
Aula Classe Adulto 

Tenho medo de não ser salvo ou de perder a salvação 

A primeira questão que precisamos analisar foi quando o homem foi levado a 

perder a salvação? Pois até o pecado inicial, tínhamos a certeza da salvação eterna, 

quando Deus vai realizar a visita a Adão, ele senti medo! Pois o homem nesse momento 

já estava no paraíso.  

Genesis 3 

“22 Então, disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, 

conhecedor do bem e do mal; assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore 

da vida, e coma, e viva eternamente. 23 O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do 

jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. 24 E, expulso o homem, 

colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se 

revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida” 

 

Salvação dom gratuito de Deus ou predestinação?  

Calvino, apesar de ter mantido quase todos os princípios formulados por Martinho 

Lutero, desenvolveu uma teologia própria, mas que tinha uma diferença muito 

importante: a Doutrina da Predestinação. Nesta doutrina, influenciada na crença grega 

do destino, Calvino afirmava que Deus, o único com conhecimento sobre o futuro, já 

sabia, desde sempre, quem eram as pessoas que seriam salvas por Ele, assim, como já 

sabiam quem não seria. De acordo com Calvino, a fé não era o caminho para a salvação, 

para ele, a fé era o sinal de que o fiel estava predestinado à salvação. Com isso, o 

calvinismo se afastava daquilo que Lutero havia defendido, ou seja, que a salvação 

somente era alcançada por meio da fé em Jesus Cristo.  

Mas quando as ideias de Calvino chegaram às pessoas comuns, uma dúvida foi 

gerada: Como posso saber se sou ou não salvo? A resposta de Calvino era bastante 

simples. Segundo ele, a garantia de que alguém havia sido predestinado por Deus à 

salvação estava em seu sucesso pessoal, ou seja, uma pessoa próspera e bem sucedida 

(profissão, saúde, família, etc.) demonstrava o favor de Deus para com ela. Portanto, o 

próspero tinha a garantia de sua salvação, pois onde a planta de seus pés pisasse iria 



prosperar. Mas, ao contrário também era verdadeiro. Pois, aquele que não prosperasse 

dava demonstrações de que não estava predestinado à salvação. 

 Em seu primeiro sermão John Wesley intitula o mesmo como: “a salvação pela 

fé”, e diz o seguinte: “Primeiro qualquer que seja essa salvação, ela é uma salvação 

presente. É alguma coisa atingível desde já, atualmente atingível na terra, pelos que são 

participantes dessa fé. Por isso diz o apóstolo aos crentes de Éfeso e, através destes, aos 

crentes de todos os tempos: “Vós sois salvos mediante a fé”, e não: “Vós sereis salvos”, 

embora também seja verdadeira esta última afirmativa.” 

 Nós perderemos a nossa salvação, caso não tenhamos fé, sim você pode perder a 

salvação, porém se você crê em Jesus Cristo, como diz as escrituras na passagem de Paulo 

e o Carcereiro em Atos 16, no versículo 31 diz o seguinte: “Eles, prontamente lhe 

afirmaram: “Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e os de tua casa!” 

 

Jesus quer nos salvar do pecado:  

Paulo afirma que ele é o principal pecador – 1 Timóteo 1:15 – “Fiel é a palavra 

e digna de toda aceitação: que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, 

dos quais eu sou o principal.” 

O grande problema do mundo é o pecado. Todos cometemos erros e esses erros 

estragam nossas vidas. Quando pecamos, nos tornamos escravos do pecado. Jesus veio 

para nos salvar de nossos pecados, apagando nosso passado na cruz e nos dando uma vida 

nova, guiada por Deus. 

Ele quer nos salvar da condenação: 

 O Evangelho de João afirma o seguinte: “Em verdade, em verdade vos asseguro: 

quem ouve a minha Palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra 

em juízo, mas passou da morte para a vida” João 5:24 

 O pecado traz condenação. Merecemos ser castigados por nossos erros mas Jesus 

nos ama tanto que ele levou o castigo em nosso lugar! Jesus salva da condenação do 

pecado. 

 



Jesus nós deu a vida eterna! 

 A Salvação é um dom gratuito de Deus, como podemos lê em Romanos 6:23 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por 

intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor!” 

 A morte é o resultado final do pecado. Todos pecamos, por isso todos vamos 

morrer. Mas, em Jesus, a morte não é o fim! Quando cremos em Jesus, recebemos a 

promessa da ressurreição e da vida eterna com Jesus. 

 

A Salvação vem pela graça! 

 Ninguém consegue merecer a salvação. Podemos fazer muitas coisas boas mas 

elas não apagam nossos pecados. Somente Jesus nos pode salvar. Ele morreu em nosso 

lugar e ressuscitou para nos dar a salvação, de graça! Tudo que nós podemos fazer é crer 

nele e entregar nossas vidas a ele. E Jesus nos salva! 

 Efésios 2:8-9 “Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem 

de vós, é dom de Deus; não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha 

a se orgulhar por esse motivo.” 

 Nós metodistas cremos na salvação através da graça de Deus, podemos observar 

isto dentro do artigo 2º dos cânones - Doutrinas e costumes são os princípios e normas 

pelos quais a Igreja Metodista se orienta e são os mesmos aceitos pelo Metodismo 

Universal, fundamentados nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, 

única regra de fé e prática dos cristãos. 1º - A tradição doutrinária metodista orienta-se 

pelo Credo Apostólico, pelos Vinte e cinco Artigos de Religião do Metodismo histórico 

e pelos Sermões de João Wesley e suas Notas sobre o Novo Testamento. 2º - Os Sermões 

de João Wesley e suas Notas sobre o Novo Testamento são publicados em livros. 3º - Os 

Vinte e Cinco Artigos de Religião do Metodismo histórico são os seguintes: 

 

(8) Do livre arbítrio 

A condição do homem, depois da queda de Adão, é tal que ele não pode converter-

se e preparar-se pelo seu próprio poder e obras, para a fé e invocação de Deus; portanto, 

não temos forças para fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus sem a sua graça 



por Cristo, predispondo-nos para que tenhamos boa vontade e operando em nós quando 

temos essa boa vontade. 

(9) Da justificação do homem 

Somos reputados justos perante Deus somente pelos merecimentos de nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo, por fé e não por obras ou merecimentos nossos; portanto, 

a doutrina de que somos justificados somente pela fé é mui sã e cheia de conforto. 

 


