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I. Introdução: Na semana passada, analisamos as bênçãos da Salvação, diante disso surge uma importante pergunta: Aquele que 
foi salvo, permanece salvo para sempre ou há possibilidade de perder a salvação? As Escrituras declaram que aquele que passou 
pelo ato da regeneração, recebendo o perdão dos pecados, sendo declarado justo e adotado por Deus, nunca e jamais perderá a 
Salvação.  
 
Esta é a doutrina da “Preservação ou Perseverança dos Santos”, indicando que os santos (salvos) serão preservados da perdição 
eternamente.  
 
II. Textos Bíblicos que Atestam a Preservação dos Santos: Vejamos alguns dos muitos textos que comprovam esta doutrina:  
 
MARCEL: A. “Disse Jesus: Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será 
condenado, mas já passou da morte para a vida. (Jo. 5.24). 
 
Algumas constatações no texto: 
1. Jesus diz: Eu lhes asseguro! É interessante observar que não é um político que está fazendo esta promessa. É Jesus, o filho de 
Deus, que está afirmado, de maneira contundente, a nós: Eu te dou a minha palavra... Eu garanto... Eu creio nEle! 
2. Há uma condição para termos a segurança da Salvação eterna. É necessário ouvir a Palavra de Jesus e crer que Deus Pai o enviou 
para salvar a humanidade. Você já ouviu, você crê? 
3. O verbo grego na afirmação de Jesus não se refere ao futuro. O Verbo é claro... Quem ouve e crê: tem a vida eterna e não será 
condenado, mas já passou da morte para a vida, ou seja, pode ter a convicção de que o céu está garantido por Jesus. Segundo John 
Gill's em sua exposição da bíblia: temos isso como um penhor, uma antecipação! 
 
OSIEL: B. “Disse Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem; eu lhes dou a vida eterna, e 
jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-
las da mão de meu Pai” (Jo. 10:27- 29).  
 
O Senhor Jesus Cristo no verso 28 dá três motivos para estarem os crentes (suas ovelhas) seguros quanto à salvação:  
1. Jesus afirma que para esses Ele concedeu vida eterna – é importante observar que esta vida eterna é desfrutada pelo salvo não 
quando morre, mas no momento em que é regenerado. Assim, se fosse possível o crente perder a salvação, o termo vida eterna 
utilizado por Cristo seria incorreto.  
2. Jesus afirma que suas criaturas jamais perecerão – caso fôssemos traduzir literalmente esta colocação de Cristo diríamos: “não, 
nunca perecerão eternamente” – verdade é que no Original temos duas negativas que fortalecem a negação de possibilidade de os 
crentes perecerem eternamente. 
3. Jesus ainda afirma que suas ovelhas não são arrebatadas de sua mão – indicando Sua proteção a todo aquele que nEle crê. É 
importante salientar que apenas os verdadeiramente salvos, regenerados, têm esta proteção sobrenatural. Como o próprio Cristo 
afirmou, os preservados são aqueles que são do Seu aprisco, ouvem-no (obedecem-no) e seguem-no. Logo, ser membro de uma 
igreja não indica necessariamente que o individuo seja salvo ou faça parte do aprisco de Cristo.  
 
MOISÉS: C. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente 
ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Todavia, 
Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda 
estávamos mortos em transgressões — pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar 
nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada 
em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom 
de Deus (presente); não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:1-9 
 
Você já pediu de volta algum presente que deu a alguém? Pois é. A salvação é um presente dado a quem crê, por Deus, por causa de 
sua graça. Eu não acredito que Ele, em seu infinito amor, tomaria de volta um presente concedido. 
 
TIAGO: D. Os Crentes foram Selados pelo Espírito Santo – Este evento que ocorre por ocasião da Salvação torna o crente 
propriedade exclusiva e inseparável de Deus – Efésios 1:13,14. Somos marcados. Nossa vida é propriedade de Deus. 
 
Há uma série de textos bíblicos que atestam a segurança eterna do crente, traduzida na Doutrina da Preservação dos Santos. Mas 
sempre há a pergunta: E aqueles que foram da igreja, até foram batizados e hoje estão desviados? João afirma: “Eles saíram do 
nosso meio, entretanto, não eram dos nossos: Porque, se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco” (I Jo. 2:19). A 
resposta é simples: Estes, nunca fizeram de Jesus seu salvador de verdade. 
 
III. Conclusão:  
O crente perde a Salvação? A resposta é taxativa: NÃO! Uma vez salvo, salvo para sempre: Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição 
e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê 
nisso?". João 11:25,26 
 
Notas e Referências: (1) Enio R. Mueller, I Pedro, p. 80. 
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