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Como podemos saber se alguém é salvo ou não? 

 

Humanamente falando não podemos saber, pois é uma questão individual, 

mas considera-se pela palavra (bíblia) que se você tem a fé em Jesus Cristo 

e o aceitou como seu salvador, esse sim é salvo por Ele. Toda a mediação 

entre os homens a Deus é feita pela fé em Jesus Cristo. 

 

Você consegue seguir todas as leis de Deus? 

 

Leia Romanos 3:20 – “Por isso nenhuma carne será justificada diante dele 

pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado” 

Deus imaginou a lei como expressão de sua vontade perfeita, nós tentamos 

obedecer à perfeita vontade de Deus, e não conseguimos. A lei nos serviu 

de tutor para nos conduzir a Cristo, a lei não é para ser obedecida neste 

sentido, no sentido de se tornar, ou de provar que alguém é filho de Deus. 

Porque a lei serve para nos revelar que não conseguimos obedecer a Deus 

perfeitamente. 

 

Para ser amigo de Deus tem que seguir a lei?  

 

Não. Para ser amigo de Deus tem que crer em Jesus. É pela fé em Jesus 

Cristo que você se aproxima de Deus e o chama de pai. E pela sua fé em 

Jesus Deus o recebe você como filho. 

A bíblia diz que: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 

Perto está o senhor de todos os que o invocam. Então invoque a Deus, não 

se preocupe se eu olho torto para você, se alguém mede você com uma 

régua moral. É você e Deus na sua intimidade, vá na direção de Deus, com 

todo o seu coração 

 

 

 

O que tenho que fazer para Deus me aceitar? 

 

Não adianta fazer nada, você só tem que crer que Jesus que fez tudo por 

você, e que por causa de Jesus Deus recebe você, porque ele quer receber 

você. Não tenha medo de chama-lo de pai. Invoque a cruz do calvário na 

sua vida. Seja você quem for, e em que situação você estiver, levando a 

vida que você leva, invoque a Deus como pai, em nome de Jesus Cristo, e 

Deus que conhece os corações, saberá cuidar de você e lidar com você. 

Clame aos céus: Porque aquele que vier a mim de maneira nenhuma o 

lançarei fora. 

 

Se somos salvos pela fé em Jesus e por sua graça e não pela lei, então 

podemos ignorar a lei e fazer qualquer coisa? 

 

Paulo na 1 carta aos Coríntios 6:12 diz “Todas as coisas me são permitidas, 

mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não 

permitirei que nada me domine.” Não posso julgar o que você pode ou não 

fazer, sua relação com Deus determina isto, mas vamos pensar um pouco, 

me responda com sinceridade a pergunta a seguir; 

 

Mas mesmo eu tendo errado tanto na vida, Jesus ainda me aceita? 

 

Para que você seja filho de Deus, o que se precisa fazer, você precisa 

invocar a Deus em nome de Jesus Cristo. Eu jamais vou dar um palpite a 

respeito da sua relação pessoal com Deus. Mas para que você possa 

realmente representar a Cristo e fazer parte de sua igreja, é necessário que 

além de invocar a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você viva 

com um mínimo de decência e dignidade. Você viva seguindo o exemplo 

dele.  

 


