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Salvo pela
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SALVO PELA
GRAÇA DE
DEUS
Gary and Lynda Miller

Deus chama Seu livro de “a palavra da
verdade” em 2 Tm 2:15. Deus também descreve a si
mesmo em Tt 1:2: “... Deus que não pode mentir”.
Podemos confiar em Seu livro porque Deus, que não
pode mentir, foi quem o escreveu e essa é a palavra
da verdade.
Este livreto examinará o que Deus diz sobre:
a brevidade da vida
a certeza da morte
a necessidade da graça de Deus
Deus diz que sua vida é curta. A vida é breve e o
tempo parece voar.

Jó 7:6-7 diz: “Os meus dias são mais velozes do
que a lançadeira do tecelão ... Lembra-te de que
minha vida é como o vento...”.

Nota especial

Este livreto também está disponível em crioulo,
espanhol, francês, alemão, tagalo, suaíli e mandarim

A lançadeira de uma máquina de tecer não é algo
de que falamos muito atualmente. Para se ter uma
ideia melhor, poderíamos compará-la ao movimento
de uma agulha de máquina de costura subindo e
descendo. Um ciclo “sobe-e-desce” da agulha é
rápido; na verdade, acontece tão rápido que o olho
humano não consegue perceber. É assim que Jó
declara a duração de sua vida. Os dias de vida do
homem são mais ligeiros do que a lançadeira de um
tear.
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Como barcos ligeiros e como a águia
Jó 9:25,26 diz: “... meus dias ... Passam como
barcos ligeiros; como a águia que se lança sobre a
presa”.
Você já viu uma águia se lançando sobre sua presa?
Acontece tão rápido que a presa é pega de surpresa;
num piscar de olhos, a vítima se torna “a refeição” da
águia. Que quadro o Senhor nos dá para ilustrar a
brevidade da vida!
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Você pode ser salvo agora mesmo simplesmente
crendo no evangelho; que Cristo morreu por seus
pecados e que Seu sangue é o pagamento total pelos
seus pecados. No momento em que, em seu coração,
você crer nisso, Deus irá perdoá-lo e salvá-lo por Sua
graça. Ef 1:13 nos diz que somos então selados com o
Seu Espírito Santo, o que nos torna Seus por toda a
eternidade. Este selo é a garantia de Deus de que a
sua salvação é eterna (Ef 4:30, 2 Co 1:22).
Ef 4:30: “E não entristeçais o Espírito Santo de
Deus, no qual estais selados para o dia da
redenção”.
2 Co 1:22: “O qual também nos selou e nos deu o
penhor do Espírito em nossos corações”.
Deus opera toda a salvação e Ele a mantem. Nós
nunca perderemos nossa salvação. Somos salvos e
mantidos pela graça de Deus. Deus opera toda a
salvação pela Sua graça e você pode confiar que Ele
assim o manterá. Lembre-se, a vida é curta e passa
muito rápido! Confie em Cristo hoje e seja salvo pela
graça de Deus!
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Um vento que passa...
Salmos 78:39 diz: “Porque ele [Deus] se lembrou
de que eles eram apenas carne; um vento que passa e
não volta”.
Aqui, Deus descreve a sua vida como um vento
que passa; um vento que passa e não volta. Não um
vento duradouro, mas uma rajada de vento, um vento
veloz e de curta duração; um vento súbito, movendose rapidamente e não retornando.
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Meu tempo é curto
Salmos 89:47 diz: “Lembra-te de quão breve são
os meus dias...”.
Deus mede a sua vida no tempo e diz que seu
tempo é curto. Sabemos que as crianças acham que a
vida é longa; olham adiante no tempo e desejam
alcançar logo a idade que almejam. Aqueles que estão
no outro extremo da vida sabem que a criança está
errada e que Deus está certo. O tempo é curto como
Deus diz. Você pode dizer ou ouvir alguém dizer:
“Onde foi parar o tempo?” “Passou tão rápido”. “Mal
posso acreditar que estamos chegando ao fim”. A
rápida passagem do tempo prova que as Escrituras
estão certas.
Independentemente de quantos anos viva uma
pessoa, no final, certamente vai concordar com Deus:
“quão breve são os meus dias!”

Como a relva que seca
Isaías 40:6-8 diz: “... toda a carne [humanidade] é
[como] a relva, e toda a sua prosperidade é como a
flor do campo; a relva seca, a flor murcha porque o
Espírito do SENHOR sopra sobre elas. Na verdade, o
povo não passa de relva”.
Deus nos diz que o homem é como a relva. A relva
não dura muito tempo. A relva dura por um tempo e
depois seca. Que descrição humilhante do homem!
Preferiríamos que Deus nos dissesse que somos algo
como fortes e duradouros, talvez como uma sequoia
4



participar da eucaristia



profissão de fé



fazer penitência

ou por qualquer outra coisa que você faça ou que
sua igreja faça por você!
A salvação é pela graça de Deus! Sua parte é
simplesmente crer!
Rm 11:6: “Mas, se é pela graça, então não é mais
pelas obras; se fosse, a graça já não seria mais
graça. Se, porém, é pelas obras, então não é mais
graça; se fosse, a obra não seria mais obra”.
Rm 4:5: “Mas, àquele que não trabalha, mas crê
naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada
como justiça”.
A salvação não é o resultado de sua confiança na
morte substitutiva de Cristo na cruz acrescida da obra
que você pratica; isso é o que a religião ensina, não o
que a palavra de Deus ensina. Salvação é um presente
e, sendo um presente, é gratuito. Você não pode
trabalhar por um presente. O dom da vida eterna é
recebido por nós gratuitamente, mas custou a Deus a
morte de Seu único Filho. Não podemos acrescentar
nada ao pagamento que Ele fez pelos nossos pecados.
Cristo fez tudo!
Ef 1:13: “Em quem também vós estais, depois que
ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados
com o santo Espírito Santo da promessa”.
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Cristo. Deus vê o coração.

Rm 4:3-4: “Pois que diz a Escritura? Abraão creu
em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora,
ao que trabalha, o salário não é considerado como
um favor, mas como dívida". As escrituras são claras:
Deus te salvará pela Sua graça quando você deixar de
confiar em si mesmo, na sua religião ou em qualquer
outra coisa e passar a acreditar no Evangelho de
Cristo.

gigante que vive milhares de anos. Lembre-se, Deus
está nos dizendo a verdade. Quando vemos a relva
secando, devemos nos lembrar desses versículos que
nos ensinam sobre a brevidade da nossa vida.

Como a sombra que declina

1 Co 1:18: “Porque a palavra da cruz é loucura
para os que perecem, mas, para nós que somos
salvos, é o poder de Deus”. O Espírito Santo utiliza a
pregação da cruz na atual dispensação da graça para
levar os homens à salvação.
Não há salvação da alma por confiar ou fazer
qualquer uma das seguintes ações:


obedecer aos dez mandamentos



fazer o seu melhor



viver uma boa vida



fazer boas obras



obedecer à Regra Aurea



dar dinheiro para a igreja



membresia ou frequência à igreja



orar



ser batizado com água
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Salmos 102:11 diz: “Os meus dias são como a
sombra que declina...”.
Uma sombra é longa no início do dia, porém,
vemos o seu declínio no final do dia. Não é um longo
período de tempo desde a primeira parte até a última
parte do dia. Assim como a sombra declina, também
declina a vida de uma pessoa. Deus nos ensina até
mesmo através de uma sombra!
5

livre para salvar aqueles que creem na mensagem do
evangelho.
Rm 3:24: “Sendo justificados gratuitamente pela
sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus”. A
graça é uma expressão e uma maneira maravilhosa de
Deus lidar com a Sua criação. A graça pode ser
descrita como sendo um favor imerecido diante do
demérito. Graça é bondade de Deus para pecadores
indignos.
Em Rm 8:32 vemos um exemplo da graça de Deus
para com o homem: “Aquele que não poupou o seu
próprio Filho, antes, por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas?”
Deus não poupou a Cristo. Cristo foi para a cruz e
morreu por nossos pecados. Este foi um ato da graça
de Deus para toda a humanidade. O homem não era
merecedor disso. Não havia nada de bom no homem
que o recomendasse a Deus.

Um vapor que se desvanece
Tiago 4:14 diz: “... que é a vossa vida? É como um
vapor que aparece por um pouco de tempo e depois
se desvanece”.
Nossa vida é como um “vapor”. Imagine uma
chaleira no fogão com vapor saindo do bico. Esse
vapor pode nos ensinar algo sobre a duração da nossa
vida.
É muito curta! Deus está demonstrando aqui que,
6

Rm 5:8-9: “Mas Deus prova o seu amor para
conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele
salvos da ira”.
Você confiou no Senhor Jesus Cristo como seu
Salvador? Deus olha para o seu coração. Deus sabe se
a sua fé repousa no Senhor Jesus Cristo e em Sua
morte substitutiva por você na cruz do Calvário ou se
a sua fé está em algo ou em outra pessoa que não
11

Ef 2:8-9: “Porque pela graça sois salvos mediante
a fé; e isso não vem de vós, é dom de Deus; não de
obras, para que ninguém se glorie”.

assim como o vapor aparece por um pouco e depois
desaparece, assim também é a nossa vida.

1 Co 15:1-4: “... Cristo morreu por nossos pecados
segundo as escrituras; e que ele foi sepultado e
ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras” (v.
3 e 4).

Todos os exemplos de Deus a respeito da duração
da nossa vida ensinam a mesma verdade. A vida é
curta. O subir e descer da agulha de uma máquina de
costura, o vento, o barco ligeiro, a águia se lançando
em direção à sua presa, o curto espaço de tempo, a
sombra em declínio, a relva que murcha e o vapor,
todos falam de brevidade.

Foi o sangue de Cristo derramado na cruz do
Calvário que permitiu a Deus justo justificar os
pecadores como você e eu.

Deus nos diz que nossa vida será breve e o tempo
passará muito rapidamente. Quando esse tempo se
acabar, virá a morte.

Hb 9:22b: “... e sem derramamento de sangue não
há remissão”.

Em Sua palavra, Deus nos diz porque morremos.

Ef 1:7: “Em quem temos a redenção pelo seu
sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas
da sua graça”.

Deus explica isso em Rm 5:12: “Portanto, como
por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens por isso que todos pecaram”.

Rm 3:24: “Sendo justificados gratuitamente pela
sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus”.

O evangelho de Deus é claro e simples. É o
evangelho da graça. Cristo morreu por nossos
pecados, foi sepultado e ressuscitou. Deus opera a
salvação; cabe a você apenas crer. A salvação é um
presente porque é oferecida gratuitamente ao homem
pela graça de Deus. A salvação não pode ser
conquistada por qualquer coisa que você faça.
Salvação não ocorre pelas obras para que ninguém se
glorie. Deus é capaz de perdoar seu pecado e salvá-lo
porque Seu Filho pagou a penalidade pelo seu pecado
quando morreu na cruz do Calvário. Deus agora está
10

1 Co 15:22 diz: “...como todos morrem em Adão”.

O pecado entrou no mundo por causa do pecado de
Adão. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Isso é o
pecado: desobedecer a Deus. Deus amaldiçoou o
homem com a morte, a penalidade pelo pecado.
Todos os homens são pecadores por natureza e a
morte passou a todos os homens.
Em Gn 2:16,17, Deus diz a Adão e Eva: “E
ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda
árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore
do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás,
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porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás”.
Vemos como Satanás mudou a palavra de Deus
para Eva e contradisse Deus em Gênesis 3:4: “Então
a serpente disse à mulher: certamente não
morrerás”.
Deus, que não pode mentir, manteve Sua palavra
para Adão e Eva. Eles de fato morreram. Deus tinha
aqui duas mortes em vista. Uma era espiritual e a
outra era física. O pecado de Adão e Eva
imediatamente quebrou a comunhão ininterrupta que
havia entre eles e Deus. Eles morreram
espiritualmente. Eles agora estavam mortos para
Deus. Eles não estavam mais em um relacionamento
justo para com o seu Deus Criador. Eles também
sofreriam uma morte física em algum momento no
futuro. Ambos morreriam fisicamente.
Rm 5:12 diz que “a morte passou a todos os
homens”. 1 Co 15:22 diz: “... como todos morrem em
Adão”. Todos os homens morrem porque estão, como
Deus diz, “em Adão”. Adão passou sua natureza
pecaminosa para toda a humanidade.
O apóstolo Paulo nos lembra de nossa posição
diante de Deus em Rm 3:23: “Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus”. Aprendemos
aqui que, tendo uma natureza pecaminosa,
cometemos pecados.
Rm 6:23 diz: “Porque o salário do pecado é a
8

morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Jesus Cristo nosso Senhor”. O salário do nosso
pecado é a morte e Deus ensina que há duas mortes
aqui. A primeira é a nossa morte física, quando a alma
e o espírito deixam o corpo. Então, as Escrituras
falam de uma segunda morte. A segunda morte ocorre
quando Deus julga o homem pecador e lança os
incrédulos no Lago de Fogo.
Hb 9:27 diz: “E, como aos homens é ordenado
morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo”.
Em Rm 6:23 vemos a pequena palavra, “mas”.
“Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Jesus Cristo nosso Senhor”. Aprendemos aqui que
Deus concedeu e continua a conceder um presente
para o homem. O presente é a vida eterna que é
encontrada no Senhor Jesus Cristo. Nossa resposta
deve ser: “como eu recebo esse presente? Como
posso escapar da penalidade do meu pecado? Como
posso evitar ser julgado por meu pecado sendo
declarado culpado e lançado no Lago de Fogo para
sempre? Como eu recebo o presente de ter a vida
eterna através de Jesus Cristo?”
Deus não manteve as respostas a essas perguntas
escondidas ou em segredo. É na Palavra de Deus
onde aprendemos o que Deus disse. Deus sempre
providenciou um “evangelho” – a palavra de Deus
que deve ser obedecida pela fé para a salvação do
homem. Hoje, na dispensação da graça, o evangelho
de Deus que pode nos salvar pode ser encontrado nas
seguintes escrituras:
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Uma sombra é longa no início do dia, porém,
vemos o seu declínio no final do dia. Não é um longo
período de tempo desde a primeira parte até a última
parte do dia. Assim como a sombra declina, também
declina a vida de uma pessoa. Deus nos ensina até
mesmo através de uma sombra!
5

Meu tempo é curto
Salmos 89:47 diz: “Lembra-te de quão breve são
os meus dias...”.
Deus mede a sua vida no tempo e diz que seu
tempo é curto. Sabemos que as crianças acham que a
vida é longa; olham adiante no tempo e desejam
alcançar logo a idade que almejam. Aqueles que estão
no outro extremo da vida sabem que a criança está
errada e que Deus está certo. O tempo é curto como
Deus diz. Você pode dizer ou ouvir alguém dizer:
“Onde foi parar o tempo?” “Passou tão rápido”. “Mal
posso acreditar que estamos chegando ao fim”. A
rápida passagem do tempo prova que as Escrituras
estão certas.
Independentemente de quantos anos viva uma
pessoa, no final, certamente vai concordar com Deus:
“quão breve são os meus dias!”

Como a relva que seca
Isaías 40:6-8 diz: “... toda a carne [humanidade] é
[como] a relva, e toda a sua prosperidade é como a
flor do campo; a relva seca, a flor murcha porque o
Espírito do SENHOR sopra sobre elas. Na verdade, o
povo não passa de relva”.
Deus nos diz que o homem é como a relva. A relva
não dura muito tempo. A relva dura por um tempo e
depois seca. Que descrição humilhante do homem!
Preferiríamos que Deus nos dissesse que somos algo
como fortes e duradouros, talvez como uma sequoia
4



participar da eucaristia



profissão de fé



fazer penitência

ou por qualquer outra coisa que você faça ou que
sua igreja faça por você!
A salvação é pela graça de Deus! Sua parte é
simplesmente crer!
Rm 11:6: “Mas, se é pela graça, então não é mais
pelas obras; se fosse, a graça já não seria mais
graça. Se, porém, é pelas obras, então não é mais
graça; se fosse, a obra não seria mais obra”.
Rm 4:5: “Mas, àquele que não trabalha, mas crê
naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada
como justiça”.
A salvação não é o resultado de sua confiança na
morte substitutiva de Cristo na cruz acrescida da obra
que você pratica; isso é o que a religião ensina, não o
que a palavra de Deus ensina. Salvação é um presente
e, sendo um presente, é gratuito. Você não pode
trabalhar por um presente. O dom da vida eterna é
recebido por nós gratuitamente, mas custou a Deus a
morte de Seu único Filho. Não podemos acrescentar
nada ao pagamento que Ele fez pelos nossos pecados.
Cristo fez tudo!
Ef 1:13: “Em quem também vós estais, depois que
ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados
com o santo Espírito Santo da promessa”.
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Você pode ser salvo agora mesmo simplesmente
crendo no evangelho; que Cristo morreu por seus
pecados e que Seu sangue é o pagamento total pelos
seus pecados. No momento em que, em seu coração,
você crer nisso, Deus irá perdoá-lo e salvá-lo por Sua
graça. Ef 1:13 nos diz que somos então selados com o
Seu Espírito Santo, o que nos torna Seus por toda a
eternidade. Este selo é a garantia de Deus de que a
sua salvação é eterna (Ef 4:30, 2 Co 1:22).
Ef 4:30: “E não entristeçais o Espírito Santo de
Deus, no qual estais selados para o dia da
redenção”.
2 Co 1:22: “O qual também nos selou e nos deu o
penhor do Espírito em nossos corações”.
Deus opera toda a salvação e Ele a mantem. Nós
nunca perderemos nossa salvação. Somos salvos e
mantidos pela graça de Deus. Deus opera toda a
salvação pela Sua graça e você pode confiar que Ele
assim o manterá. Lembre-se, a vida é curta e passa
muito rápido! Confie em Cristo hoje e seja salvo pela
graça de Deus!
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Um vento que passa...
Salmos 78:39 diz: “Porque ele [Deus] se lembrou
de que eles eram apenas carne; um vento que passa e
não volta”.
Aqui, Deus descreve a sua vida como um vento
que passa; um vento que passa e não volta. Não um
vento duradouro, mas uma rajada de vento, um vento
veloz e de curta duração; um vento súbito, movendose rapidamente e não retornando.

3

Deus chama Seu livro de “a palavra da
verdade” em 2 Tm 2:15. Deus também descreve a si
mesmo em Tt 1:2: “... Deus que não pode mentir”.
Podemos confiar em Seu livro porque Deus, que não
pode mentir, foi quem o escreveu e essa é a palavra
da verdade.
Este livreto examinará o que Deus diz sobre:
a brevidade da vida
a certeza da morte
a necessidade da graça de Deus
Deus diz que sua vida é curta. A vida é breve e o
tempo parece voar.

Jó 7:6-7 diz: “Os meus dias são mais velozes do
que a lançadeira do tecelão ... Lembra-te de que
minha vida é como o vento...”.

Nota especial

Este livreto também está disponível em crioulo,
espanhol, francês, alemão, tagalo, suaíli e mandarim

A lançadeira de uma máquina de tecer não é algo
de que falamos muito atualmente. Para se ter uma
ideia melhor, poderíamos compará-la ao movimento
de uma agulha de máquina de costura subindo e
descendo. Um ciclo “sobe-e-desce” da agulha é
rápido; na verdade, acontece tão rápido que o olho
humano não consegue perceber. É assim que Jó
declara a duração de sua vida. Os dias de vida do
homem são mais ligeiros do que a lançadeira de um
tear.
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