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A Doutrina da Salvação 
 “Um Sincero Chamado à Fé e ao Arrependimento” 

 Romanos 10: 1-13
Wayne J. Edwards, pastor

Em meados dos anos 80, o Dr. Francis Schaeffer disse que a igreja evangélica no Ocidente cedeu
ao pecado da "acomodação".

Em seu livro, “The God Who Is There”, Schaeffer disse que a última fortaleza contra a crescente
enxurrada de secularismo da sociedade foi uma igreja que confessa a Cristo.

No entanto, Schaeffer disse, em vez de permanecer um farol doutrinariamente sólido para
aqueles que buscavam um Salvador, a igreja evangélica relaxou suas visões teológicas para se
misturar com a sociedade e se tornar amiga dos pecadores.

Agora, 35 anos depois, temos que admitir que Schaeffer estava correto, pois o problema das
igrejas com deficiência doutrinária é evidente.
Nosso entendimento da doutrina da salvação não é apenas vital para nosso trabalho e nosso
testemunho nesta vida, mas também é essencial para nossa certeza de vida eterna.

Mas de acordo com os estudos mais recentes, a maioria das pessoas que freqüentam a igreja
hoje não tem um entendimento profundo da doutrina da salvação e, portanto, nenhuma certeza
de sua salvação eterna.
Em vista de onde estamos no calendário profético de Deus, isso deve nos causar grande
preocupação.

Em nenhum lugar isso é mais evidente do que nas falsas apresentações do evangelho que têm
sido usadas no último meio século.
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Como passamos de "Devem nascer de novo" para "apenas orar e pedir a Jesus para entrar em
seu coração?"

Como passamos de “Arrependam-se, pois o Reino de Deus está próximo” para “Deus tem um
plano maravilhoso para a sua vida?”

Como passamos de “Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
diariamente e siga-me” para “Você não precisa mudar de vida; apenas confie em Jesus como
seu Salvador e torne-se um de Seus seguidores. ”

Em nome do “crescimento da igreja”, a igreja permitiu que seus métodos, bem como sua
moralidade, ditassem nosso conceito de Deus e, portanto, nosso conceito de vida cristã.
No entanto, a salvação não é uma transação ou decisão mental, mas sim uma transformação
total de nossas vidas.

Definição de Graça Barata

“A pregação do perdão sem exigir arrependimento, batismo sem
disciplina na igreja, comunhão sem confissão, graça sem a cruz e

graça sem Jesus Cristo”
 Dietrich Bonhoeffer - O Custo do Discipulado

1. A ilusão da auto-justiça - Romanos 10: 1-3
 ve rse 2 - “Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.”

A nação de Israel rejeitou Jesus Cristo como o Messias por causa de:

Ignorância Espiritual -

Embora tivessem visto mais evidências do poder de Deus do que qualquer outra
pessoa na terra, eles ignoravam o plano eterno de Deus para a redenção do homem.

Embora parecessem mais religiosos do que qualquer outra pessoa na terra, eles não
tinham uma visão saudável da santidade absoluta de Deus.
Eles haviam reduzido tanto seu conceito de Deus que pensavam que já haviam
alcançado a igualdade com Deus por sua atividade religiosa.

Se o homem pudesse ser aceito por Deus por qualquer outro meio, a morte de Jesus
não teria sido necessária e Deus seria um mentiroso.

Descrença intencional -

Deus escolheu a nação de Israel como o canal pelo qual o Salvador viria.
No entanto, embora Jesus cumprisse todos os tipos e profecias do Velho Testamento,
os judeus O rejeitaram porque Ele não veio no caminho ou para o propósito que eles
esperavam.
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Eles queriam que um Messias fosse um Rei conquistador que derrubasse o governo
romano e restaurasse Israel à sua antiga glória, mas Jesus veio como um servo
sofredor para dar sua vida como resgate por seus pecados.

Israel perdeu seu relacionamento com Deus porque não admitiu seus pecados e
necessidade de um Salvador.
Jesus disse-lhes que não o veriam novamente até que clamassem de angústia por ele,
e isso não acontecerá até a metade da tribulação, quando o anticristo profanará o
templo e o véu da incredulidade for retirado de seus olhos.

Eles verão Aquele a quem traspassaram e, de acordo com Romanos 11:26 , os judeus
que estavam vivos naquele dia serão salvos.
Se o favor de Deus não nos levar ao arrependimento, Deus usará todos os meios
necessários para nos colocar de joelhos.

2. A Provisão da Justiça de Deus - Romanos 10: 4-8 - Versículo 4
- “Porque Cristo é o fim da lei, para justiça de todo aquele que
crê.”
   Em Deuteronômio 30: 11-14 , Moisés disse que ninguém tinha que vasculhar os céus para
encontrar algum caminho para Deus, ou vasculhar as ruínas dos mortos para tentar trazer Cristo de
volta à vida.

No versículo 8, Paulo disse que tal conhecimento estava em sua boca e em seu coração porque
era a “palavra” que ele havia pregado a eles.

Não era a "palavra do homem", mas sim a "Palavra de Deus!"
Foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós - isto é, a encarnação de Cristo.

Foi a Palavra que foi vivificada e em breve retornará na glória - ou seja, a ressurreição de Jesus
Cristo.

Negar a encarnação de Jesus e Sua ressurreição é negar a justiça que Deus providenciou para
nossa salvação e, portanto, negar o evangelho, que é o único pecado imperdoável.

3. As Condições da Justiça Salvadora - Romanos 10: 9-10 - “Se
confessares com a tua boca o Senhor Jesus, e creres em teu
coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás
salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se
faz confissão para a salvação ”.
Paulo listou as duas condições do coração de um homem que indicam seu desejo de ser salvo.

Acredite em seu “coração” que Jesus ressuscitou dos mortos.

Confesse com sua “boca” que Jesus é Aquele a quem Deus deu toda autoridade e poder no céu
e na terra, o que significa que Ele é o Senhor.
No mesmo instante em que aceitamos a morte de Jesus Cristo como pagamento por nossos
pecados e entregamos nossas vidas ao Seu senhorio:

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2011.26
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2010.4-8
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%2030.11-14
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2010.9-10


Fomos FEITOS para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus - ou seja, recebemos
o que não merecemos.

Somos SALVOS da ira de Deus e de uma eternidade no inferno - ou seja, não
recebemos o que merecemos.

A salvação tem a ver com o que não recebemos e o que não nos tornamos.
A retidão tem a ver com o que recebemos e o que nos tornamos.

Em Romanos 10:13 , o apóstolo Paulo disse: “Todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo”.

A verdadeira fé salvadora é a expressão de um coração que está convencido da verdade de que
Jesus Cristo é o Senhor.
No entanto, dizer que “acreditamos” sem colocar nenhuma ação em nossas palavras não é fé
salvadora verdadeira.

A verdadeira fé salvadora é evidenciada por nosso arrependimento de todos os pecados
conhecidos e nossa rendição ao senhorio de Cristo.

“Porque a graça de Deus que traz a salvação apareceu a todos os homens, ensinando-nos que,
negando a impiedade e as concupiscências mundanas, devemos viver de maneira sóbria, justa
e piedosa nesta época.” Tito 2: 11-12
A verdadeira salvação que é operada por Deus não deixará de produzir o fruto da justiça,
arrependimento, obediência, santificação e, um dia em breve - glorificação!

Você está realmente salvo?
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