
                                             UMA VEZ SALVO, SEMPRE SALVO? 
 
 
Você pensa assim por causa da graça-favor não merecido de Deus para com você? Será que 
tudo depende só DELE e não de nós também? Você crer que a graça de Deus nos dá a 
permissão de vivermos como queremos sem consequências do castigo eterno? O que quer 
dizer então a palavra santificação? O que faz você com o trabalho de santificação e convicção 
do Espirito Santo, se você não se submete a Sua autoridade? Você crer que uma vez salvo, 
sempre salvo porque você foi a frente da igreja confessando ter aceitado YAHSHUA? Mesmo 
que não tenha havido transformação da sua mente, da sua vontade e do seu coração? Pense 
outra vez, porque sem santificação não há salvação. 
 
Não sabia que você foi comprado com um preço, o qual obriga os seus desejos à submissão e 
rendição ao Salvador e Senhor, YAHSHUA? Sua alma não lhe pertence mais, mas ela pertence 
Aquele Quem a comprou com o Seu sangue? 
 
Ela pertence ao controle DAQUELE que sofreu oposição e hostilidade, para salvá-lo, ela 
pertence AQUELE cujo rosto e aparência ficaram completamente desfigurados para salva-lo, 
AQUELE que foi rejeitado e desprezado, de  Quem o homem escondeu o rosto, AQUELE que foi 
afligido, ferido além da habilidade humana de resistência para salva-lo ? Como pode a pessoa 
que diz ser nascida de novo viver para satisfazer a carne, em vista dos sofrimentos do Messias 
para salva-lo? Não sabia você que a salvação é para aquele que perseverar na fé até o fim 
(Mateus 24)?  O que você entende de perseverar na fé? Não quer dizer submissão e 
obediencia? Como nos diz a carta aos Hebreus, O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha 
alma não tem prazer nele (Hebreus 10:38). O estilo de vida vivido para satisfazer os desejos da 
carne, não é o estilo de vida de fé, porque uma vez que a pessoa é nascida de novo, ela é morta 
para os desejos carnais, e Cristo é aquele que vive nela; Ele sopra nele vida através do Espirito 
Santo, o qual vem habitar nele. O trabalho da salvação não termina na cruz; ele continua na 
vida do crente através do ministério do Espirito Santo. 
 
De onde adquirimos a ideia de, “Uma vez salvo sempre salvo”?  Do décimo capítulo de João 
verso vinte e oito, E vos dou vida eterna e jamais perecerão? 
 
E que tal do verso anterior que diz, As minhas ovelhas ouvem a minha voz; e Eu as conheço e 
elas me seguem? O que quer dizer ouvir Sua voz, se não for para obediencia, na rendição e 
submissão?   O que você entende dos versos em Romanos capítulo oito, versos oito e treze? 
Aqueles que vivem a vida da carne não podem agradar a Deus, ou ser aceito por Ele; e se vós 
viverdes a vida da carne morrereis. Uma vez salvo, sempre salvo? Como você interpreta o verso 
vinte e nove, que diz, Porque aqueles que Ele dantes conheceu, Ele também predestinou para 
serem moldados de acordo com a imagem do Seu Filho? Você acha que depois do novo 
nascimento santificação vai acontecer na sua vida automaticamente, sem você submeter-se à 
vontade de Deus? Injusto isto seria aos heróis e heroínas da fé, os quais viveram e vivem a vida 
de fé em meios de severa perseguição por causa da sua fé. Os heróis e heroínas 
contemporâneos, os quais vivem em países onde o Evangelho de YASHSHUA é negado, têm 



negado a si próprios a obter vida eterna; eles seguem YAHSHUA com fé firme, deles são a coroa 
da vitória! Eles estão cientes que morte pode ser iminente, porém não consideram esta vida ser 
mais valorosa do que a vida eterna que os espera. 
 
Por outro lado, praticamos a fé somente nos domingos e por muito ser, também nas quartas. O 
resto da semana é nosso para fazer o que nos agrada. Você sabe o que YAHSHUA dirá aqueles 
que praticam esse tipo de fé? Nunca vos conheci!  Muitos de nós somos ativos na igreja; somos 
professores, pastores, envolvidos no ministério da cura, mas a verdade é que não temos um 
relacionamento com YAHSHUA. Suas palavras, naquele dia, Nunca vos conheci, apartai-vos de 
Mim serão duras e difíceis de aceita-las. Uma vez salvo, sempre salvo é uma interpretação 
errônea, incompleta e fora do contexto; ela não é a verdade completa. Muitos dos que nos 
precederam pela morte crendo nesta mentira, com certeza foram surpreendidos com a 
realidade. YAHSHUA disse, Eu sou o caminho, Eu sou a verdade, Eu sou a vida; ninguém vem ao 
Pai a não ser por Mim. Ele nos mostra o caminho ao Pai, mas ninguém pode ver o Pai sem 
santificação. “Não eu, mas Cristo”, para receber salvação. 
 
Uma vez salvo é para o propósito de santificação e o cumprimento da vontade de Deus na 
nossa vida, porque sem consagração não podemos ver Deus. Segui a paz com todos, e a 
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor (Hebreus 12:14). 
 
Sedes santos como Ele é santo; pela obediencia a verdade vós purificaram os vossos corações; 
tendes sido regenerados não de uma origem mortal ( I Pedro 1:3). Quando nascemos de novo 
na família de Deus, Seu poder divino  nos dá tudo o que diz respeito a vida e devoção, pelo 
conhecimento daquele que nos chamou por sua gloria e virtude ( II Pedro 1:3). Isto nos foi dado 
para que vivamos a vida independente dos desejos carnais. Uma vez salvo, não sempre salvos, 
meu amigo! 
 
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, 
já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor 
de fogo, que há de devorar os adversários (Hebr. 10:26-27). A salvação trás em si o preço da 
crucificação; sem ela estamos mortos nos nossos pecados e vazios da salvação. Uma vez salvo, 
não sempre salvos de acordo com as páginas das Escrituras. A salvação é dependente do 
trabalho da santificação; na perseverança da fé, a qual nos guia a obediencia e no contínuo 
viver na Videira. Todo aquele que não persevera e não toma sua cruz, e vem após Mim, não 
pode ser Meu discípulo (Lucas 14:27); Eu sou a Videira; vós sois os ramos. Aquele que habita 
em Mim e Eu nele produz muito fruto porque sem Mim nada podeis fazer; se alguém não 
habitar em Mim será lançado fora, como a vara e secará; tais ramos são colhidos e jogados no 
fogo e serão queimados (João 15:5,6). Habitar em YAHSHUA é viver a vida de obediencia a Sua 
Palavra e submeter-se a santificação pelo Seu Espirito Santo. Quando abandonamos a fé em 
Deus e continuamos neste caminho, sem arrependimento, abandonamos também o caminho 
da salvação. Uma vez salvo, não é sempre salvo! Levanta das cinzas das mentiras espirituais e 
abraça a verdade, e a Verdade o salvará e o libertará das correntes das mentiras espirituais!  
                                                    


