam a igreja 
por que nunca tiveram o viver na igreja/no corpo de 
Cristo como forma de vida.  

 
O fato é que, para muitos, a igreja foi apenas o 

“parque de diversão”, o “playground”, onde foram levados 
para brincar, bagunçar, correr, brigar por brinquedos 
e/ou por lanches... Essas crianças não eram da igreja, 
elas apenas foram “arrastadas” para o templo para um 
breve momento de diversão mundana, no interior, e nos 
arredores do templo... Essas crianças não vão ao templo 
para uma edificação espiritual, para orar, adorar a 
Deus, mas ali estão, por força, para brincarem, e se 
divertirem, o tempo todo, enquanto os pais tentam 
assistir aos cultos. 

 
Os pais que assim se deixam enganar, não tenham 

dúvidas, seus filhos não estão sendo ensinados no 
caminho do Senhor. Nestes casos, esses filhos estarão 
andando pelo caminho da irreverência e da falta 
respeitos com os ensinos, com as coisas santas do 
Senhor. 

 
Muitos lugares produzem salas e atividades extra 

culto para as crianças estarem isoladas das atividades 
de culto a Deus. Isso faz que uma pessoa cresça sem 
aprender o que e qual a utilidade do templo, o que é 
feito ali, e também, serve para produzir um cristão 
irreverente, tradicional, sem zelo, nem temor a Deus, 
nem à casa, ou ao culto a Deus.  

 
O caminho do Senhor é o caminho da reverência, da 

fé, da oração, do respeito, da clara identificação da 
diferença entre o santo e o profano.  

  
Atitude pior do apenas levar seus filhos aos templos 

e nada mais fazem, é a ação dos pais os quais nem levam 
seus filhos ao templos/cultos. Estes pais acham melhor 
deixar seus filhos dormindo, ou preenchendo a mente com 
as mensagens dos filmes, das novelas, dos programas da 
tv, do “game”, da “net”, do “zap”, do “face”, ou quando 
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muito, os deixam estudando para o futuro secular, em 
pleno horário de culto. 

 
Então, se seus filhos apresentarem atualmente algo 

que aparenta ser um desvio do caminho do Senhor O 
aparente DESVIO DE CAMINHO, DE FATO, NÃO É UM DESVIO DO 
CAMINHO: Nestes casos, esses filhos, NA VERDADE, NUNCA 
ESTIVERAM NO CAMINHO DO SENHOR. Pode ater ter aparentado 
estar andando no caminho... O caminho que eles andam 
HOJE é o caminho no qual foram ensinados a andar – pois, 
a palavra de Deus não falha.  

 
Muitos pais, hoje tristes e, envergonhados com a 

conduta de seus filhos, atribuem a vida dos filhos, 
longe de Jesus, ao fato de exercerem o LIVRE-ARBÍTRIO 
que Deus lhes deu. Dizem que seus filhos escolheram 
deixar o caminho do Senhor por terem o livre-arbítrio. 
Esses pais, com essa atitude, tentam se livrar de culpa/ 
de pecados, da omissão em não ensinarem a seus filhos 
no caminho da vida. Fazem como Adão e Eva fez quando 
pecaram, no jardim do Éden.  

 
Adão disse que pecou por causa da mulher que Deus 

lhe deu. Isto é: Adão disse, indiretamente, que Deus 
era o culpado pelo pecado que Adão cometera pelo fato 
do Senhor ter lhe dado Eva como mulher.  

 
Eva, por sua vez, disse que a culpa pelo pecado da 

desobediência que tinha cometido era da serpente – uma 
criatura feita por Deus, indiretamente, também, disse 
que Deus era o responsável pelo pecado.  

 
Desta forma Adão e Eva transferiram a culpa pelos 

seus próprios erros, pecados, para Deus.  
 
Hoje, muitos, cristãos e não cristãos, tem atribuído 

seus pecados, e de seus filhos, ao fato de Deus ter dado 
o livre-arbítrio ao homem. Não veem que os pecados, 
nossos e de nossos filhos, são frutos das desobediências 
nossas, e de nossos filhos.  

 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com


 
OS SERVOS NÃO DEVEM VIVER EM PECADO, MESMO ASSIM PECAM. 

 

39 
QUEM NAO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA.DOC 
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:06:27. 
E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Página: www.revelacaodabiblia.com.br 

O pecado não é fruto do livre-arbítrio, e sim, da 
nossa desobediência. O pecado é filho do ato de não 
obedecermos aquilo que Deus determinou, para o homem 
viver na presença de Deus.  

 
Existem muitos problemas, e agravantes, com a 

atitude de não assumirmos os nossos pecados, de não 
assumirmos nossas responsabilidades pelas nossas 
falhas. O principal problema é o fato de não haver 
arrependimento, nem confissão de pecados, e 
consequentemente, não haverá perdão por pecados não 
arrependidos / confessados. 

 
Vejamos com mais detalhes os problemas gerados pela 

falta de confissão e de arrependimento: 
 

 Quando falhamos/pecamos devemos confessar e 
DEIXAR, abandonar a falha/pecado. No entanto, 
o pai que hoje transfere a culpa do erro dos 
filhos para o livre-arbítrio é o mesmo que 
anteriormente transferiu, à igreja, a 
responsabilidade de ensinar a seus filhos no 
caminho do Senhor. Podemos chama-lo de pais 
transferidores de responsabilidades; 
 
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO ‘UM’ PROCESSO 
PARA OBTER PERDÃO: 
 
 I JOÃO 1:6-10 Se dissermos que temos comunhão com ele, e 

andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. 7 Mas, 

se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão 

uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, 

nos purifica de todo o pecado. 8 Se dissermos que não temos 

pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9 Se 

confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 

para nos perdoar os pecados, e nos purificar de 

toda a injustiça. 10 Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo 

mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 

 
 Segundo problema gerado pela transferência de 

responsabilidade/culpa: é que ao não assumirmos 
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nossos erros / responsabilidades pelos pecados, 
também, TERCEIRIZAMOS a solução para os pecados 
nossos e de nossos filhos. 
 

Se a culpa não é minha também não assumo o 
ônus do que fazer para resolver, a solução não 
vem.  

 
No caso dos filhos mortos, não surge à 

solução por que o “filho” morto não irá 
importunar o mestre em busca de vida. Também 
não aparece solução por que você, que está 
vivo, por se achar sem culpa, não descruza os 
braços para lutar pela vida de seus filhos. 
Como nem o filho morto, nem você/o inerte, vão 
à busca da vida para seu filho, a morte 
permanece alojada no seio da sua família.  

 
O correto porém é: assuma a sua 

responsabilidade pela falha de não ter criado 
sua prole no caminho da vida, e assuma o encargo 
de alcançar a vida para seus filhos/familiares. 
A sua “CRIA” morreu? Vá buscar a solução aos 
pés do mestre e Senhor da vida.  

 
Nunca diga que a responsabilidade é de seus 

filhos, ou do livre-arbítrio que eles receberam 
de Deus. Diga sim “EU” FALHEI/PEQUEI em não os 
educar no caminho do Senhor.  

 
Confesse seus pecados/falhas e vá buscar, 

“VOCÊ” mesmo, a solução. Faltou o pão da vida? 
Reponha abundantemente o pão da vida para eles. 
Não fique arrumando “culpados” diferente de 
você mesmo. Nem fique choramingando. A solução 
não é o choro. A solução é Jesus para que os 
mortos tenham vida.  

 
Vá busca em busca do Senhor, na oração, no 

Jejum, no louvor, na humildade, no 
arrependimento, nas madrugadas, na leitura da 
palavra para poder ensinar a seus filhos,...  
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Pois bem, não espere que uma “criança morta” 

/ “cega” saia por ai em busca de luz, e vida. 
Saiba que seu “morto”, se quer sabe como fazer, 
nem tem condições espirituais para isso – ele 
está morto, e um morto nada pode fazer. Se seu 
“morto” soubesse como permanecer vivo, não 
teria morrido, não teria ficado espiritualmente 
cego/morto. 

  
Não se ache irresponsável como o marido da 

Sunamita. Faça como a responsável Sunamita – na 
época de Elizeu, ou como Jairo – durante o 
ministério terreno de Jesus.  

 
Não desista da sua responsabilidade, não 

desista de dar vida nova a seus filhos.  
 
Sua prole morreu? Você sabe quem pode dar 

vida. Jesus é a vida eterna, e é quem pode dar 
dessa vida eterna, aos nossos filhos.  

 
CORRA em busca do “homem de Deus”, procure 

diligentemente por Jesus, ainda há esperança de 
ressurreição para seu parente morto.  

 
Alguém da família morreu? Vá buscar a Jesus. 

Mas, antes, sejamos humildes e assumamos nossos 
erros. Confessemos nossas falhas/pecados, e do 
nosso morto, e o Senhor nos justificará de toda 
a injustiça. Confessemos nossas falhas em não 
ensinarmos nossos filhos no caminho da vida. 
Assim, sendo responsável, o Senhor trará de 
volta a vida de nossos mortos – 
filhos/familiares. 
 
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA NÃO SERMOS 
IRRESPONSÁVEL COM A VIDA/SAUDE ESPIRITUAL DE 
NOSSOS FILHOS: 

 
 II REIS 4:18-20,22-27 E, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu 

para ter com seu pai, que estava com os segadores, 19 E disse a seu pai: 
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Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço: Leva-

o à sua mãe. 20 E ele o tomou, e o levou à sua mãe; e esteve sobre os 

seus joelhos até ao meio dia, e morreu. 22 E chamou a seu marido, 

e disse: Manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu 

”corra” ao homem de Deus, e volte. 23 Então albardou a 

jumenta, e disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no 

caminhar, senão quando eu to disser. 24 Então albardou a jumenta, e 

disse ao seu servo: Guia e anda, e não te detenhas no 

caminhar, senão quando eu to disser. 25 Partiu ela, pois, e foi 

ao homem de Deus, ao monte Carmelo; e sucedeu que, vendo-a o 

homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. 

26 Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai 

bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai 

bem. 27 Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou 

nos seus pés; mas chegou Geazi para retirá-la;... 29 E ele disse a 

Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai; se 

encontrares alguém não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe 

respondas; e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. 30 Porém disse 

a mãe do menino: Vive o SENHOR, e vive a tua alma, que não te 

hei de deixar. Então ele se levantou, e a seguiu. 31 E Geazi passou 

adiante deles, e pós o bordão sobre o rosto do menino; porém não havia 

nele voz nem sentido; e voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe 

aviso, dizendo: O menino não despertou. 32 E, chegando Eliseu àquela 

casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. 33 

Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao 

SENHOR. 34 E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e, pondo 

a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, 

e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele; e a carne 

do menino aqueceu. 35 Depois desceu, e andou naquela casa de 

uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, 

então o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos. 36 ... E 

chamou-a, e veio a ele. E disse ele: Toma o teu filho. 37 E entrou ela, 

e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra; e tomou o seu filho e 

saiu;  

 

 MARCOS 5:21-23,35-36,39-42 E, passando Jesus outra vez num 

barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão; e ele 

estava junto do mar. 22 E eis que chegou um dos principais da 

sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, 23 E 

rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda; rogo-te que 

venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare, e viva. 35 Estando ele 
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ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem 

disseram: A tua filha está morta; para que enfadas mais o Mestre? 36 

E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: 

Não temas, crê somente. 39 E, entrando, disse-lhes: Por que vos 

alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. 40 E riam-

se dele; porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da 

menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava 

deitada. 41 E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi; que, 

traduzido, é: Menina, a ti te digo, levanta-te. 42 E logo a menina se 

levantou, e andava, pois já tinha doze anos; e assombraram-se com 

grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o 

soubesse; e disse que lhe dessem de comer. 

 
FUNDAMENTO BÍBLICO PARA O OBREIRO CUIDAR PRIMEIRAMENTE 
DE SUA PRÓPRIA FAMÍLIA, CASA: 

 

 I TIMÓTEO 3:2-5 Convém, pois, que o bispo seja 

irrepreensível,..., vigilante,... apto para ensinar; 3 ..., não 

contencioso,...; 4 Que governe bem a sua própria casa, tendo 

seus filhos em sujeição, com toda a modéstia 5 (Porque, se 

alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado 

da igreja de Deus?) ; 

 

 I TIMÓTEO 5:8 Mas, se alguém não tem cuidado dos 

seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, 

e é pior do que o infiel; 

 

  I PEDRO 5:2 Apascentai o rebanho de Deus, que está entre 

vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem 

por torpe ganância, mas de ânimo pronto; 
    

 I TIMÓTEO 4:16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 

Persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti 

mesmo como aos que te ouvem. 
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A seguir iremos ver exemplos bíblicos os quais não devem ser 
copiados pelos servos atualmente. 

 

14.1 FALHAS DE DAVI.  

 
O Rei Davi era um servo segundo o coração de Deus.35 

Entretanto, a palavra lista alguns pecados, falhas, e 
desconformidades com a palavra do Senhor, praticados por Davi.  
 

 DAVI COMETEU UM PECADO DE ADULTÉRIO.  
 

 II SAMUEL 11:3-4 E mandou Davi indagar quem era aquela mulher; e 

disseram: Porventura não é esta Bate-Seba, filha de Eliã, mulher de Urias, o 

heteu? 4 Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la; e ela veio, e ele 

se deitou com ela (pois já estava purificada da sua imundícia); então voltou 

ela para sua casa. 5 E a mulher concebeu; e mandou dizer a Davi: Estou 

grávida. 
 

 DAVI COMETEU UMA DISSIMULAÇÃO/MENTIU PARA ENGANAR O MARIDO 

TRAÍDO.  
 

 II SAMUEL 11:6-10,13 Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias 

o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. 7 Vindo, pois, Urias a ele, perguntou 

Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia à guerra. 8 Depois 

disse Davi a Urias: Desce à tua casa, e lava os teus pés. E, saindo Urias da 

casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. 9 Porém Urias 

se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor; e não desceu 

à sua casa. 10 E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua 

casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu duma jornada? Por que não 

desceste à tua casa? 13 E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o 

embebedou; e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu 

senhor; porém não desceu à sua casa. 
 

 DAVI COMETEU UMA TRAIÇÃO. MANDOU A CARTA COM O PROJETO DA 

TRAIÇÃO ATRAVÉS DA PRÓPRIA VÍTIMA.  

 

 II SAMUEL 11:14,15 E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta 

a Joabe; e mandou-lha por mão de Urias. 15 Escreveu na carta, dizendo: 

Ponde a Urias na frente da maior força da peleja; e retirai-vos de detrás dele, 

para que seja ferido e morra. 
 

                                                           
35 ATO 13:22 E, quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: 

Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. 
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 DAVI COMETEU UM HOMICÍDIO – MANDOU MATAR O MARIDO DA MULHER 

COM QUEM ELE TINHA ADULTERADO.  
 

 II SAMUEL 11:16-18 Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a 

cidade, pós a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. 17 E, 

saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, 

dos servos de Davi; e morreu também Urias, o heteu. 18 Então enviou Joabe, 

e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. 
 

 DAVI DESCUMPRIU A PALAVRA DE DEUS, (pecou), NO TOCANTE A 

CRIAÇÃO DE SEUS FILHOS.  

 

Davi criou filhos para o mundo, ao não os criar nos 

caminhos do Senhor. Davi não educou os filhos nos caminhos 

do Senhor como determinava a palavra de Deus. 

 

14.2 FALHAS E POSSIBILIDADES DE FALHAS DO PROFETA 

ELIAS.  

 
 SUJEITO ÀS MESMAS PAIXÕES/FRAQUEZAS DOS DEMAIS HOMENS. 

 

 TIAGO 5:17 Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, 

orando, pediu que não chovesse e, por três anos e seis meses, não choveu sobre 

a terra. 

 

 ABANDONOU A FUNÇÃO QUE RECEBERA DO SENHOR E FUGIU. DESANIMOU 

DE SERVIR AO SENHOR, PEDIU A MORTE,... 

 

 I REIS 19:3-9 O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e 

chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. 4 Ele, porém, foi ao 

deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro; e pediu para 

si a morte, e disse: Já basta, ó SENHOR; toma agora a minha vida, pois não sou 

melhor do que meus pais. 5 E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro; e eis que 

então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. 6 E olhou, e eis que à sua 

cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água; e comeu, 

e bebeu, e tornou a deitar-se. 7 E o anjo do SENHOR tornou segunda vez, e o 

tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. 8 

Levantou-se, pois, e comeu e bebeu; e com a força daquela comida caminhou 

quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus. 9 E ali entrou 
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numa caverna e passou ali à noite; e eis que a palavra do SENHOR veio a ele, 

e lhe disse: Que fazes aqui Elias? 
 

 ACHAVA-SE O ÚNICO ZELOSO E OBEDIENTE A DEUS, JUSTIFICAVA A 

SI PRÓPRIO. JULGAVA OS OUTROS... 
 

 I REIS 19:10-11 E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo SENHOR 

Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua 

aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e 

só eu fiquei, e buscam a minha vida para má tirarem. 11 E Deus lhe disse: 

Sai para fora, e põe-te neste monte perante o SENHOR. 

14.3 FALHAS DE MOISÉS.  

  
 COMETEU UM HOMICÍDIO NO EGITO. 

 

 GÊNESIS 2:11,12 E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu 

a seus irmãos, e atentou para as suas cargas; e viu que um egípcio feria a um 

hebreu, homem de seus irmãos. 12 E olhou a um e a outro lado e, vendo que não 

havia ninguém ali, matou ao egípcio, e escondeu-o na areia. 
 

 NÃO OBEDECEU/CREU E POR ISSO SAIU DO PROFÉTICO PARA O 
MATERIAL. DESOBEDECEU A PALAVRA DO SENHOR AO FERIR A ROCHA 
DUAS VEZES. FOI INCREDULO NISSO. FOI REBELDE A VOZ DO SENHOR 
E AINDA ACUSAVA O POVO DIZENDO QUE ELES ERAM REBELDES. 

 

 NÚMEROS 20:7-12 E o SENHOR falou a Moisés dizendo: 8 Toma a vara, e 

ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os 

seus olhos, e dará a sua água; assim lhes tirarás água da rocha, e darás a 

beber à congregação e aos seus animais. 9 Então Moisés tomou a vara de diante 

do SENHOR, como lhe tinha ordenado. 10 E Moisés e Arão reuniram a 

congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, 

porventura tiraremos água desta rocha para vós? 11 Então Moisés levantou 

a sua mão, e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita água; 

e bebeu a congregação e os seus animais. 12 E o SENHOR disse a Moisés e a 

Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos 

de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho 

dado.  

 

 NÚMEROS 20:8,10-12 Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu 

irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água; assim 

lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. 10 
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E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: 

Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para 

vós? 11 Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha duas vezes 

com a sua vara, e saiu muita água; e bebeu a congregação e os seus animais. 

12 E o SENHOR disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em 

mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis 

esta congregação na terra que lhes tenho dado. 
 

14.4 FALHAS DE ABRAÃO.  

 
 NÃO OBEDECEU AO NÃO CIRCUNCIDAR UM DE SEUS FILHOS, CONFORME 

ORDEM DO SENHOR, E QUASE FOI MORTO POR TER QUEBRADO A ALIANÇA 
DA CIRCUNCISÃO. 

 

 GÊNESIS 17:9-14 Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha 

aliança, tu, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. 10 Esta é a 

minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de 

ti: Que todo o homem entre vós será circuncidado. 11 E circuncidareis a 

carne do vosso prepúcio; e isto será por sinal da aliança entre mim e 

vós. 12 O filho de oito dias, pois, será circuncidado, todo o homem nas 

vossas gerações; o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer 

estrangeiro, que não for da tua descendência. 13 Com efeito, será circuncidado 

o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro; e estará a minha aliança 

na vossa carne por aliança perpétua. 14 E o homem incircunciso, cuja carne 

do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do 

seu povo; quebrou a minha aliança. 

 

 ÊXODO 4:24, E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o SENHOR o 

encontrou, e o quis matar. 25 Então Zípora tomou uma pedra aguda, e 

circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse: 

Certamente me és um esposo sanguinário. 26 E desviou-se dele. Então ela disse: 

Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. 

 

 MENTIU E COM SUA MENTIRA INDUZIU A SUA ESPOSA E A FARAÓ A 
COMETEREM ADULTÉRIO... 

 

 GÊNESIS 12:11-19 E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse 

a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista; 12 E será 

que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher. E matar-me-ão a 

mim, e a ti te guardarão em vida. 13 Dize, peço-te, que és minha irmã, para 

que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. 14 E 

aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era 
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mui formosa. 15 E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de 

Faraó; e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. 16 E fez bem a Abrão 

por amor dela; e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e 

camelos. 17 Feriu, porém, o SENHOR a Faraó e a sua casa, com grandes 

pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18 Então chamou Faraó a 

Abrão, e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que 

ela era tua mulher? 19 Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei 

por minha mulher; agora, pois, eis aqui tua mulher; toma-a e vai-te. 
 

 TORNOU A MENTIR E A INDUZIU SUA ESPOSA A FAZER O MESMO. COM 
ISSO QUASE FEZ ABIMELEQUE E SARA COMETEREM MAIS UM ADULTÉRIO. 

 

 GÊNESIS 20:2-5,9 E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: É minha 

irmã; enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. 3 Deus, porém, 

veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto serás por causa 

da mulher que tomaste; porque ela tem marido. 4 Mas Abimeleque ainda não 

se tinha chegado a ela; por isso disse: Senhor, matarás também uma nação 

justa? 5 Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É 

meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho 

feito isto. 9 Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos 

fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino 

tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. 
 

 ACHAVA QUE OS DEMAIS NÃO TINHA TEMOR DE DEUS. NÃO PERCEBIA 
QUE SUAS MENTIRAS ERAM UM ATO DE FALTA DE TEMOR. 

 

 GÊNESIS 20:11 E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há 

temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. 
 

14.5 FALHAS DO PROFETA ELI.  

 
NÃO DISCIPLINOU OS FILHOS NOS CAMINHOS DO SENHOR. O profeta Eli 
foi RELAXADO NO TOCANTE ÀS COISAS ESPIRITUAIS. Ele não se 
preocupou em preparar seus filhos no conhecimento e TEMOR ao 
Senhor. 
 

 

 I SAMUEL 2:12 Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial; não 

conheciam ao SENHOR. 22 Era, porém, Eli já muito velho, e 

ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se 

deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da 

tenda da congregação. 23 E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois 

ouço de todo este povo os vossos malefícios. 29 Por que pisastes o meu 

sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, 
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e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do 

principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? 34 E isto te será 

por sinal, a saber: o que acontecerá a teus dois filhos, a Hofni e a 

Finéias; ambos morrerão no mesmo dia. 

14.6 FALHAS DE SAMUEL.  

 
Um sacerdote segundo o coração de Deus. No entanto, ele não 
cumpriu a palavra do Senhor no tocante a educar seus filhos no 
amor, caminho e NO temor ao Senhor. 
 
FUNDAMENTO DEMONSTRANDO QUE SAMUEL ERA UM SACERDOTE SEGUNDO O 
CORAÇÃO DE DEUS.  
 
 

 I SAMUEL 2: 35 E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que 

procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei 

uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. 
 
 NÃO EDUCOU OS FILHOS NOS CAMINHOS DO SENHOR. 

14.7 FALHAS DE EZEQUIAS.  

 
 ACHAVA-SE JUSTO, PERFEITO, COM MERECIMENTOS,... 

 

 II REIS 20:3 Ah, SENHOR! Suplico-te lembrar de que andei diante de ti em 

verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou 

Ezequias muitíssimo. 

 
 FOFOQUEIRO, VAIDOSO... 

  

 II REIS 20:12-15 Naquele tempo enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, 

rei de Babilónia, cartas e um presente a Ezequias; porque ouvira que Ezequias 

tinha estado doente. 13 E Ezequias lhes deu ouvidos; e lhes mostrou toda a 

casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores 

ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus 

tesouros; coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua 

casa, nem em todo o seu domínio. 14 Então o profeta Isaías veio ao rei 

Ezequias, e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? 

Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilónia. 15 E disse ele: 

Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa 

viram; coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse.  
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 SEM ZELO COM O REINO E SEM ZELO PARA COM O FUTURO DOS PRÓPRIOS 
FILHOS. ELE TINHA PREOCUPAÇÃO, APENAS, CONSIGO MESMO. AGIU 
SEM TEMOR E COM EGOÍSMO. UM ATITUDE DE MERCENÁRIO... 

 

 II REIS 20:16-19 Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do SENHOR. 

17 Eis que vêm dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que 

entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado a Babilónia; não ficará 

coisa alguma, disse o SENHOR. 18 E ainda até de teus filhos, que procederem 

de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da 

Babilónia. 19 Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do 

SENHOR que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias 

paz e verdade? 

 

14.8 FALHAS DE UZIAS?  

 
 VAIDOSO, DESOBEDIENTE À PALAVRA DO SENHOR, PRESUNÇOSO...  

 

 II CRÔNICAS 26:16 Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração 

até se corromper; e transgrediu contra o SENHOR seu Deus, porque entrou 

no templo do SENHOR para queimar incenso no altar do incenso. 20 Então o 

sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que 

já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora; e até ele mesmo 

se deu pressa a sair, visto que o SENHOR o ferira. 21 Assim ficou leproso o rei 

Uzias até ao dia da sua morte; e morou, por ser leproso, numa casa separada, 

porque foi excluído da casa do SENHOR. 
 

14.9 FALHAS NO COLÉGIO APOSTÓLICO.  

 

 
 FALHAS/POSSIBILIDADES DE FALHAS DO APÓSTOLO PEDRO: 

 

 LUCAS 5:8 E vendo isto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, 

dizendo: Senhor ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. 
 

 MATEUS 26:69-74 Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio; e, 

aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o galileu. 

70 Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. 71 E, saindo 

para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: Este também 

estava com Jesus, o Nazareno. 72 E ele negou outra vez com juramento: 

Não conheço tal homem. 73 E, daí a pouco, aproximando-se os que ali 

estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala 

te denuncia. 74 Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço 

esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras 
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de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E, 

saindo dali, chorou amargamente; 

 

 FALHAS E CONTENDAS DE PAULO / MARCOS / BARNABÉ: 
 

 ATOS 15:2 Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda 

contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, subissem a 

Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. 

 

 ATOS 15:38-40 Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo 

aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou 

naquela obra. 39 E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. 

Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. 40 E Paulo, tendo 

escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou 

pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. 
 

 GÁLATAS 2:11-14 E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque 

era repreensível. 12 Porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de 

Tiago, comia com os gentios; mas, depois que chegaram, se foi retirando, e se 

apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13 E os outros judeus 

também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela 

sua dissimulação. 14 Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente 

conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, 

sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os 

gentios a viverem como judeus? 

 

 FALHAS DE DIÓTREFES – UM PASTOR DA IGREJA PRIMITIVA: 
 

 III JOÃO 1:9-10 Tenho escrito à igreja; mas Diótrefes, que procura ter entre 

eles o primado, não nos recebe.10 Por isso, se eu for, trarei à memória as obras 

que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas; e, não contente 

com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os 

lança fora da igreja. 

 

 A BÍBLIA AINDA CITA AS FALHAS DE: TOMÉ, JUDAS, JOÃO, 
TIAGO... 

 

  MATEUS 20:21,24 E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes 

meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu 

reino. 24 E, quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos; 

 
 MARCOS 10:35,37 E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, 

dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. 37 E eles lhe 
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disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua 

direita, e outro à tua esquerda; 

 

 JOÃO 12:4-6 Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de 

Simão, o que havia de traí-lo, disse: 5 Por que não se vendeu este ungüento 

por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? 6 Ora, ele disse isto, não pelo 

cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e 

tirava o que ali se lançava. 

 

 JOÃO 20:27 Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; 

e chega a tua mão, e põe-na no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente. 

 
Deixemos as falhas alheias, e, a seguir, iremos 

falar sobre as mentiras calvinistas, e de seus 
seguidores, a qual ensina o engano de uma vez salvo, 
salvo para sempre... 

 

15. UMA VEZ SALVO ESTAREI SALVO PARA SEMPRE? 

RESPOSTA: NÃO existe na bíblia fundamento VÁLIDO, 

incontestável, para dizer que uma vez salvo a pessoa esteja salva 

para sempre. A bíblia demonstra de várias maneiras que o homem 

continua pecador, e, portanto, continua pecando mesmo depois de 

ter aceitado a Jesus como seu salvador. Como sabemos o pecado é 

a porta para perder a salvação. 

A salvação é um processo, e como tal pode ser interrompido.  

A pessoa pode parar na caminhada espiritual e ficar a beira 

do caminho, sem consumar sua fé, sem alcançar a coroa da vida.  

Deus deixou isso profetizado, na grande profecia a respeito 

a retirada da igreja do mundo.  

A saída do povo de Deus, do Egito, em direção da terra 

prometida “profetiza” da possibilidade de salvação, e também da 

possibilidade de perda da salvação durante a caminhada para o 

céu.  

Pois é, saíram juntamente com Moisés milhões de pessoas, e 

daquela geração, todos os “adultos” que não creram, e 

desobedeceram, embora tenham cruzado o mar vermelho, não entraram 

na terra prometida. 
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EXEMPLOS DE FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE CRENTE 

PODE PERDER A SALVAÇÃO. PORTANTO, NÃO EXISTE ESSA 

ESTÓRIA DE UMA VEZ SALVA A PESSOA ESTARIA SALVA PARA 

SEMPRE: 

 JUDAS 1:3,5 Amados, procurando eu escrever-vos com toda a 

diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-

vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos 

santos. 5 Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma 

vez soube isto, que, havendo o Senhor “salvo um povo”, 

tirando-o da terra do Egito, ”destruiu” depois os que 

não creram; 

 

 APOCALIPSE 3:11 Eis que venho sem demora; guarda o que tens, 

para que ninguém tome a tua coroa. 

Essa teologia maligna, sem fundamento bíblico válido, foi 

desenvolvida por “Calvino” e adotada por muitos no passar dos 

séculos.  

Calvino também defendia a predestinação como base para sua 

doutrina a qual pregava uma vez salvo, salvo para sempre. Também, 

por causa da predestinação muitos negam a existência do livre-

arbítrio. Para tais, o homem teria perdido o livre-arbítrio 

quando Adão e Eva pecaram. Todavia, isso não é verdade. Deus não 

teria criado a lei para o homem obedecê-la se o homem não tivesse 

escolha a fazer. Igualmente, Deus não teria enviado e sacrificado 

o Senhor Jesus se o homem não tivesse como aceita-lo ou rejeitá-

lo como salvador. Tudo se resumiria em ser ou não eleito para a 

vida eterna. 

O estranho é que ALGUNS NOBRES PREGADORES de hoje, aceitam 

a PREDESTINAÇÃO, “NOS MOLDES” de Calvino, e REJEITAM, 

INCOERENTEMENTE, o ensino, também, calvinista que diz uma vez 

salvo, salvo para sempre.  

O coerente para eles seria aceitar completamente a 

doutrina calvinista, ou rejeita-la por inteiro.  
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A doutrina teológica de Calvino, “predestinação/e salvo, 

salvo para sempre”, é um todo que não pode ser aceita, nem 

explicada, apenas por partes.  

Na bíblia, há fundamento para a predestinação, e isso de 

todos os seres humanos. Ela é uma eleição geral do homem para a 

vida eterna.36 Todavia não existe verdade no entendimento de uma 

salvação sem a possibilidade de perdê-la, apenas por causa da 

predestinação geral.  

Igualmente não existe fundamento de uma predestinação 

parcial, apenas pessoal. Não existe verdade bíblica na doutrina 

de uma predestinação apenas de alguns poucos escolhidos para a 

vida eterna, e sendo a grande maioria predestinada ao fogo 

eterno, isso não existe, não é bíblico.  

Ensinar que Deus escolheu uns para irem para o céu e outros 

foram escolhidos, pelo Senhor, para irem para o inferno é um erro 

teológico/racional, sem fundamento nas verdades bíblicas.  

Há muita confusão teológica sobre a teoria de Calvino, a 

qual prega salvo, salvo para sempre, porque alguns ao lerem a 

respeito de “predestinação” acham que a existência da 

predestinação é fundamento bíblico para uma salvação que não 

possa ser perdida. Para os adeptos de João Calvino, se a pessoa 

é predestinada à vida eterna não teria como perder a salvação.  

Novamente dizemos: Todos os espíritos dos seres humanos são 

predestinados à vida eterna, desde antes do ventre materno. Desde 

a eternidade Deus escolheu/predestinou o homem para a vida 

eterna.  

O segundo predestino para os espíritos é o inferno. O inferno 

foi criado para o adversário se seus anjos caídos – os demônios.  

O homem somente vai para o predestino do inimigo de Jesus 

se, depois de ter condições de exercer o livre-arbítrio, não 

aceitar a oportunidade de salvação, aberta através de Jesus na 

cruz do calvário.  

A seguir discorreremos sobre alguns aspectos da salvação do 

homem. 

                                                           
36 Leia nosso trabalho: O PROJETO DE DEUS QUE SALVA O HOMEM, para maiores detalhes. 
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16. A SALVAÇÃO – COMO ENTENDER SALVAÇÃO CONFORME A 

BÍBLIA? 37 

Resposta: A salvação é um processo, através de Jesus, pelo qual 

Deus resgata o espírito do homem da condenação eterna. 

A salvação tem por finalidade livrar o espírito do homem da 

morte eterna.38 Após a primeira morte, que é a morte da alma 

vivente, que é o fim da vida físico-biológica, termino da vida 

terrena, haverá um juízo e o espírito dos que não foram salvos 

irão para um lugar de tormento, chamado de inferno.  

O espírito do homem existirá para sempre. Estará com Deus se 

for salvo por Jesus, ou sem Deus, por não ter aceitado a salvação 

proposta, através de Jesus.  

17. SALVAÇÃO É DA ALMA OU DO ESPÍRITO DO HOMEM? 

 Lendo a Bíblia, descuidadamente,39 poderemos ficar confusos 

quanto à salvação ser do corpo, da alma, ou do espírito. Isto 

se deve ao fato dos tradutores/editores da bíblia fazerem uma 

grande mistura entre as palavras alma, vida, espírito, pessoa.  

Fala-se de alma como se fosse o espírito, ora fala de 

espírito ao invés de alma. Noutras passagens usa-se alma como 

se fosse animal. Até mesmo alma substituindo o sentimento 

humano, etc.  

Todavia, em que se fale de formas as mais diversas 

possíveis, o que de fato vai voltar para Deus, salvo ou não, é 

o espírito DO HOMEM.  

                                                           
37 Leia nossos trabalhos: “ENTENDA O QUE E CEU E INFERNO”, ou “ O PROJETO DE DEUS QUE SALVA O 
HOMEM” para mais detalhes sobre o processo de salvação do espírito do homem. 
 
38 HÁ UMA SENTENÇA DE MORTE SOBRE O HOMEM. 

 SALMOS 102:18-20 Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao SENHOR. 19 Pois olhou 

desde o alto do seu santuário, desde os céus o SENHOR contemplou a terra, 20 Para ouvir o gemido dos presos, para 

soltar os sentenciados à morte; (MORTE ETERNA). 

 
39 Percebe-se que na bíblia, como em qualquer lugar, UMA MESMA PALAVRA pode significar MUITAS COISAS 

diferentes. Exemplos de diversidades de sentido em uma mesma palavra: Água (da vida, da torneira, do mundo, aflições, dos 

rios, do mar); semente (a palavra de Deus, ou filhos do reino, ou filhos do adversário – o joio); fé (racional, ou dom espiritual, 

ou o firme fundamento-Jesus, ou o crer racional); eleição (para ministérios e serviços, ou para salvação, ou para juízos); leão 

(Jesus, ou o Adversário); fogo (Espírito Santo, ou aflições, combustão natural); batismo (nas águas, ou com o Espírito Santo); 

sabedoria (humana, ou Divina, ou Jesus, ou dom espiritual); o pão (alimento terreno, ou o celestial-Jesus, fazer a vontade de 

Deus); coração (a mente, ou a bomba de sangue); etc. Leia nosso trabalho: “A REVELAÇÃO – A BÍBLIA ALEM DA 

LETRA POR ELA MESMA”. 
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Apoiemo-nos para assim discernimos fundamentados em 

vários versículos. Veja alguns a seguir: 

 ECLESIASTES 12:7 E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a 

Deus, que o deu.  
 

O que volta para Deus é o espírito do homem e não a alma. Pois a alma é 

apenas a vida biológica da carne. 

 JÓ 36:14 A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece 
entre os impuros.  
 

Como vimos no verso acima, alma morre, deixa de existir, e é sinônimo 

de vida terrena. A vida terrena deixa de existir com a morte da alma, 

fim da vida biológica. Se alma voltasse para Deus teríamos uma 

contradição na bíblia, pois Deus é Deus de vivos e não de mortos. Caso 

a alma voltasse para Deus, o Senhor seria Deus das almas mortas às quais 

estariam voltando para Ele. Entretanto, o que voltará para Deus é o 

espírito do homem, e não a alma, pois ela é apenas vida terrena... 

 JOÃO 4:24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito 

e em verdade.  
 

Deus é espírito de vida e não alma. Nós somos criados seus semelhantes. 

O que restará após a morte biológica da alma é o espírito do homem. A 

morte física é exatamente a morte da alma. O encerrar da vida física, 

fim da vida biológica do homem. 

 NÚMEROS 16:22 Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: O 

Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-

te-ás tu contra toda esta congregação?  
 

Todo ser vivo tem alma, pois alma é vida. Entretanto, somente os humanos 

tem espírito.  

 JÓ 12:10 Na sua mão está à alma de tudo quanto vive, e o 

espírito de toda a carne humana.  
 

Nesse versículo está dito claramente que há alma em todo ser vivo. E 

também aponta a existência de espírito somente nos humanos. Assim, embora 

Deus seja Deus de tudo. Aqui temos mais uma referência a mostrar que 

Deus é Deus eterno, de coisas eternas, entre essas coisas eternas está 

o espírito do homem. 

A carne, ou corpo físico, voltará a ser terra. Quanto à alma, 

ou alma vivente, ela é apenas a vida terrena no corpo físico.  

Conforme os versos a seguir: 
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 GENESIS 3:19 No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra; 

porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás. 

 

 JÓ 34:14 Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o 

seu espírito e o seu fôlego, 15 Toda a carne juntamente expiraria, e o homem 

voltaria para o pó.  
 

O fôlego no versículo acima é a manifestação da alma vivente, da vida 

física no corpo humano. O que é recolhido é o espírito do homem, enquanto 

a alma, ou vida terrena, ela tem fim com a morte do corpo físico. 

O que morre fisicamente é a “alma vivente”, e o que morre 

espiritualmente, é o espírito. 

 APOCALIPSE 2:11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O 

que vencer não receberá o dano da segunda morte.  
  

A TERRA PRODUZ ALMAS. ELA PRODUZ VIDA BIOLÓGICA. Todavia, ela não 

tem como gerar “espíritos”. Pois espíritos é um ser eterno. Os 

espíritos dos homens não podem ser criados pela terra por que a terra 

é uma coisa temporal e passageira.  

A vida terrena está no sangue de cada alma vivente, que é 

produto desta terra, é conforme a sua espécie.  

Leiamos os versos a seguir: 

 GÊNESIS 1:24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua 

espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi; 

 

  GÊNESIS 1:21 E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente 

que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies; e toda 

a ave de asas conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. 
 

Alma é sinônimo de vida. Alma não e o mesmo que espírito 

como muitas vezes é usado em várias traduções da bíblia e no 

entendimento comum do povo.  

Assim, todos os seres vivos têm alma, ou seja, ELES TÊM VIDA 

biológica. Todavia somente os homens têm espírito.  
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 O homem, a semelhança de Deus, também é triuno,40 conforme 

dito por JESUS e escrito pelos apóstolos. 

 

 O tempo/dia profético destinado ao homem para salvação: 

O tempo do homem, relacionado com a salvação, é o “HOJE”. O 

ontem e o amanhã pertencem a Deus. Portanto, HOJE o crente que 

quer ir morar com Deus tem que está em “paz” com o Espírito Santo 

– com a candeia acessa, e cheia de óleo do Espírito Santo.  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA O TEMPO PARA O HOMEM SER O 

“HOJE”: 

 MATEUS 6:11 O pão nosso de cada dia nos dá hoje; 

 MATEUS 21:28 Mas, que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e, dirigindo-

se ao primeiro, disse: Filho vai trabalhar hoje na minha vinha;  

 LUCAS 13:33 Importa, porém, caminhar hoje, amanhã, e no dia seguinte, 

para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém; 

 LUCAS 19:5 E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e 

disse-lhe: Zaqueu desce, depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. 

                                                           
40 A PALAVRA TRINDADE não existe dentro da bíblia. Entretanto, HÁ fundamento bíblico para dizer que DEUS 

é composto pelo PAI, PELO FILHO E PELO ESPÍRITO SANTO. Em toda a bíblia é visto a operação de Deus 

através destas três pessoas. Mesmo sendo “três em um” é possível identifica-los separadamente. Vejamos um 

pouco sobre o Deus composto de três pessoas:  

 I JOAO 5:6-7 Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água, mas por água e por sangue. 

E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a 

Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um. 

 JOAO 14:8 Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. 9 Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo 

convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? 

10 Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? ... 11 Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim; 

crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. 

 JOÃO 10:30 Eu e o Pai somos um.38 Mas, se as faço, e não credes em mim, crede nas obras; para que 

conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele.  
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 LUCAS 23:43  E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo 

no Paraíso; 

 I CORÍNTIOS 3:14,15 Mas os seus sentidos foram endurecidos; porque até hoje o mesmo véu está por 

levantar na lição do velho testamento, o qual foi por Cristo abolido; 15 E até hoje, quando é lido Moisés, 

o véu está posto sobre o coração deles; 

 HEBREUS 3:7,8 Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua 

voz, 8 Não endureçais os vossos corações, Como na provocação, no dia da 

tentação no deserto; 

 HEBREUS 3:13,15 Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante 

o tempo que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça 

pelo engano do pecado; 15 Enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, Não 

endureçais os vossos corações, como na provocação. 

 

Adiante... 

Retornemos a grande pergunta deste tópico: “Uma 

vez salvo, salvo para sempre?” 

Resposta: Mais uma vez dizemos que NÃO EXISTE NA BÍBLIA uma 

expressão igual, ou equivalente, a “uma vez salvo a pessoa 

estaria salvo para sempre”.  

Deus é imutável. Ele tem um proceder constante e sem sombra 

de variação. Como o Senhor procedeu no passado Ele irá proceder 

da mesma forma em situações iguais. 

Assim, da mesma forma que Ele tratou do pecado e de situações 

assemelhadas, no passado, o Senhor irá tratar hoje, e no futuro 

do mesmo jeito.  

 Por causa do pecado de Adão e Eva eles perderam a vida que 

tinham com Deus, e forma expulsos do Jardim do Éden.  

Igualmente, os Judeus quando desobedeceram a Deus e passaram 

a viver em desobediência eles foram expulsos da presença do 

Senhor.  

Esses dois fatos já são suficientes para demonstrar que ESTÃO 

TOTALMENTE errados os que dizem que a salvação não pode ser 
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perdida. A vida com Deus pode ser perdida, SIM, sempre por causa 

dos atos de infidelidade/pecados do homem.  

Deus não mudou, ELE É FIEL. Todavia, Adão, Eva, os judeus, 

e também muitos crentes têm “MUDADO”, e deixado de obedecer a 

Deus e isso leva a perda da vida eterna que o homem tem com Deus.  

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE É POSSÍVEL O CRENTE ABANDONAR 

A FÉ, perder a salvação, por não querer mais andar com Deus. 

 HEBREUS 10:25-29;35-39 Não deixando a nossa congregação, como é 

costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto 

vedes que se vai aproximando aquele dia. 26  Porque, se pecarmos 

voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não 

resta mais sacrifício pelos pecados, 27 Mas uma certa expectação horrível 

de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. 28 Quebrantando 

alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três 

testemunhas. 29 De quanto maior castigo cuidais vós será julgado 

merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue 

da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? 

35 Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e 

avultado galardão. 38 Mas o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a 

minha alma não tem prazer nele. 39 Nós, porém, não somos 

daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles 

que crêem para a conservação da alma; 41 

 

 EXODO 32:32,33 Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, 

do teu livro, que tens escrito. 33 Então disse o SENHOR a Moisés: Aquele que 

pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. 

 

No versículo acima, tanto na fala de Moisés, com de 
Deus, fica demonstrado que é possível riscar o nome de um 
salvo do livro da vida.  

                                                           
41 SINONÍMIA NESTA PASSAGEM BÍBLICA: 

Versículo 35: Rejeitar é: abandonar, abdicar, desistir, recuar... 

Confiança é: Fé, certeza... 

Versículo 38: Recuar é: Retroceder, recuar, desistir, abandonar... 

Versículo 39: Retiram é: Ir se embora, sair, desistir... 

Perdição é: Aqui, é condenação espiritual... (é ir para o inferno). 
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Existem outros motivos de perda de salvação do crente. 

Porém, nos versículos acima são apresentados dois motivos 

pelos quais o crente poderá vir a perder a salvação. A saber: 

Por sair da congregação para viver a velha vida de pecados, 

uma vida “praticando” pecados voluntários, e também, por 

abandonar a “fé”.  

Portanto, o crente pode VOLUNTARIAMENTE ABANDONAR A FÉ 

QUE UM DIA LHE FOI DADA DE GRAÇA.  

Quando alguém abandona a fé essa pessoa FICARÁ SEM a FÉ, 

obviamente. Esse “abandonante” da fé será mais um daqueles 

os quais são contados dentro do contexto bíblico: ”A FÉ NÃO 

É DE TODOS”. Neste caso, não tem mais a fé porque a abandonou, 

rejeitou, desprezou... Esse não tem a fé porque 

voluntariamente, usando de seu livre-arbítrio, resolveu 

abandonar a congregação onde vivia por fé, e NÃO SE FILIAR 

A OUTRA PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE SALVAÇÃO.  

Essa pessoa ficou sem a fé não por uma opção/ação, ou 

acepção feita por Deus, mas por que a pessoa não mais quis 

viver por fé. Neste caso, O FATO DE FICAR SEM A FÉ foi 

motivado pelo homem, não foi uma acepção de pessoa feita por 

Deus.  

Deus não faz acepção de pessoa quanto à eleição geral 

para a salvação.42  

Os cristãos precisam saber que existem dois “momentos 

espirituais” nos quais o homem poderá vir a rejeitar a fé.  

Primeiro momento em que a graça e a fé poderão ser 

pedidas, pelo homem, se dar no possível início da caminhada: 

Jesus é a porta. A fé em Jesus dar início à caminhada, dar 

início ao processo de salvação. Assim, alguém poderá “NÃO” 

aceitar a Jesus como seu salvador. Neste caso, a pessoa, 

sequer passou pela porta da salvação – não aceitou a 

o“port”unidade de o Senhor Jesus ser o seu salvador pessoal. 

Segundo momento “espiritual” onde é possível alguém 

ficar sem a fé ocorre durante a caminhada. Neste caso a 

pessoa tomou posse da fé inicial – passou pela porta – 

                                                           
42LEIA NOSSO TRABALHO: O projeto de Deus que salva o homem, para mais detalhes sobre 
a igualdade de oportunidade para salvação – eleição geral para a vida. 
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aceitou a oportunidade de salvação proposta por Jesus. No 

entanto, durante a execução da caminhada, depois de ter 

aceitado a salvação de Jesus, a pessoa poderá vir a abandona 

a fé proposta. Com isso a sua “carreira de fé”, sua 

“caminhada” para o céu, foi interrompida, por ter abandonado 

A FÉ QUE UMA VEZ LHE FOI DADA. Desta forma, a pessoa 

retrocedeu durante a caminhada – abandonou a Jesus o caminho 

único que “vem ao Pai”. 

A recusa em aceitar a Jesus como seu salvador, ou a 

recusa em continuar aceitando a Jesus, TEM COMO RESULTADO 

DEIXAR O HOMEM, agora, DESCRENTE, SEM A FÉ, SEM JESUS.  

Esses dois possíveis fatos ratifica o versículo o qual 

diz que a fé não é de todos. Ela não é DE TODOS AQUELES QUE 

NÃO ACEITAREM A JESUS, OU QUE DEPOIS DE O ACEITAREM vierem 

a abandoná-lo, como Senhor e salvador de suas vidas.  

 AMÓS 3:2,3 De todas as famílias da terra só a vós vos tenho conhecido; portanto 

eu vos punirei por todas as vossas iniqüidades. 3 Porventura 

andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? 
 
Os servos de Jesus têm um “acordo”, uma “aliança”, um 

“pacto” com Jesus para andarmos JUNTOS com Ele, o EMANUEL, 
numa caminhada para o reino celestial.  

A caminhada ocorre quando o homem se deixa guiar, de fé 
em fé, pelo Espírito Santo. 

 
Salvação é este processo onde o homem juntamente com 

Jesus, e dirigido pelo Espírito Santo, trilha, de “fé” em 
“fé”, o caminho da vida que “vem” ao Pai. 

 
Caso alguém perca a condição que o tornou povo de Deus – a 

FÉ EM JESUS - essa pessoa perderá a filiação a Deus. Portanto, 

não existe uma vez povo de Deus para sempre será povo salvo.  

Achar que nunca deixaria de ser povo do Senhor foi um dos 

grandes erros dos judeus. Eles achavam que Deus nunca os iriam 

abandonar. Todavia a bíblia relata que, principalmente, por causa 

do pecado dos judeus o Senhor, várias vezes, os abandonou por 

que, primeiro, os judeus tinham abandonado o Senhor.  

Deus é fiel e o rompimento da aliança de sangue para salvação 

somente parte do homem. Se o homem por seu livre-arbítrio rompe 
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essa aliança/acordo de sangue/vida para salvação a salvação 

estará perdida.  

Nós, os crentes em Jesus, fomos enxertados em Jesus. Quando 

quebramos/rejeitamos esse enxerto, essa inclusão no corpo vivo 

de Cristo não é apenas a comunhão que é quebrada, MAS A PRÓPRIA 

VIDA/SALVAÇÃO QUE É PERDIDA.  

Noutras palavras: Os servos de Jesus têm uma aliança com 

Jesus. Numa aliança/contrato/acordo de vontades o que é de uma 

parte passa a pertencer à outra parte, e vice-versa. No 

contrato/aliança de salvação que nós firmamos com Deus através 

de Jesus também é desta forma. Jesus/a vida eterna se doou por 

inteiro, corpo e sangue para nos dar vida eterna. Essa é a parte 

Dele neste contrato/acordo de vontades. A nossa parte neste 

contrato/aliança é o nosso fardo de pecados e a morte que eles 

nos proporcionavam. A junção destas vontades, a de Deus querendo 

salvar a todos, e dos homens “se” quiserem salvação produz vidas 

salvas.  

O problema é que o acordo/aliança/contrato de salvação, ou 

outro qualquer, somente existe enquanto ambas as partes 

contratante se mantêm FIEIS a aliança feita. 

ROMPIDO/DENUNCIADO/REJEITADO o acordo, a aliança NÃO É APENAS O 

CONTRATO QUE DEIXA DE EXISTIR. Todos os FRUTOS que esse contrato 

geraria também deixam de ser produzidos.  

O principal erro de quem prega que o crente NÃO PODE perder 

a salvação porque “DEUS É FIEL” é se esquecer de que a outra 

parte que firmou o contrato/aliança para salvação – o HOMEM é 

infiel por natureza.  

O crente poderá vir a romper a aliança salvadora que um dia 

firmou com Deus, por fé em Jesus. Neste caso, rompida a aliança 

para vida eterna, NÃO CONSUMADA A FÉ durante toda a vida, não 

sendo mais da fé, “até a morte” NÃO haverá coroa da vida eterna 

para ser recebida.  

O cristão PODERÁ PERDER A VIDA SEM DÚVIDA ALGUMA. É uma 

heresia, algo sem amparo bíblico algum, dizer que não há como o 

cristão perder a salvação que recebeu. Pois tendo pedido a fonte 

que lhe deu a vida, a vida se esvaiu/perdeu, como que por entre 

os dedos... 

Os crentes tem direito a vida, a filiação a Deus, através de 

uma vida por fé no sacrifício de Jesus. Se deixar de viver por 
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fé, passar a viver (RE) caído no pecado novamente, é claríssimo 

que não estarão deixando apenas a fé/comunhão, mas a própria 

filiação a Deus estará sendo perdida, consequentemente, estará 

perdendo a salvação. 

MAIS FUNDAMENTO BÍBLICO COMPROVANDO A POSSÍBILIDADE DE 

CRENTE CAIR EM PECADO E PERMANECER CAÍDO: 

 HEBREUS 6:4-8 Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, 

e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, 5 E 

provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, 6 E 

“recaíram”, sejam outra vez renovados para arrependimento; 

pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao 

vitupério; 

 II TIMÓTEO 2:5 E, se alguém também milita, não é coroado se não 

militar legitimamente; 

 I CORÍNTIOS 10:12 Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia; 

 

 I TIMÓTEO 3:6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na 

condenação do diabo. 7 Convém também que tenha bom testemunho dos que 

estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo; 

 

 TIAGO 5:12 ...A vossa palavra seja sim, sim, e não, não; para que não caiais 

em condenação; 

 

 MATEUS 5:30 E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a 

para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que 

seja todo o teu corpo lançado no inferno. 

 ... 

Caso a salvação dependesse somente da vontade de DEUS 

certamente que uma pessoa, uma vez salva, não teria como perder 

sua salvação.  

TODAVIA, A SALVAÇÃO É MÃO DUPLA, é uma aliança entre o 

Deus/forte e o homem/fraco. O homem é frágil, inconstante, 

infiel, e pode, por ser frágil, colocar a perder sua salvação. 

Isso ocorreria quando alguém abandona a base de sua salvação, 

abandona o novo nascimento da água/palavra de Deus e do 

Espírito/batismo com o Espírito Santo.  

O cristão poderia deixar de viver a bíblia, e deixar de ser 

guiado pelo Espírito santo. Isso levaria a perder a salvação. 
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Salvação não é por força, por imposição de Deus. Ninguém 

será salvo contra sua vontade.  

O homem é livre para aceitar a salvação, (Jesus é a porta), 

e homem permanece livre para continuar aceitando a salvação que 

recebeu, (Jesus é o caminho/processo de salvação). 

Quando uma pessoa não quer a salvação ela não recebe a 

salvação. Quando uma pessoa aceita a salvação e depois não mais 

quer andar no caminho da vida, Deus respeita isso, muito embora 

não seja o desejo do Senhor para tal pessoa.43  

A bíblia mostra de várias formas que é possível o homem 

perder a salvação. Tanto rejeitando iniciar a caminhada para a 

vida eterna para a qual Deus o elegeu. Essa é a ação daquele que 

não crer em Jesus – NÃO ENTROU PELA PORTA DA FÉ, NÃO ENTROU POR 

JESUS. De nada adianta crer em outra coisa ou pessoa. Nem mesmo 

diretamente em Jeová/Deus SE ISSO ESTIVER ELIMINANDO A PESSOA DE 

JESUS.  

Sem Jesus ninguém pode ir diretamente até Deus. Foi Deus/Pai 

quem estabeleceu desta forma.  

Quem crer em Jesus tem a vida. Quem não crer já está 

condenado, mesmo que creia em Jeová/Deus unicamente, ou em outros 

salvadores...  

O sangue de Jesus é o preço da salvação, do resgate do homem. 

Sem o sacrifício de Jesus não há salvação.  

 

FUNDAMENTO PARA SALVAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DE JESUS: 

                                                           
43 VERSÍCULOS EXEMPLIFICATIVOS DE QUE O DESEJO DE DEUS É QUE TODOS SEJAM SALVOS – ELEIÇÃO GERAL 
DO HOMEM PARA A VIDA: 
 

 EZEQUIEL 18:23 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? diz o Senhor DEUS; Não desejo antes 

que se converta dos seus caminhos, e viva? 

 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas 

em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus 

caminhos; pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? 

 MARCOS 16:15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 

 I JOÃO 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos 

de todo o mundo. 
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 I JOÃO 2:2 E Ele, (JESUS), é a propiciação pelos nossos 

pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo 

o mundo; 

 

 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém 

vem ao Pai, senão por mim. 

 

Neste trabalho, veremos que a salvação pode ser perdida. 

DEUS SOBERANO FEZ O SEU PROJETO DE SALVAÇÃO DESTA FORMA. O Senhor, 

por ser Deus, e, portanto SOBERANO poderia ter feito O SEU PROJETO 

DE SALVAÇÃO DO HOMEM de qualquer outra forma.  

Todavia, ELE o fez como uma aliança, um compromisso de Deus 

com o homem. Nesta aliança temos a parte de Deus e a parte do 

homem. Salvação não é um projeto IMPOSITIVO, obrigatório para 

quem será salvo, NEM UMA ACEPÇÃO DE PESSOAS onde muitos estariam 

excluídos do projeto salvador, por não terem sido “eleitos” para 

a vida. POIS, TODA A HUMANIDADE FOI ELEITA DESDE A ETERNIDADE 

PARA A VIDA ETERNA COM DEUS.  

O projeto tem uma CONDICIONAL a qual é “SE” o homem quiser 

ser salvo DEUS TEM TUDO PREPARADO PARA TAL. O SENHOR TEM o sangue 

gracioso, tem a fé e muitos outros recursos da graça de Deus, 

TUDO disponível para aquele que aceitar ser salvo.  

Veremos que a perda da salvação não se trata de incapacidade 

de Deus de preservar o crente no caminho, nem por falta de 

segurança, firmeza de Deus em garantir a salvação ofertada. A 

perda da salvação, também, não é porque a VONTADE do homem de 

não ser salvo, supera, é mais forte do que a vontade de Deus de 

salvar. A vontade de Deus de é de SALVAR O HOMEM, RESPEITANDO O 

LIVRE-ARBÍTRIO que ELE MESMO DOOU AO HOMEM.  

TRATA-SE de UM ERRO grotesco de entendimento da bíblia achar 

que a vontade de Deus estaria sendo inferior, submissa, à vontade 

do homem, o condicionamento da salvação por “fé” em Jesus.  

Existem muitos versículos comprovando que a salvação está 

vinculada a “FÉ” em Jesus. Exemplos: “Crê e serás salvo tu e tua 

casa”, “Aquele que tem o filho tem a vida”, “Todos quantos crerem 

em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus”... 
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O FATO verdadeiro É QUE DEUS SOBERANO, E TODO PODEROSO, FEZ 

O seu PROJETO DE SALVAÇÃO RESPEITANDO A VONTADE DO HOMEM. Isso o 

torna ainda mais admirável, justo, benigno, bondoso, respeitável. 

Pois é, no projeto de salvação DEUS claramente respeita O LIVRE-

ARBÍTRIO que o SENHOR MESMO deu ao homem.  

As pessoas são livres e capazes de escolher o caminho 

estreito da salvação ou o caminho largo da perdição. A 

responsabilidade por ser salvo, ou não, é pessoal, é individual, 

do homem, TENDO EM VISTA QUE TUDO ESTÁ PREPARADO, CONSUMADO PARA 

QUEM quiser ser salvo, sem acepção alguma, de raça, cor, sexo, 

idade...   

Trata-se de balela a estória que o homem perdeu o livre-

arbítrio quando Adão pecou, portanto, por ser pecador, e 

totalmente depravado, não teria como escolher a vida.  

A bíblia tem muitas passagens demonstrando que o livre-

arbítrio faz parte permanente do caráter, da natureza, da 

semelhança do homem criado a imagem de Deus. Em vários versículos 

é dito que o homem não só pode, mas que deve escolher entre a 

vida e a morte, entre o caminho estreito da vida e o caminho 

largo da perdição, entre a benção e a maldição. 

A seguir iremos ver que a salvação está condicionada a fé, 

a permanência do crente no caminho da vida que é Jesus em nós. 

Eis alguns exemplos de perda da salvação de um cristão genuíno: 

17.1 PERDA DA SALVAÇÃO POR NÃO ESPERAR SOMENTE EM JESUS 
PARA TER VIDA. 

Uma forma de perder a salvação depois que uma pessoa iniciar 

a caminhada da fé em Jesus é desistir da fé Nele.  

A pessoa passou pela porta – creu em Jesus. Depois o crente 

deixou de crer em Jesus – abandonou o CAMINHO/PROCESSO DA VIDA 

através de Jesus.  

Lembrando que “deixar o Senhor” pode ocorrer mesmo que a 

pessoa esteja dentro de uma estrutura religiosa. Porém, neste 

caso, seu coração já não mais está se deixando conduzir pelo 

Espírito santo do Senhor.  

O descompasso entre a fé cristã e a forma de vida da pessoa 

poderia chegar ao ponto dela pregar o que não crer. Ela poderia 

pregar a outras pessoas aquilo que ela não vive.  
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Outra forma de desajuste na fé se dá quando alguém é 

participante de crenças/doutrinas totalmente excludentes. Ela 

teria duas ou mais crenças antagônicas. 

Existem muitos tipos de desajuste, e até abandono 

“ESPIRITUAL”, da fé cristã mesmo continuando um cristão “NOME”, 

e até frequentador de igreja.  

Exemplos de virgens/cristãos sem azeite, sem o óleo do 

Espírito santo. Estes nasceram da palavra, mas não nasceram do 

Espírito. Pessoas as quais aceitam a bíblia/palavra de Deus, mas 

não receberam, por não crerem/aceitarem, ou se receberam depois 

perderam, o batismo com Espírito Santo, por estarem contaminados 

com idolatrias as quais Deus abomina: 

o Cristão e macumbeiro; 

o Cristão e maçom; 

o Cristão e espírita; 

o Cristão e testemunha de Jeová; 

o Cristão e mulçumano; 

o Cristão e budista; 

o Cristão e seguidor da lei de Moisés; 

o Cristão e seguidor de outros salvadores/salvadoras; 

o Cristão e ateu – aceita que Jesus viveu nesta terra, e 

até segue alguns de seus “bons ensinos/ boas obras”, 

mas não crê na existência de Deus, nem numa salvação, 

nem em existência de espírito depois da morte; 

o Cristão sem novo nascimento – sem viver a palavra de 

Deus; 

o Cristão e seguidor de tantos outros “deuses” – 

idólatra; 

o Cristão e não crer nas sagradas escrituras; 

o Cristão e materialista – Crer em Jesus somente para TER 

SUCESSO MATERIAL; 

o Cristão que (não aceita o)/(não crer no) Espírito 

Santo; 

... 

FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA DE AFASTAR DA SALVAÇÃO de forma LITERAL OU 

FIGURADA: 

 ISAÍAS 29:13 Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e 

com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta 
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para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de 

homens, em que foi instruído;  

 I JOÃO 3:6,8 Qualquer que permanece nele não peca; qualquer que peca não 

o viu nem o conheceu. 8 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo 

peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as 

obras do diabo; 

 

 HEBREUS 10:25 Não deixando a nossa congregação, como é costume de 

alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se 

vai aproximando aquele dia; 

17.2  PERDA DA SALVAÇÃO POR TENTAR SE JUSTIFICAR PELA LEI. 

 

Outra forma de perder a salvação é, mesmo crendo em Jesus, 

ir buscar justificação através da lei de Moisés.  

Viver a lei mosaica é uma situação que leva o homem a cair 

da graça e perder a salvação, porque não há salvação sem Jesus. 

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA NÃO BUSCAR JUSTIÇA NA LEI/ALIANÇA DE 

MOISÉS. VIVER A LEI DE MOISÉS É FORMA DE MATE PARA O CRISTÃO.  

 GÁLATAS 5:4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; 

44 da graça tendes caído. 

 

Se não fosse possível perder a salvação não haveria como 

“cair da graça”. 

                                                           
44 PERDE A SALVAÇÃO QUE BUSCA SE JUSTIFICAR PELA LEI DE MOISÉS. 

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também 

crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei 

nenhuma carne será justificada. 

 GÁLATAS 3:1-3 O insensatos gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos 

de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado, entre vós? 2 Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas 

obras da lei ou pela pregação da fé? 3 Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela 

carne?    

 GÁLATAS 3:5 Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, fá-lo pelas obras da lei, ou pela 

pregação da fé?  

 ROMANOS 3:20 Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o 

conhecimento do pecado.  

 ROMANOS 9:32 Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei; tropeçaram na pedra de tropeço; 
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ROMANOS 4:14 Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a 

fé é vã e a promessa é aniquilada. 
 

 ROMANOS 4:16 Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que 

a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, mas também 

à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós; 

 

 ROMANOS 5:2 Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual 

estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 

A LEI DE MOISÉS NÃO PODE JUSTIFICAR, MAS JESUS JUSTIFICA. 

 ATOS 13:39 E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por 

ele é justificado todo aquele que crê. 

17.3 PERDA DA SALVAÇÃO POR NÃO RECEBER O ESPÍRITO SANTO. 

 

O homem precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Sem 

o Espírito Santo não há como ser guiado pelo caminho da vida. 

 

O novo nascido da palavra precisa também receber o novo 

nascimento promovido pelo batismo com o Espírito Santo. Sem isso 

não há como ir para o céu.  

 

A essencialidade do batismo com o Espírito Santo também se 

revela pela necessidade que o servo precisa ser 

lavado/santificado pelo Espírito Santo. Tanto o corpo, a alma e 

o “espirito” do homem precisam ser lavados pelo sangue de Jesus 

– o Espírito Santo. 

 

Além disso, o Espírito Santo é o selo o qual garante a 

redenção. Ele é a candeia com óleo e acesa em nosso interior. 

Sem Ele não há como ser arrebatado. 

FUNDAMENTO BÍBLICO PARA A NECESSIDADE DE BUSCARMOS O BATISMO COM 

O ESPÍRITO SANTO E NOS DEIXARMOS LIMPAR, GUIAR POR ELE. 
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 ROMANOS 8:14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de 

Deus, esses são filhos de Deus. 45 

 

C/C 
 

 GÁLATAS 5:18 Mas, ”se” sois guiados pelo Espírito, não 

estais debaixo da lei. 
 

C/C 
 

 ROMANOS 8:9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o 

Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito 

de Cristo, esse tal não é Dele; 

 

 TITO 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua 

misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do 

Espírito Santo. 

 
Não ter o Espírito santo PARA NOS GUIAR, ou perder o Espírito santo, ou 

ter o Espírito Santo, mas não se DEIXAR GUIAR por Ele, é forma/meio de 

perder a salvação. Quem não é guiado pelo Espírito santo esse tal não 

pertence a JESUS. 

 

Quem não é guiado pelo Espírito santo PERMANECE debaixo da 
lei de Moisés. Quem está debaixo da lei mosaica permanece debaixo 

da condenação, perdeu a salvação. 

 

O Espírito Santo nos leva a morrer para carnalidade. Sem Ele andaremos 

nos frutos da carne, isso levará a morte espiritual, e a perda da 

salvação.46  

                                                           
45 FRUTOS DAQUELES QUE SÃO GUIADOS PELO ESPÍRITO SANTO, FRUTOS DO ESPÍRITO: 
 

 GÁLATAS 5:22-25 22 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 

mansidão, temperança. 23 Contra estas coisas não há lei. 24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas 

paixões e concupiscências. 25 Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. 

 
46 FRUTOS DAQUELES QUE NÃO SÃO GUIADOS PELO ESPÍRITO SANTO, FRUTOS DA CARNALIDADE...  
GÁLATAS 5:19-24 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, 20 

Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 21 Invejas, homicídios, bebedices, 

glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas 

não herdarão o reino de Deus.  
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 MATEUS 25 1-13 Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, 

tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2 E cinco delas eram 

prudentes, e cinco loucas. 3 As loucas, tomando as suas lâmpadas, não 

levaram azeite consigo. 6 Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o 

esposo, saí-lhe ao encontro. 7 Então todas aquelas virgens se levantaram, e 

prepararam as suas lâmpadas. 8 E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do 

vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. 10 E, tendo elas ido 

comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para 

as bodas, e fechou-se a porta. 11 E depois chegaram também às outras virgens, 

dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. 12 E ele, respondendo, disse: Em verdade vos 

digo que vos não conheço. 13 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora 

em que o Filho do homem há de vir.; 

17.4 PERDA DA SALVAÇÃO POR UM VIVER MUNDANO, SEM NOVA VIDA. 

O Senhor certa vez disse, a um mestre fariseu, chamado 

Nicodemos, que para entrar no reino de Deus era necessário nascer 

da água (nascer da palavra) e do Espírito Santo (receber o batismo 

com o Espírito Santo).  

O nascer da água/palavra é um novo estado de existência em 

que o cristão deve deixar a velha vida de pecado, e se ajustar a 

palavra de Deus em um novo viver/proceder neste mundo. Neste 

estagio o cristão precisa deixar o viver mundano e passar a viver 

como a palavra de Deus determina. Sem isso, não há como receber 

o Espírito Santo, e si o receber o Espírito santo poderá ser 

perdido.  

Sem o Espírito Santo não há o preço/selo da redenção. Quem 

não tem nova vida, ou voltou a viver a velha vida de pecado, o 

Espírito Santo se ausenta de tal pessoa. Sem o Espírito Santo a 

pessoa não pertence a Jesus. 

Sem novidade de vida a salvação será perdida. Sem nova vida 

o cristão não irá para o reino de Deus. Por isso o cristão precisa 

deixar a velha vida de pecado. 

FUNDAMENTO BÍBLICO OS QUAIS DEMONSTRAM QUE UM CRENTE PRECISA 

SER UMA NOVA CRIATURA: 

 II CORÍNTIOS 5:17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 

as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo; 

 

 JOÃO 3:3-7 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que 

aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. ... 5 Jesus 
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respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água 

e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é 

carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. 7 Não te maravilhes de te ter dito: 

Necessário vos é nascer de novo; 

 GÁLATAS 6:15 Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão 

tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. 

 

 I TIMÓTEO 1:19 Conservando a fé, e a boa consciência, 

a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé.  
 

C/C 
 

 I PEDRO 1:14-17 Como filhos obedientes, não vos conformando com as 

concupiscências que antes havia em vossa ignorância; 15 Mas, como é santo 

aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver; 

16 Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. 17 E, se invocais por 

Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai 

em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. 
 

C/C 
 

 ROMANOS 8:1,4-8 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 

estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas 

segundo o Espírito. 4 Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não 

andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5 Porque os que são 

segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo 

o Espírito para as coisas do Espírito. 6 Porque a inclinação da carne é morte; 

mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7 Porquanto a inclinação da carne é 

inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode 

ser. 8 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus; 

 
NÃO HÁ CONDENAÇÃO PARA QUEM ANDA SEGUNDO ESPÍRITO SANTO determina.  

 

A palavra diz que andar segundo a carne trará condenação e morte 

espiritual. Andar segundo determina a carnalidade é caminhar por caminho 

de inimizade com Deus. Andar na carnalidade leva o cristão a não agradar 

a Deus. 

 

Os servos devem levar uma vida onde não haja do que ser acusado, 

nem pelos de fora, nem pela própria consciência.  

 

A palavra diz que alguns têm sido náufragos na fé, em I TIMÓTEO 

1:19. 
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 Um náufrago, se não for socorrido, morrerá. O que o Espírito Santo 

está falando, através de Paulo, é que ALGUNS TÊM perdido a FÉ por causa 

da sua má consciência a qual tem induzido o homem a ter más atitudes.  

 

Do coração, da mente, da consciência, como disse Jesus, procede ao 

pecado...  

 

Ser naufrago na fé é perder a salvação, tendo em vista que sem fé 

não há salvação. O servo recebeu de Deus a graça e a fé vindas do alto. 

Se perdermos a fé, perderemos a graça e perderemos a salvação. 

 

Lembrando que FÉ é um dos nomes-tipos de Jesus. Perder a fé equivale 

a perder Jesus o Senhor da fé.  

 

PORTANTO, SER NAUFRAGO NA FÉ É UMA FORMA DE PERDER A SALVAÇÃO. NÃO 

TER FÉ, OU ABANDONA-LA, É UMA FORMA DE PERDER A SALVAÇÃO. O versículo 

acima é uma prova bíblica que não existe “uma vez salvo, salvo para 

sempre”.  

 

O VERSÍCULO ACIMA NOS GARANTE QUE NÃO EXISTE ESSA ESTÓRIA DE UMA 

VEZ SALVA A PESSOA ESTARIA SALVA PARA SEMPRE... 

 

 JUDAS 1:5 Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, 

havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu 

depois os que não creram.  

 
A saída do Egito e a caminhada para a terra prometida são atos 

proféticos os quais falam, apontam, para a saída da igreja do mundo e a 

caminhada para a terra celestial. O fato de Deus ter destruído os que 

não creram fala de uma rejeição do homem no processo de salvação. Jesus 

é o caminho. Este caminho é um caminho eleito e de eleição para a 

salvação. Alguém pode vir a ser rejeitado durante a peregrinação para a 

terra prometida se deixar de crer. Isso é profético.  

 

Evidente que a falta, a falha, ou a incompetência, não foi de Deus, 

mas do homem que rompeu o pacto/aliança com Deus.  

 

Devemos lembrar que salvação é uma aliança entre Deus e o homem. 

Quem pode quebrar essa aliança sempre será o homem, por ser 

infiel/inconstante. Deus, por sua vez, sempre cumpre sua palavra, 

todavia, muitas vezes, o homem descumpre a aliança para salvação que fez 

com Deus.  

 

NÃO CRER OU DEIXAR DE CRER É UMA FORMA DE PERDER A SALVAÇÃO. O QUE 

NOS GARANTE QUE NÃO EXISTE ESSA ESTÓRIA DE UMA VEZ SALVO, SALVO PARA 

SEMPRE... 
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 EFÉSIOS 5:26 Para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela 

palavra; 

 

 COLOSSENSES 1:22,23 No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos 

apresentar santos, e irrepreensíveis, e inculpáveis, 23 “SE”, na verdade, 

permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da 

esperança do evangelho que tendes ouvido, ...  

 

 II PEDRO 2:20 Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do 

mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem 

outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se lhes o 

último estado pior do que o primeiro. 
 

Os SERVOS DEVEM ABSTER SE DO MAL, e até da APARÊNCIA DO 

MAL. 

 GÁLATAS 5:19,24,25 Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a 

concupiscência da carne. 24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com 

as suas paixões e concupiscências. 25 Se vivemos em Espírito, andemos 

também em Espírito; 

 

 I TESSALONICENSSES 5:19-23 Não extingais o Espírito. 22 Abstende-vos 

de toda a aparência do mal. 23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em 

tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados 

irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Mesmo OS SERVOS se abstendo do mal, e até da APARÊNCIA 
do mal, quem SANTIFICA O CORPO E ALMA E O ESPÍRITO DO HOMEM 
É DEUS. A SANTIFICAÇÃO VEM DE DEUS, e ato externo ao homem. 
ELA NÃO É ATO DO HOMEM. A SANTIFICAÇÃO NÃO É O IMPURO SE 
PURIFICANDO, isso ocorre pelo sangue de Jesus.  

 
Se o homem pecador pudesse purificar a si mesmo, O 

SACRIFÍCIO DE JESUS TERIA SIDO inútil, desnecessário. 

17.5 PERDA DA SALVAÇÃO PELO CRISTÃO POR UM VIVER IDÓLATRA. 

Deus não aceita um viver ambíguo do cristão. O Cristão não 

pode servir ao Senhor e a criaturas. 

FUNDAMENTO BÍBLICO: 
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 MATEUS 6:24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar 

um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir 

a Deus e a Mamom; 

 
Uma vez que cremos em Deus, e aceitamos a salvação única 

proposta através de Jesus, não há como aceitar outros “deuses” e 

“senhores/senhoras” salvadores.  

Jesus é único meio/caminho de salvação. Quando o crente que 

aceita a Jesus e a outros meios de salvação ele está cometendo 

um ato de idolatria. Por isso será rejeitado por Deus, caso não 

mude de vida. 

Há poucos dias tomamos conhecimentos de “EVENTO/ENCONTRO” de 

cristãos maçons, e, também, ficamos sabendo que um grande 

pregador/pastor é cristão e maçon. Isso demonstra a apostasia 

que está imperando atualmente no meio cristão. Não há, fundado 

na bíblia, como conciliar, mesclar, a fé genuína em Jesus, para 

salvação, com uma fé mística, terrena e humana.  

O cristão deve ser unicamente cristão, e nesse caso, o filho 

de Deus – Jesus Cristo é o suficiente salvador. Fora Jesus, você 

é livre, porem saiba que os acréscimos são acréscimos idólatras, 

e Deus, segundo as sagradas escrituras, não irá aceitar a tua 

pessoa para salvação. As misturas levam o homem a perder o 

Espírito Santo, e a obra salvadora do sangue de Jesus, na cruz. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE DEVEMOS CRER E SERVIR 

SOMENTE A DEUS. DEVEMOS ESPERAR UNICAMENTE NA SALVAÇÃO DE JESUS, 

FORA DISSO É IDOLATRIA, é PERDA DA SALVAÇÃO. 

 ROMANOS 1:21-32 Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram 

como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e 

o seu coração insensato se obscureceu. 22 Dizendo-se sábios tornaram-se loucos. 

23 E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem 

de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24 Por isso 

também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para 

desonrarem seus corpos entre si; 28 E, como eles não se importaram de ter 

conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para 

fazerem coisas que não convêm; 29 Estando cheios de toda a iniqüidade, 

prostituição, malícia, avareza, maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, 

engano, malignidade; 30 Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, 

injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e 
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às mães; 31 Néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, 

sem misericórdia; 32 Os quais, conhecendo a justiça de Deus (que são dignos 

de morte os que tais coisas praticam), não somente as fazem, mas também 

consentem aos que as fazem; 

 

 ROMANOS 1:25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e 

serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente; 

 

 I PEDRO 1:13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, 

e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na 

revelação de Jesus Cristo; 

 

 JOÃO 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém 

vem ao Pai, senão por mim; 

 

 ISAÍAS 43:11 Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há Salvador; 

 

 II TIMÓTEO 1:10 E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador 

Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção 

pelo evangelho; 

 

 ISAÍAS 45:21 Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; quem fez 

ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não 

sou eu, o SENHOR? Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo e 

Salvador não há além de mim. 

17.6 PERDA DA SALVAÇÃO POR FALTAR A FÉ EM JESUS. 

Quando o cristão perde a fé em Jesus terá como consequência 

a perda da salvação. O justo viverá pela fé em Jesus a qual 

recebeu de Deus.  

 

A salvação é um processo, uma caminhada, uma carreira para 

o reino de Deus. Durante todo o processo/caminhada para o reino 

de Deus há a necessidade de DA FÉ em Jesus. 
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18. ENTENDENDO MELHOR O PROCESSO DE SALVAÇÃO O 

QUAL PODE SER INTERROMPIDO. 

O Senhor algumas vezes falou sobre a salvação/caminhada como 

um ato realizado “hoje” e “amanhã” demonstrando que o caminhar é 

um processo contínuo. Jesus nunca disse que salvação era um ato 

único e para sempre, pelo contrário Ele falou de salvação como 

uma caminhada através Dele. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE A PARTICIPAÇÃO EM JESUS, 

PORTANTO, A SALVAÇÃO É CONDICIONADA, É “SE” RETIVERMOS A FÉ.  

 HEBREUS 3:6 Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa; a qual casa 

somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da 

esperança até ao fim. 

 

 HEBREUS 3:14 Porque nos tornamos participantes de Cristo, se 

retivermos firmemente o princípio da nossa confiança 

até ao fim.  
 

Como neste versículo, a salvação, a participação em CRISTO, 
é “SE RETIVEMOS” a nossa confiança, “NELE”, até o fim. 
Evidentemente que, se não retivermos a nossa confiança/fé até o 
fim, de igual modo, também, não mais estaremos participando de 
Cristo. Estar sem Cristo é está sem salvação, sem vida eterna. 

 
O apóstolo Paulo, igualmente, demonstrou em suas pregações 

que ele “permanecia” numa carreira, num processo continuo, até 

ao fim de sua carreira de fé, “até o dia de hoje”, (NO SEU TEMPO 

EVIDENTEMENTE).  

 

As pregações de Paulo, também, comprovam que salvação não é, 

apenas, um ato isolado, único, e permanente. Salvação é ato 

inicial, e também, um processo contínuo, até fim da carreira, 

fim da vida terrena. O FIM DA CARREIRA É o momento em que a fé é 

consumada, coroada... Portanto, salvação é sequência de atos de 
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fé. Ela não é apenas um ato único, mas um viver de “fé” em “fé” 

até alcançar a coroa de vida... 

 
FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE SALVAÇÃO É 
PROCESSO/CARREIRA, E COMO TAL, PODE SER INTERROMPIDA, E CORROA 
DA VIDA PERDIDA: 

 

 ATOS 23:1 E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens irmãos, até ao 

dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa 

consciência; 

 ATOS 26:22 Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até ao dia de 

hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, 

não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia 

acontecer; 

 ATOS 20:24 Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que 

cumpra com alegria a minha carreira, ...;  

 II TIMÓTEO 4:7 Combati o bom combate, acabei a carreira, 

guardei a fé; 

 HEBREUS 12:1 Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão 

grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de 

perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos 

está proposta. 

 I CORÍNTIOS 9:24,25 Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na 

verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o 

alcanceis. 25 E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar 

uma coroa corruptível; nós, porém, uma incorruptível. 

 

 APOCALIPSE 2:10 Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo 

lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados; e tereis uma tribulação 

de dez dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 

A condição para receber a coroa da vida é ser fiel até a 

morte. Se não for fiel até a morte não haverá coroa da vida a 

recebida. 
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19. COMO ENTENDER O PORQUÊ DA FRASE: “A FÉ NÃO É DE 

TODOS”? 

Perguntando de outras formas: 
 

 Deus deixaria de conceder a fé a alguém se o Senhor deseja que 

todos sejam salvos,47 e sabe que sem fé é impossível haver salvação?  

 

 Deus elegeria a todos para a salvação através da graça e NÃO daria 

IGUALMENTE a FÉ a TODOS, tendo em vista que sem fé não há 

como tomar posse da graça doada por Ele?  

Vejamos O VERSÍCULO o qual tem gerado POLÊMICAS, ao ser analisado 

isoladamente do restante da bíblia: 

 

 II TESSALONICENSES 3:2 E para que sejamos livres de homens dissolutos 

e maus; porque a fé não é de todos. 

 

Primeiro com a bíblia toda em mente, sabemos que DEUS NÃO 

MENTE. ELE DIZ QUE DESEJA SALVAR A TODOS, ENTÃO esse versículo 

precisa ser olhado com essa verdade de que Deus deseja salvar a 

todos. Portanto, inicialmente, já está descartado a possibilidade 

do fato d 

Vamos enfrentar esta questão e verificaremos que a confusão 

se instalou, principalmente, porque muitos tentam “confirmar”, 

com esse versículo, uma doutrina errônea/herética da 

predestinação DE APENAS ALGUNS PARA A SALVAÇÃO, e a 
exclusão de muitos OUTROS humanos da graça salvadora de Jesus. 

Todavia, a bem da verdade bíblica, Deus tem disponibilizado a 

salvação para toda a humanidade.  

 

Quem quiser a salvação é somente aceitar a Jesus. Por isso, 

a expressão que diz que a fé não é de todos precisa ser 

devidamente entendida. Desde já precisa ser afastada a IDEIA 

ERRONEA de pensar que DEUS DEIXOU UMA GRANDE MAIORIA SEM 

OPORTUNIDADE DE ser salvo ao conceder “fé” apenas a uns poucos 

eleitos para salvação. 

 

                                                           
47 I TIMOTEO 2: 3,4 ... Deus nosso Salvador, 4 Que quer que todos os homens se salvem, ... 

 

mailto:revelacaodabiblia@gmail.com


 
OS SERVOS NÃO DEVEM VIVER EM PECADO, MESMO ASSIM PECAM. 

 

81 
QUEM NAO TEM PECADO LANCE A PRIMEIRA PEDRA.DOC 
VERSÃO DE: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 18:06:27. 
E-mail: revelacaodabiblia@gmail.com Página: www.revelacaodabiblia.com.br 

A bíblia fala da predestinação, portanto a predestinação 

existe: Ela é a predestinação de toda a humanidade para 

a vida eterna.  
 

Deus graciosamente fez uma eleição GERAL do ser humano para 

a vida eterna. O homem tem um predestino certo, à vida eterna 

com Deus.  

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DO PREDESTINO, destino prévio, AO CÉU: 

 MATEUS 25:34 Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, 

benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos 

está preparado desde a fundação do mundo;  
 

Deus fez assim porque É AMOROSO E TEM PRAZER NA VIDA, e não 

na morte. Por isso DEUS elegeu a todos para a vida. 

 

ALGUNS VERSÍCULOS FUNDAMENTANTO A EXISTÊNCIA DA ELEIÇÃO GERAL 

para a salvação. Portanto, existe uma predestinação geral do ser 

humano, PARA A VIDA ETERNA:48 

 

 I PEDRO 1:2 “Eleitos segundo a presciência de Deus Pai”...; 

 

 II PEDRO 1:10 Portanto, irmãos, procurais fazer cada vez mais firme a 

vossa vocação e eleição...; 

 II TIMOTEO 1:9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo 

as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi 

dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. (na eternidade). 

 I JOÃO 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos 

nossos, mas também pelos de todo o mundo; 
 JOÃO 1: 9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina A TODO o homem que 

vem ao mundo;  

 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.”; 

                                                           
48 LEIA nosso estudo “O PROJETO DE DEUS QUE SALVA O HOMEM”, para mais detalhes sobre eleição 
geral, eleição pessoal e predestinação, e outros assuntos... 
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 EZEQUIEL 18:32 Porque não tenho prazer na morte do que 

morre, diz o Senhor DEUS; convertei-vos, pois, e vivei; 

 EZEQUIEL 33:11 Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor DEUS, que não tenho 

prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu 

caminho, e viva; 

 II PEDRO 3:9 O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por 

tardia; mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, 

senão que todos venham a arrepender-se.; 
 ROMANOS 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, 

para com todos usar de misericórdia; 

 TITO 2:11 Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a 

todos os homens;  
 ATOS 10:34 Então PEDRO , tomando a palavra, disse: Na verdade reconheço 

que Deus não faz acepção de pessoas;  

  ATOS 17:30 Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia 

agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se 

arrependam; 

 I TIMOTEO 2: 4 Que quer que todos os homens se salvem, e 

venham ao conhecimento da verdade; 

 I TIMOTEO 2:6 O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por 

todos, para servir de testemunho a seu tempo; 

 EZEQUIEL 18:23 Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do 

ímpio? diz o Senhor DEUS; Não desejo antes que se converta 

dos seus caminhos, e viva?; 
 JOÃO 3:17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse 

o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele; 

 JOÃO 3:19 E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens 

amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más; 

 ROMANOS 5:6 Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu 

tempo pelos ímpios; 
 ROMANOS 5:18 Pois 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 de vida;  
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 II CORINTIOS 5:19 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando 

consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pós em nós a 

palavra da reconciliação; 

 HEBREUS 2:9 Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora 

feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, 

pela graça de Deus, provasse a morte por todos. 

 

Deus, por seu livre-arbítrio, ELEGEU primeiro a TODOS. Isto 

não significa que todos os homens serão salvos, mas que 
todos têm igualdade de condições, e oportunidade, de tomarem 

posse da benção da salvação, através da “fé” em Jesus.49 

 

Todavia, há um SEGUNDO predestino, um destino secundário, o 

predestino à MORTE ETERNA – o predestino ao inferno.  

 

O destino PRÉVIO à morte,(predestino ao inferno), foi criado 

para o ADVERSÁRIO E SEUS ANJOS CAÍDOS.  

 

Quem não aceitar a VIDA ETERNA, por FÉ, em Jesus como seu 

salvador irá engrossar o número dos destinados à morte eterna, 

destinados ao inferno. Quem não aceitar a Jesus para salvação 

terá o mesmo predestino do “diabo e seus anjos”, qual seja 

o inferno.  
 

Não há mistérios nisto. Deus não é um Deus de improvisos. O 

Senhor tem tudo previamente elaborado, feito, concluído. Os dois 

DESTINOS futuros para os ESPÍRITOS, inclusive espíritos dos 

humanos, JÁ ESTÁ PRONTO. A saber, o predestino ao: CÉU ou ao 

INFERNO.  

 

O homem pode escolher livremente qual é o predestino que irá 

desfrutar. Aceitando a salvação de Jesus uma pessoa estará 

escolhendo o predestino da vida no CÉU COM DEUS E SEUS ANJOS.  

 

                                                           
49 JOÃO 3:16 ...todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
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Caso NÃO ACEITE A SALVAÇÃO através de Jesus, essa pessoa, 

com seu livre-arbítrio, estará escolhendo o predestino ao 

inferno, predestino da morte COM O DIABO E SEUS ANJOS. 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE O PREDESTINO AO INFERNO É 

PARA O INIMIGO E SEUS ANJOS e por exclusão o céu é para Deus e 

os espíritos vivos: 

 MATEUS 25:41 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. 

 

POIS BEM, RETORNEMOS AO TEMA DESTE SUBTÍTULO: “A FÉ NÃO É DE 

TODOS”... 

 

A primeira coisa que se deve ter em mente quando estudamos 

a bíblia é que não é possível entender qualquer assunto contido 

nela a partir de apenas um versículo.  

 

Mesmo através de poucos versículos não podemos seguir um 

determinado entendimento se ISSO estiver ANULANDO, RASGANDO, 

CONTRADIZENDO, IGNORANDO OUTROS VERSÍCULOS DA BÍBLIA. 

 

ADIANTE COM A QUESTÃO DA FÉ não ser propriedade de todos os 

seres humanos... 

 

A FÉ precisa ser consumada, CONCLUÍDA. A conclusão da fé 

ocorre quando o CRISTÃO vive por fé até o fim da sua vida, ou 

até o arrebatamento para aqueles que estiverem vivos quando Jesus 

voltar.  

 

O cristão precisa andar de FÉ em FÉ em Deus. A FÉ que um dia 

nos foi dada A TODOS OS SERES HUMANOS. (acalme-se)... 

 

Dizemos que Deus deu a “graça” e a “fé” a TODOS. Até 

porque graça, fé, justiça, misericórdia são NOMES/TIPOS 

DE JESUS, e Jesus foi à cruz por todos os homens sem 

acepção alguma. Portanto, não teria como Jesus/graça 

ser concedida alguém e ao mesmo tempo Jesus/fé ser 

negada a esse alguém. Não tem como alguém receber e ao 

mesmo tempo NÃO RECEBER JESUS.  
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Jesus foi dado de graça. Isso significa que todo o 

seu ser foi dado. Quando alguém recebe a Jesus essa 

pessoa está recebendo tudo que é necessário para dar 

início à caminhada para a vida eterna. Quem recebe o 

salvador recebe graça, fé, justiça, misericórdia, 

santificação, redenção, etc. Recebe um “pacote” 

completo o qual garantirá o início da caminhada/ do 

processo para vida. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE JESUS É TUDO O 

NECESSÁRIO À SALVAÇÃO DE SEUS SERVOS: 

 

 I CORÍNTIOS 1:30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual 

para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e 

santificação, e redenção. 
 
Pois bem, Deus NÃO daria a graça a todos e ao mesmo tempo 

não daria “A FÉ” a qual é o meio de tomar posse da graça de 

Jesus.  

 

A afirmação que DEUS NÃO DOOU A FÉ A TODOS não tem procedência 

na bíblia, não é verdadeira.  

 

Porque nem todos serão salvos mesmo tendo Deus 

amando a todo o mundo?  

 

Porque nem todos serão salvos mesmo Jesus tendo 

morrido pelo pecado de todos? 
 

 Resposta: Poucos serão salvos por que poucos aceitam a 

salvação ofertada gratuitamente através de Jesus.  

 

Nem todos serão salvos mesmo tendo Deus amado a todos. A não 

salvação de toda a humanidade não é uma escolha, uma acepção, um 

desejo feito por Deus. Nem todos serão salvos não porque Deus 

não lhes tenha dado FÉ, JUSTIÇA, SALVAÇÃO, SANGUE DE JESUS, 

SANTIFICAÇÃO... Mas por que muitos NÃO TOMAM POSSE, NÃO ACEITAM 

as dádivas de Deus, necessárias para a salvação, e ofertadas 

gratuitamente através de Jesus.  
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Parabolizando para facilitar o entendimento:  
 

Deus doou DE “GRAÇA” um tesouro de grandíssimo valor a todo 

o mundo: A salvação através do sangue de Jesus.  
 

Cada humano que nascer no mundo tem uma dádiva/GRAÇA da parte 

de Deus. Todos tem direito a um tesouro/uma herança cujo nome é 

VIDA ETERNA ATRAVÉS DE JESUS.  

 

O AUTOR DA HERANÇA, o “de cujus” é Jesus, o qual morreu na 

cruz do calvário...  

 

Esta “herança”, esse “tesouro”, chamado de “vida eterna” 

está guardado atrás de uma porta cujo nome é “Jesus”. Essa “porta” 

tem uma “chave”, um segredo cujo nome é “FÉ”, no sacrifício de 

Jesus na cruz. Não por acaso essa “FÉ”, também, é o firme 

fundamento, e esse firme fundamento se chama Jesus. 

 

CONTINUEMOS A CAMINHAR JUNTOS NESTE RACIOCÍNIO COM BASE 

BÍBLICA... 

 

O homem SEM ganhar a “posse” da “FE”, sem receber de GRAÇA 

a chave chamada “FÉ” não há como OS HUMANOS passarem pela porta 

e se apoderarem do TESOURO CHAMADO SALVAÇÃO/VIDA ETERNA.  

 

Tudo o que foi relatado até aqui é “BIBLIA”, está fundado na 

bíblia. De nada adiantaria ao homem tomar ciência da existência 

DO TESSOURO/VIDA ETERNA que lhe pertence POR HERANÇA, depois da 

morte de Jesus, se não tivesse como tomar posse da vida eterna, 

por não ter recebido a (/o) fé (/meio) de desfrutar da vida 

eterna.  

 

Deus não daria a possibilidade de salvação a todos os 

humanos, e, ato contínuo, NEGARIA A UMA GRANDE MAIORIA, os nãos 

SALVO, a oportunidade de SEREM SALVOS, POR LHES SUBTRAIR O MEIO 

DE SEREM SALVOS.  

 

Porque Deus NÃO LHES ENTREGARIA A FÉ mesmo sabendo que ela 

é necessária para efetivar a salvação?50  

                                                           
50 MATEUS 6:8 ...; Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lho pedirdes. 
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DEUS quer que todos sejam salvos, e Ele não mente. Portanto, 

NÃO HÁ COMO o Senhor dizer que quer salvar a todos e ao mesmo 

tempo doar, apenas, a ALGUNS o meio/a chave PARA SER SALVO.  

 

A bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé 

é impossível conseguir qualquer coisa de Deus. Muito menos a 

salvação. É impossível receber a salvação sem a presença da fé 

em Jesus, A QUAL É DÁDIVA DE DEUS.  

 

Se a “FÉ”, a qual é o meio, a chave, para tomar posse da 

vida eterna, NÃO FOR DADA A TODOS, aqueles que não tiverem direito 

à fé já estrão EXCLUÍDO DO PROCESSO DE SALVAÇÃO.  

 

O desejo de Deus é salvar a todos. Isso não teria como se 

cumprir na vida dos excluídos de receber a fé, pois sem fé não 

há como consumar a salvação. 

 

Retornemos, então, à pergunta: Porque a 

bíblia diz que: “A FÉ NÃO É DE TODOS”? 51 

 

RESPOSTA: Não podemos esquece-nos do que é o processo de 

salvação. Salvação é um acordo entre a vontade de Deus e a vontade 

do homem.  

 

A salvação é uma “ALIANÇA” continua entre Deus que é espírito 

e o homem, com o objetivo de produzir salvação do espírito do 

homem. 

 

Igualmente, não podemos esquecer que a vontade, O QUERER, O 

“LIVRE-ARBÍTRIO” do homem é respeitado por Deus.  

 

A salvação não é uma imposição, da VONTADE DE DUES. Salvação 

não é por força. Se o homem não quiser TOMAR POSSE DO TESOURO da 

vida eterna Deus não irá obrigar a pessoa a ser salva sem querer. 

 

Poucos são os que aceitam a fé no sacrifício de Jesus. Por 

isso é que a fé não é de todos. Quem não tem fé é porque não quer 

ter a fé. Pois, mesmo que não a tenha se quiser ter É SOMENTE 

                                                           
51 II TESSALONICENSES 3:2 E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus; porque a fé não é de todos; 
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PEDIR QUE DEUS DAR A FÉ. O que Deus não faz é obrigar, IMPOR, 

contra o livre-arbítrio, alguém tenha fé em Jesus se essa pessoa 

não quer ter fé. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO DEMONSTRANDO QUE SE O HOMEM QUISER E PEDIR 

DEUS DAR A FÉ: 

 

 JOÃO 14:14 Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.  

 JOÃO 16:23 ... Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a 

meu Pai, em meu nome, ele vo-lo há de dar. 

 I JOÃO 5:14 E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma 

coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 

  

Todos têm direito a FÉ e a GRAÇA, consequentemente, todos 

têm garantido o direito à VIDA ETERNA. Entretanto, como a grande 

maioria não aceita, e livremente, não quer TOMAR POSSE da FÉ, 

essa pessoa não terá a fé. Ela NÃO É OBRIGADA a receber a fé em 

Jesus, em desrespeito a sua vontade livre. 

 

Em outras palavras: A herança chamada fé, a qual é chave 

para você entrar no gozo da vida eterna, É DE TODOS. Agora se 

você NEGAR, recusar a fé ofertada, você tem o direito, entretanto 

não tomou posse desse direito. POR ISSO A FÉ NÃO É DE TODOS: Nem 

todos tomam posse, se apoderam da fé em Jesus, ofertada, 

graciosamente, por Deus.  

 

A fé era para TODOS, porém, MUITOS não se apoderaram dela, 

por isso, esses, não a têm. NÃO FOI DEUS QUE LHES PRIVOU DA FÉ, 

a fé não é de alguém por que esse alguém não a quis...  

 

Lembrando ainda que Fé é um dos nomes/tipos de Jesus. O 

Senhor da fé é somente de quem quiser. Somente tem Jesus e as 

consequências disso àqueles que quiserem tê-lo. Ninguém é 

obrigado a ter Jesus/a FÉ... 

 

Reforçando: O HOMEM SE apossa da salvação, da justiça de 

Deus, da herança à vida eterna, da justificação, do selo da 

redenção, da GRAÇA, do batismo com o Espírito santo, ATRAVÉS DA 

FÉ em Jesus.  
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FUNDAMENTO CONFIRMANDO QUE JESUS NOS “OFERTOU” A GRAÇA, E 

consequentemente, A FÉ, A TODOS: 

 

 ATOS 3:16 E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e 

conheceis; sim, a fé que vem por Ele, deu a este, na presença de todos vós, 

esta perfeita saúde; 

 EFÉSIOS 4:7 Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do 

dom de Cristo. 

 

 JUDAS 1:3 Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da 

salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a 

batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. 

 

 EFÉSIOS 2:8,9 Porque pela “GRAÇA” sois salvos, por meio 

da “FÉ”; ..., é dom de Deus. ...; 

 
Graça e fé são dons de Deus. São dádivas de Deus doadas, 
pelo Senhor, ao homem para possibilitar o andar do servo no 
caminho da vida eterna...  
 
A fé foi dada por que a fé é o meio é o processo para viver 
a salvação recebida de graça... 
 
NÃO FOI SÓ A GRAÇA QUE FOI DADA. FOI DADA A “GRAÇA” E A “FÉ” 
a qual é o “MEIO” de ser salvo... 

 

 ROMANOS 12:3 Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós 

que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, 

conforme a medida da FÉ que Deus repartiu a cada um. 

 
Deus repartiu a fé a cada um. Deus doou e nós nos apossamos da FÉ. 

A cada um foi doado uma porção do pão do céu, de Jesus... 

 

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem ... é justificado ... pela 

FÉ em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para 

sermos justificados pela fé em Cristo, ... 

 

 GÁLATAS 3:7,8,22 Sabei, pois, que os que são da FÉ são filhos de 

Abraão. 8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar 
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pela FÉ os gentios...22 Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do 

pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. 

 
Quem perdeu a fé, quem abandonou a fé, deixou de ser filho de Deus, 

deixou a justificação vinda da parte de Deus... 

 

  GÁLATAS 3:14 Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus 

Cristo, e para que pela FÉ nós recebamos a promessa do 

Espírito. 
 

Recebemos o batismo com o Espírito Santo através da fé em Jesus. Quando 

perdemos a fé trará como consequência a perda do Espírito Santo. 

 

 GÁLATAS 3:23,24,26 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo 

da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. 24 De maneira 

que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé 

fôssemos justificados. 26 Porque todos sois filhos de Deus pela fé 

em Cristo Jesus. 
 

A fé veio e se manifestou entre nós – Jesus veio se manifestou 

entre nós... 

  

Pela fé somos justificados... Sem a fé não há justificação. 

 

Pela fé em Jesus somos feitos filhos de Deus... Sem a fé perdermos 

a filiação, sem a fé deixamos de ser filhos de Deus... 

 

 EFÉSIOS 3:17 Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; 

a fim de, estando arraigados e fundados em amor; 
 

Jesus habita em nossos corações através da fé... Se perdermos a fé, se 

deixarmos a fé perderá a presença de Jesus em nossos corações... 

 FILIPENSES 3:9 E seja achado nele, ... tendo a minha justiça que ... 

vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de 

Deus pela fé; 

 A justiça nossa vem pela fé em Cristo. Se perdermos a fé em Jesus, 

consequentemente, perderemos a justiça de Deus. Sem a justiça que vem 

de Deus através da fé em Jesus estaremos perdidos sem salvação...   
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 LUCAS 18:8 Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho 

do homem, porventura achará fé na terra? 

 

 LUCAS 22:32 Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, 

quando te converteres, confirma teus irmãos. 
 

Jesus disse com isso que a fé pode morrer, desfalecer, cessar...   

 

 II TIMÓTEO 2:18 Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição 

era já feita, e perverteram a fé de alguns; 

 

A fé pode ser pervertida, perdida, contaminada, adulterada, torcida... 

DESTA FORMA os benefícios, a vida, a graça, a justiça que recebemos pela 

fé em Jesus será perdida... INCLUSIVE A SALVAÇÃO... 

 

 TITO 1:1 Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos 

eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, 

 

Pela fé em Jesus tomamos posse da ELEIÇÃO PARA SALVAÇÃO... Sem a fé 

perderemos a eleição geral para vida eterna... 

 

 HEBREUS 6:12 Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos 

que pela fé ... herdam as promessas; 

 
A posse da herança, a posse da vida, etc., é pela fé. Sem a fé a herança 

que Jesus conquistou e nos doou através de seu sacrifício é perdida... 

 

 HEBREUS 11:33 Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a 

justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões; 

 

Sem fé não haverá como vencer o reino das trevas, não teremos como 

praticar a justiça, não podemos alcançar as promessas, nem vencer as 

hostes malignas... 

 

 I PEDRO 1:5 Que mediante a fé estais guardados na virtude de 

Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo; 

 
Por intermédio, “mediante”, a fé somos guardados por Deus para salvação. 

Quem perde a fé não é guardado por Deus para a salvação, perderá a 

salvação... 
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 ABACUQUE 2:4 Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele; mas o 

justo pela sua fé viverá. 

 

 ROMANOS 1:17 Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está 

escrito: Mas o justo viverá da fé. 

 

 ROMANOS 10:6 Mas a justiça que é pela fé ... 

 

 ROMANOS 10:17 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra 

de Deus. 

 

 ATOS 26:18 Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do 

poder de Satanás a Deus; a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança 

entre os que são santificados pela fé em mim.  

 

 ROMANOS 3:22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e 

sobre todos os que crêem; porque não há diferença.25 Ao qual Deus propôs para 

propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça 

pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus; 28 

Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. 30 Visto 

que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a 

incircuncisão. 
 

 ROMANOS 5:1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com 

Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; 2 Pelo qual também temos entrada pela fé a 

esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 
 

 ROMANOS 9:30 Que diremos pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, 

alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. 
31 Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça.32 Por quê? Porque não foi 

pela fé, mas como que pelas obras da lei; tropeçaram na pedra de tropeço; 

 

 GÁLATAS 2:16 Sabendo que o homem ... é justificado ... Pela fé em 

Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos 

justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras 

da lei nenhuma carne será justificada. 

 

 GÁLATAS 3:8 Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia 

de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a 

Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. 14 Para que a bênção de 
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Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós 

recebamos a promessa do Espírito. 26 Porque todos sois 

filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 
 

 EFÉSIOS 3:17 Para que Cristo habite pela fé nos vossos 

corações; a fim de, estando arraigados e fundados em amor, 

 

 FILIPENSES 3:9 E seja achado Nele, ... tendo a minha justiça 

que vem ... pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem 

de Deus pela fé; 
 

 COLOSSENSES 2:12 Sepultados com ele no batismo, nele também 

ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os 

mortos. 

 

 II TIMÓTEO 3:15 E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que 

podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em 

Cristo Jesus. 

 

 JUDAS 1:3 Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da 

salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a 

batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. 

 

 EFÉSIOS 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem 

de vós, é dom de Deus; 

 

 ROMANOS 4:5 Mas, àquele que não pratica, mas crê naquele que 

justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. 6 Assim 

também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça 

sem as obras, dizendo: 

 

 HEBREUS 11:6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é 

necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é 

galardoador dos que o buscam. 

 

 TIAGO 2:18,20 Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as 

obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei 
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a minha fé pelas minhas obras. 20 Mas, ó homem vão, queres tu 

saber que a fé sem as obras é morta? 

Fé e ação seguindo a palavra do Senhor... Consumação 

da fé, salvação-ação, ação tem como resultado/produto 

obras... 

20. DEUS AMOU E ESCOLHEU O HOMEM MESMO ESTE SENDO 

PECADOR? 

RESPOSTA: SIM. Vemos homens os quais foram muito usados por Deus, 

e, mesmo assim, a bíblia demonstra as falhas/pecados deles.  

Mesmo o Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus,52 

apresenta falhas/pecados muito graves quanto ao cumprimento da 

palavra do Senhor.  

Não é a ausência de pecado/falhas que Deus está olhando. 

Deus não vê pecados nos seus servos porque o Senhor é quem nos 

justifica/santifica. O sangue de Jesus é quem limpa os pecados 

dos servos. Por isso, Deus não vê pecados em seus servos. Os 

pecados foram apagados/pagos por Jesus. 

O justo viverá pela FÉ, “em Jesus”,53 e não por ausência de 

FALHAS. Pois o homem é falho por sua própria natureza carnal, 

temporal, e terrena. 

 O que Deus espera de seus servos é a FÉ EM JESUS, NO FILHO 

DE DEUS, NO ESPIRITO SANTO DE JESUS, NO PROJETO DE JESUS, NA 

JUSTIÇA DE JESUS, NA FORÇA/PODER DE JESUS, NA FIDELIDADE DE 

JESUS, E QUALQUER OUTRA COISA SEMPRE DE “JESUS”, para nós.  

A bíblia diz que É DEUS QUEM NOS JUSTIFICA,54 SANTIFICA, 

PURIFICA, VIVIFICA, APERFEIÇOA, É NOSSA JUSTIÇA,55 E QUEM PERDOA 

E DAR A SUA MISERICORDIA... TUDO vem Dele para nós... 

                                                           
52 I SAMUEL 13:14 ... Já tem buscado o SENHOR para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado 

o SENHOR, que seja capitão sobre o seu povo, ...  

 
53 GÁLATAS 3:22 Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse 

dada aos crentes. 

 
54 ROMANOS 8:33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 
55 JEREMIAS 23:6 Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: 

O SENHOR JUSTIÇA NOSSA.  
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FUNDAMENTO BÍBLICO MOSTRANDO A FONTE DA SALVAÇÃO DOS SERVOS DE 

JESUS: 

 I CORÍNTIOS 1:28-31 E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as 

desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são; 29 Para que nenhuma 

carne se glorie perante ele. 30 Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, 

o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, 

e santificação, e redenção; 31 Para que, como está escrito: Aquele que 

se gloria glorie-se no Senhor; 

 

 HEBREUS 9:14 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se 

ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas 

consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? 

 

 I PEDRO 1:13 Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, 

e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus 

Cristo; 

 

 I PEDRO 3:18 Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, 

o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na 

carne, mas vivificado pelo Espírito; 

 

 ROMANOS 8:1,2,32-34 Portanto, agora nenhuma condenação há para os 

que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o 

Espírito. 2 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da 

lei do pecado e da morte. 32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, 

antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? 

33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem 

os justifica. 34 Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, 

quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também 

intercede por nós. 

                                                           
ROMANOS 3:22 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem; 

... 
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21. O QUE DEUS MANDA FAZER PARA NÃO PECARMOS NA 

EDUCAÇÃO DE NOSSOS FILHOS? 56 

RESPOSTA: O Senhor manda criarmos nossos filhos de acordo com 

sua palavra. Manda cunharmos nossos filhos debaixo do cumprimento 

da palavra de Deus. Levar nossos filhos a amar ao Senhor e a sua 

palavra.  

 

Não se trata de uma fé por imposição e força. Os pais precisam 

levar seus filhos a crerem, a amarem e servirem ao Senhor, por 

fé, e amor ao Deus de toda a bondade e misericórdia. Não se trata 

de forçar e de atos de violência.  

 

Os pais precisam alcançar do Senhor os meios de transmitirem 

aos filhos o conhecimento do Senhor. Conhecendo a boa vida e os 

benefícios destinados aos que servem a Deus certamente que nossos 

filhos não quererão ser escravos do inimigo o qual somente tem a 

destruição e a morte para dar. 

 

As sagradas escrituras demonstram que devemos criar nossos 

filhos como disciplina, com limites, com amor, com trabalho, com 

respeito, para que os filhos tenham vida longa, prospera nesta 

terra e por fim a vida eterna...  

 

22. CONCLUSÃO. 

O que fazer com o tal pecado? Resposta: Devemos confessar e 

nos arrepender de todos eles. 

 

Não podemos acumular pecados em nossa vida. Falhou? Confesse 

e deixe o caminho da morte, e voltemos a andar no caminho da 

luz/vida. 

 

FUNDAMENTO BÍBLICO para pecado/confissão/perdão/arrependimento: 

 

                                                           
56 LEIA NOSSO TRABALHO, PARA MAIS DETALHES SOBRE CRIAÇÃO DE FILHOS: CRIAÇÃO DOS FILHOS 
PARA SEREM SERVOS DO SENHOR. 
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 PROVÉRBIOS 28:13 O que encobre as suas transgressões nunca 

prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará 

misericórdia; 

 

 I JOÃO 1:6-10 Se dissermos que temos comunhão com ele, e 

andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. 7 Mas, se 

andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns 

com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica 

de todo o pecado. 8 Se dissermos que não temos pecado, enganamo-

nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9 Se confessarmos os 

nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e 

nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, 

fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 
 

O adversário usou homens para criar as 

teologias as quais dizem: 
 

o Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso foi 

criado PARA ENGANAR o cristão. É uma mentira dizer que 

você é um predestinado a vida, e por isso, você já está 

salvo. Isso é uma forma de rejeição ao sacrifício de 

Jesus. Uma vez que alguém é predestinado a vida nem 

precisa de sangue de Jesus, pois já tem como destino 

prévio o céu. Por outro lado não haveria como um crente 

perder a salvação, pois uma vez salvo estaria salvo 

para sempre, eis o engano do inimigo. Uma predestinação 

absoluta/não anulável, sem ter como perder a salvação, 

ANULA a conversão, o arrependimento, a fé, e O PODER 

DO SANGUE DE JESUS PARA LIMPAR PECADOS; 

o O crente não peca. Isto é outra mentira. Por 

Ela o crente é levando-o a achar que poderia pecar sem 

consequências nenhuma, POR QUE DIZEM QUE UM CRISTÃO 
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SALVO NÃO TEM COMO PECAR. ISSO é mais uma mentira 

teológica criada pelo inimigo; 

o Se o cristão pecar não tem mais 

perdão/salvação. Outra mentira teológica 

maligna. CASO a pessoa desconfie das doutrinas 

malignas anteriores, agora o inimigo tem mais 

uma armadilha, mais um golpe, para tentar matar 

o cristão.  

 

O maligno tenta mais uma vez matar o crente 

através da teoria de que o cristão que pecar 

não tem perdão a receber. Desta forma o 

cristão não teria o que abandonar nem o que 

confessar, nem do que se arrepender. Pois, se 

estava salvo e pecou, para essa teologia 

mentirosa, não teria mais como o crente receber 

o perdão de seus novos pecados. Se o cristão 

pecou, o inimigo induz o cristão a achar que agora não 

tem mais jeito, não tem mais perdão. Se o crente falhou 

então entre de vez no erro, pois tudo está acabado, não 

há mais conserto para o crente pecador. Por esta 

filosofia teológica mentirosa quando o crente peca já 

está perdido/condenado. Como mais cedo ou tarde o 

cristão vai pecar, pois todos pecam, então o processo 

de salvação ficaria para sempre interrompido/perdido. 

Com esse ensino mentiroso o crente não vai ao Senhor 

em busca de perdão/reconciliação achando que não há 

mais solução para seu pecado. 

A verdade é que enquanto há vida há esperança. 

Falhamos muitas vezes. A solução é ir ao Senhor em 
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busca de perdão. A solução é fazer o caminho do filho 

pródigo que saiu da casa do Pai, se arrependeu, e voltou 

sendo aceito de braços abertos.57 Temos falhado? Temos 

melhor advogado junto ao Pai: Temos Jesus.58 

Assim, vemos que o maligno, com suas mentiras teológicas, 

induz o cristão: 

o A ACHAR QUE UMA VEZ SALVO O CRENTE ESTARÁ SALVO PARA 

SEMPRE, ou; 

o A ACHAR QUE NÃO TEM COMO COMETER PECADOS POR SER 

CRISTÃO, ou; 

o A ACHAR QUE SE O CRENTE PECAR NÃO TERÁ PERDÃO, NÃO TEM 

MAIS SALVAÇÃO A RECEBER.  

 

Tudo isso são mentiras teológicas, com aparência de bíblia. 

 

A VERDADE É:  

 

 Crente peca sim – e muito. Não devida 

pecar, é verdade. Se pecar lance mão do 

advogado-Jesus, e do poder do sangue do 

cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo;  

 I JOÃO 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; 

e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o 

justo; 

                                                           
57 LUCAS 15:17-24 E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de 

fome! 18 Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti; 19 Já não sou digno de ser 

chamado teu filho; faze-me como um dos teus jornaleiros. 20 E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, 

viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se lhe ao pescoço e o beijou. 21 E o filho lhe disse: Pai, 

pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22 Mas o pai disse aos seus servos: Trazei 

depressa a melhor roupa; e vesti lho, e põe lhe um anel na mão, e alparcas nos pés; 23 E trazei o bezerro cevado, e matai-o; e 

comamos, e alegremo-nos; 24 Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a 

alegrar-se. 
 
58 I JOÃO 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um 

Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 
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 I JOÃO 1:7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns 

com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o 

pecado. 

 

 Crente pode perder a salvação, sim, por 

vários motivos, inclusive por levar uma 

vida “praticando” iniquidades/pecados; 

 Crente ao pecar deve arrepender-se, 

confessar, e deixar o pecado. Com isso, 

alcançará o perdão. 

 

Salvação é estar caminhando com Jesus, o caminho da vida. 

Salvação é está enxertado no corpo de Jesus. Salvação é um 

processo que nos mantém inserido na árvore da vida. Salvação é 

está em comunhão com Jesus. Estamos “sendo” salvos enquanto 

estamos ligados a Jesus o salvador. 

 

 Então, se alguém não mais está caminhando com Jesus, não 

mais está ligado a Jesus, é IMPOSSÍVEL ACHAR QUE CONTINUA SALVO. 

Se a pessoa perdeu a condição/a aliança a qual lhe garantia a 

salvação certamente que não há mais salvação, para este. Enquanto 

estamos neste mundo a salvação ainda não se consumou. Ela está 

em andamento. O homem enquanto neste mundo tem uma “expectativa 

de direito à vida eterna”. A efetivação da salvação somente 

ocorre se mantida as condições de fé em Jesus “até o fim”.  

 

Não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação fora do 

corpo de Jesus. Quando uma pessoa está sendo salva ela é salva 

exatamente porque Jesus a “ligou”, “inseriu” no seu corpo vivo.  

 

Não tem fundamento bíblico válido dizer que uma vez salvo a 

pessoa estará salva para sempre. Isso é verdade somente se alguém 
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morreu e neste momento fatídico esse cristão estava salvo. A 

verdade é que enquanto há vida há esperança: de vida ou de morte. 

Se alguém for firme/fiel até o fim da sua vida terá vida eterna. 

Claro é que se não for fiel/firme/ continuo na fé até o fim a 

expectativa de vida foi interrompida. O que resta é a expectativa 

de morte eterna. 

 

Uma pessoa até estará salva para sempre SE E SOMENTE SE 

MANTIVER AS CONDIÇÕES DE COMUNHÃO COM JESUS até o fim de sua vida 

terrena.  

 

Evidentemente que o homem, mesmo depois de iniciado o 

processo de salvação, continua livre para sair e entrar no 

caminho da vida.  

 

Salvação não é uma cadeia onde quem entra não sai, e quem 

sai não entra. Salvação é libertação é liberdade do pecado.  

 

Se alguém se torna novamente escravo do pecado, se abandonar 

a fé, e tornar ao ESTADO ANTERIOR de vida longe do salvador, NÃO 

HÁ MAIS QUE SE FALAR EM SALVAÇÃO, mas em condenação, por esta 

pessoa estar vivendo longe da fonte da vida, está longe de Jesus. 

 

Quando o Senhor disse: “O que vem a mim de maneira nenhuma 

o lançarei fora”59 e “Ninguém as arrebatará das minhas mãos”,60 

Ele está falando que NEM O SENHOR NEM UM TERCEIRO irão interromper 

a salvação de um cristão.  

 

Isso é fato, é verdade. FORA DO CRISTÃO nada pode tirar a 

salvação de um crente em Jesus.  

                                                           
59 JOÃO 6:37 Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 
60 JOÃO 10:28 E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 
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NEM DEUS PODE TIRAR A SALVAÇÃO DE ALGUÉM – PORQUE ELE NÃO 

QUER. Pelo contrário o desejo de Deus é salvar a todos. Também, 

NEM OUTRO SER HUMANO E NÃO HUMANO pode roubar a salvação de um 

cristão, POR QUE DEUS NÃO PERMITE.  

 

Agora, TAMBÉM É VERDADE QUE o “PRÓPRIO CRISTÃO” PODE negar 

a fé. O próprio crente pode abandonar o caminho da vida. 

 

JESUS nunca disse que O PRÓPRIO CRENTE NÃO PODE ABANDONAR A 

FÉ. Até porque, a expressão “aquele que vem”, citada acima, em 

JOÃO 6:37, demonstra um ato continuo – representa um ato realizado 

no PRESENTE e de forma CONTINUA.  

 

Jesus estava falando daquele que veio/ontem, vem/hoje, e 

virá/amanhã, portanto um “VIR”, um “vem a mim” continuamente. 

Não é, apenas, aquele que veio – no passado e não vem mais 

atualmente, nem aquele que virá – num futuro indefinido.  

 

Os servos se tornaram participantes de Cristo, e é necessária 

a manutenção desta participação, até fim da nossa carreira de 

fé. Somente somos participantes de Cristo “SE” RETIVERMOS/ 

mantermos firmemente a nossa confiança/fé NELE.  

 

Se hoje o servo partir/morrer, ou o arrebatamento chegar, 

temos que está em condições espirituais de servos salvos.  

 

Não basta, ONTEM, o servo ter tido a cadeia cheia do óleo do 

Espírito Santo e HOJE o coração/mente está vazio.  

 

Como foi demonstrado, anteriormente, há várias coisas as 

quais podem nos esvaziar das bênçãos do Espírito Santo.  
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Exemplos de modos de o crente perder a salvação: Perder a fé 

unicamente em Jesus, pecados não perdoados/confessados, abandono 

da graça por um viver pela lei de Moisés, viver idólatra, não 

ter/perder a benção do Espírito Santo... 

 
As várias passagens acima citadas comprovam que não 

há verdade na doutrina “calviniana” a qual ensina que: 
“Uma vez salvo, salvo para sempre”.  

 
Este ensino o qual prega que um cristão não pode 

perder sua salvação é uma heresia, uma mentira 
racional/teológica, sem amparo bíblico.  

 
Também não há verdade nas teorias racionais as quais 

pregam que o crente não peca, ou que o crente que pecar 
não terá oportunidade de se arrepender e ser perdoado 
pelo Senhor.  

 
 

23. OSCULO SANTO DE DESPEDIDA. 

 

Que o Senhor nos retire de todo caminho de pecado. Que o 
Senhor pela sua misericórdia nos perdoe de todos os nossos 
vícios, e por seu sangue remidor nos limpe de todo pecado.  

 
Que o Espírito Santo nos ensine a importância e a necessidade 

de admitirmos que pecamos. Também, nos leve a confessarmos os 
nossos pecados, para podermos nos livrar deles através do sangue 
de Jesus. 

 
Que o Espírito Santo nos capacite a não mais andar no caminho 

da carnalidade, mas pelo caminho da vida, e mesmo assim, nos 
ajude a não confiarmos em nossas próprias justiças. Pois, devemos 
esperar inteiramente na justiça e santificação de Deus, feita 
por Jesus, sobre nós. 

 
Que o Senhor NÃO nos impute os nossos pecados, mas nos 

conceda, por sua graça, o perdão, e o acesso pleno a seu reino 
eterno, através do sangue de Jesus o qual nos limpa de todo 
pecado. 

 
QUE O SENHOR NOS AJUDE E NOS INSTRUA COMO DOUTRINA NOSSOS 

FILHOS NO CAMINHO DO SENHOR – para que eles não venham a perder 
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a salvação, e sejam bem sucedidos em todo o viver terreno e 
eterno. 

 
QUE O SENHOR NOS AJUDE A HONRA OS a NOSSOS PAIS, E TAMBÉM A 

HONRA OS IDOSOS “COMO A PAIS” – o que nos convém para nosso bem, 
pois fiel é o que prometeu vida e prosperidade ao obedecermos a 
Ele nisso. 

 
 
Aleluias sejam dadas, ao todo Poderoso Deus – Pai, filho e 

Espírito Santo. 

 
Amem.  
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