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Mensagem: O poder da salvação
Pastor Jamir Sbrana
Deus iniciou a obra da salvação e a levará até sua consumação, pois ela está centrada em Jesus
Cristo – Romanos 11.36 NVT. A salvação aborda duas questões fundamentais: o tempo e o poder. Ela
aborda o tempo, da eternidade passada até a eternidade futura, sendo tratada nas Escrituras no Antigo e
no Novo Testamento. A palavra salvação transmite cinco ideias: livramento, segurança, preservação, cura
e santidade. Por isso, salvação tem tanto a ver com a alma como com o corpo, com a vida presente bem
como com a futura. Ela se refere ao pagamento da penalidade do pecado e à remoção de sua culpa, a
vitória sobre o poder do pecado e no fim a eliminação da presença do pecado no corpo. Por isso, do ponto
de vista divino, a salvação inclui a obra completa de Deus em trazer as pessoas da condenação para a
justificação, da morte para a vida eterna, da condição de estranhos para a condição de filhos. Do ponto
de vista humano, a salvação incorpora todas as bênçãos que aposição em Cristo oferece, tanto nesta vida
quanto na vida que virá – I Tessalonicenses 5.9 NVT.
A Bíblia fala sobre a salvação em três tempos – II Coríntios 1.10 ACF.
1.O TEMPO PASSADO DA SALVAÇÃO
Nós fomos salvos da penalidade do pecado – Romanos 6.23 RA. As Escrituras tratam da salvação
como uma obra terminada no passado. Este tempo de salvação tem a ver com a alma, quando aconteceu
a remissão da penalidade do pecado, a remoção da culpa e também a eliminação da presença do pecado
da alma. Neste sentido a salvação do crente está completa. É neste tempo da salvação que devemos
classificar as passagens bíblicas que falam do crente como tendo vida eterna agora – João 5:24 RA.
2.O TEMPO PRESENTE DA SALVAÇÃO
Estamos sendo salvos do poder do pecado – I Coríntios 1:18 NVT. No tempo presente da salvação
os crentes estão sendo salvos, através da obra do Espírito que habita neles, do poder do pecado que
impede o crescimento da nova vida – Filipenses 2.12 RA. Neste tempo os crentes precisam efetivar em
suas vidas a nova vida que Deus havia implantado nos seus corações. Isso é santificação progressiva. Não
tem nada a ver com a alma nem com o corpo, mas com a vida.
3.O TEMPO FUTURO DA SALVAÇÃO
Devemos ser salvos da presença do pecado – Romanos 8.23 RA. A salvação futura é a aplicação
da redenção ao nosso corpo – Romanos 13.11 RA. Isto acontecerá na ressurreição dos que morreram em
Cristo – I Tessalonicenses 4:16 RA. E também no arrebatamento dos que estiverem vivos na vinda de
Cristo no ar – I Tessalonicenses 4:17 RA. Este tempo de salvação tem a ver com o corpo e a presença do
pecado no corpo.
Assim, nosso Pai celestial planejou nossa salvação antes mesmo de criar os céus e a terra, pois o
Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto desde a fundação do mundo e escreveu nossos nomes no Livro
da Vida desde a fundação do mundo. Antes mesmo que Deus dissesse haja luz, Ele planejou o dia em que
a luz do Evangelho resplandeceria em nossos corações.
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