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Fundamentos Teológicos II
Lição 5: A Obra de Deus na Perseverança

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
10.5 Nós cremos que todos os que são justificados vencerão essa
luta por meio daquele que nos amou. Eles irão perseverar na
fé e nunca se renderão ao inimigo de suas almas. Essa
perseverança é uma promessa da Nova Aliança, obtida pelo
sangue de Cristo e trabalhada em nós pelo próprio Deus, não
para diminuir nossa vigilância, mas para garanti-la e
encorajá-la, de forma que possamos dizer no fim: Eu lutei o
bom combate, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.
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Introdução
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões 
celestiais em Cristo. 4 Porque Deus nos escolheu nele antes 
da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis 
em sua presença. 5 Em amor nos predestinou para sermos 
adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o 
bom propósito da sua vontade, 6 para o louvor da sua 
gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado [...]

Introdução
[...] Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão 
dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, 8 
a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e 
entendimento. 9 E nos revelou o mistério da sua vontade, de 
acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em 
Cristo, 10 isto é, de fazer convergir em Cristo todas as 
coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude 
dos tempos. 11 Nele fomos também escolhidos, tendo sido 
predestinados conforme o plano daquele que faz todas as 
coisas segundo o propósito da sua vontade, 12 a fim de que 
nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o 
louvor da sua glória [...]
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Introdução
[...] Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, 
o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo 
com o Espírito Santo da promessa, 14 que é a garantia da 
nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a 
Deus, para o louvor da sua glória. (Efésios 1:3-14)

O que se destaca nesta passagem?
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Introdução
[...] Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão 
dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, 8 
a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e 
entendimento. 9 E nos revelou o mistério da sua vontade, de 
acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em 
Cristo, 10 isto é, de fazer convergir em Cristo todas as 
coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude 
dos tempos. 11 Nele fomos também escolhidos, tendo sido 
predestinados conforme o plano daquele que faz todas as 
coisas segundo o propósito da sua vontade, 12 a fim de que 
nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o 
louvor da sua glória [...]

Introdução
[...] Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, 
o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo
com o Espírito Santo da promessa, 14 que é a garantia da 
nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a 
Deus, para o louvor da sua glória. (Efésios 1:3-14)
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Introdução
[...] Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, 
o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo
com o Espírito Santo da promessa, 14 que é a garantia da 
nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a 
Deus, para o louvor da sua glória. (Efésios 1:3-14)

O que se destaca nesta passagem?
� As bênçãos espirituais listadas nesta passagem são: eleição (v. 4), 

predestinação (v. 5), adoção (v. 5), redenção (v. 7), perdão dos pecados 
(v. 7), herança (v. 11) e selamento pelo Espírito (v. 13). Todos estes 
aspectos do relacionamento de Deus com os crentes estão ligados ao 
nosso relacionamento com Cristo. Em outras palavras, o evangelho é, 
em primeiro lugar, uma oferta da própria pessoa de Cristo. Estar 
unido a Cristo é possuir os benefícios de Cristo.

A Obra de Deus na Perseverança
• Portanto, tendo sido ajuntados e unidos a Cristo pela fé, Ele 
continua a nos segurar firme a ele e promete nunca nos 
soltar. A doutrina da perseverança tem que sempre estar 
diretamente ligada à união com Cristo.
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A Obra de Deus na Perseverança
• Portanto, tendo sido ajuntados e unidos a Cristo pela fé, Ele 
continua a nos segurar firme a ele e promete nunca nos 
soltar. A doutrina da perseverança tem que sempre estar 
diretamente ligada à união com Cristo.

• Com isso em mente, a perseverança dos santos significa que 
(1) todos os que foram verdadeiramente nascidos de novo 
serão mantidos pelo poder de Deus e perseverarão como
Cristãos até o fim de suas vidas, e (2) somente aqueles que 
perseverarem até o fim terão verdadeiramente sido nascidos
de novo.

A Obra de Deus na Perseverança
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conforme a imagem de seu
Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos
irmãos. 30 E aos que predestinou, também chamou; aos
que chamou, também justificou; aos que justificou, 
também glorificou. (Rm 8:29–30)
Conhecido de antemão Predestinado Chamado Justificado Glorificado

• O primeiro elo da corrente é inquebravelmente conectado ao
último elo: se você é de antemão conhecido por Deus, então
você será glorificado.
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A Perseverança dos Santos
Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas 
para fazer a vontade daquele que me enviou. 39 E esta é a 
vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum
dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. 40 
Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar
para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia. (Jo 6:38–40)

As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas
me seguem. 28 Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais
perecerão; ninguém as poderá arrancar da minha mão. 29 
Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos; 
ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. (Jo 10:27-29)

A Perseverança dos Santos
Portanto, a nossa perseverança é tão certa quanto a fidelidade de 
Deus

• Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão
irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 9 Fiel
é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor. (1 Co 1:8-9)

• Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que 
todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam
preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. 24 Aquele que os chama é fiel, e fará isso.      
(1 Ts 5:23-24)
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A Perseverança dos Santos
Maior evidência de que Deus mantém aqueles nascidos de novo 
salvos é o “selo”que Deus coloca sobre nós. Este “selo” é o Espírito
Santo em nós, que também age como “garantia” de Deus de que 
receberemos a herança a nós prometida:

• Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o 
evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo 
com o Espírito Santo da promessa, 14 que é a garantia da 
nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a 
Deus, para o louvor da sua glória. (Ef 1:13,14)

A Perseverança dos Santos
• Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para 
apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com 
grande alegria, 25 ao único Deus, nosso Salvador, sejam
glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus 
Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e 
para todo o sempre! Amém. (Jd 24-25)
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A Importância de uma Fé Obediente
A perseverança dos santos significa que (1) todos os que foram
verdadeiramente nascidos de novo serão mantidos pelo poder de 
Deus e perseverarão como Cristãos até o fim de suas vidas, e (2) 
somente aqueles que perseverarem até o fim terão
verdadeiramente sido nascidos de novo.

A Importância de uma Fé Obediente
A perseverança dos santos significa que (1) todos os que foram
verdadeiramente nascidos de novo serão mantidos pelo poder de 
Deus e perseverarão como Cristãos até o fim de suas vidas, e (2) 
somente aqueles que perseverarem até o fim terão
verdadeiramente sido nascidos de novo.

Olhe primeiro para a própria natureza da Nova Aliança:
� Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros; eu os

purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus
ídolos. 26 Darei a vocês um coração novo e porei um espírito
novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei
um coração de carne. 27 Porei o meu Espírito em vocês e os
levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem
fielmente às minhas leis. (Ezequiel 36:25-27)
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A Importância de uma Fé Obediente
Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de 
vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de 
vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de 
Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele 
santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, 23 desde
que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem
da esperança do evangelho. (Cl 1:21-23)

• A nossa continua obediência de fé é a necessária condição de 
salvação final, mas não a base de nossa salvação inicial. 

A Importância de uma Fé Obediente
A palavra “condição” não implica mérito. Uma condição é
simplesmente um requisito que deve ser cumprido ou um estado de 
coisas que deve acontecer se um determinado evento ou resultado
vai ser realizado. Dizer que algo é “condicional” é dizer nada sobre
como a condição é satisfeita ou se há alguma dúvida de que a 
condição será satisfeita.
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A Importância de uma Fé Obediente
A palavra “condição” não implica mérito. Uma condição é
simplesmente um requisito que deve ser cumprido ou um estado de 
coisas que deve acontecer se um determinado evento ou resultado
vai ser realizado. Dizer que algo é “condicional” é dizer nada sobre
como a condição é satisfeita ou se há alguma dúvida de que a 
condição será satisfeita. Olhe para como Jesus fala sobre isso:

• Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e 
odiarão uns aos outros, 11 e numerosos falsos profetas
surgirão e enganarão a muitos. 12 Devido ao aumento da 
maldade, o amor de muitos esfriará, 13 mas aquele que 
perseverar até o fim será salvo. (Mt 24:10-13)

A Importância de uma Fé Obediente
• Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da 
vida, que está no paraíso de Deus … Aquele que tem
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de 
modo algum sofrerá a segunda morte … Aquele que tem
ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor
darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra
branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas
por aquele que o recebe … Àquele que vencer e fizer a 
minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações
… O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais
apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei
diante do meu Pai e dos seus anjos.  (Ap 2:7, 11, 17, 26; 3:5)
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A Importância de uma Fé Obediente
Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o 
edificador de tudo. 5 Moisés foi fiel como servo em toda a casa 
de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no 
futuro, 6 mas Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus; e 
esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à
confiança e à esperança da qual nos gloriamos … Cuidado, 
irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e 
incrédulo, que se afaste do Deus vivo. 13 Ao contrário, 
encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo 
que se chama “hoje”, de modo que nenhum de vocês seja
endurecido pelo engano do pecado, 14 pois passamos a ser
participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até
o fim à confiança que tivemos no princípio.  (Hb 3:4-6; 12-14)

A Importância de uma Fé Obediente
“Enquanto a Escritura enfatiza repetidamente que aqueles que são
verdadeiramente nascidos de novo perseverarão até o fim e 
certamente terão a vida eterna no céu com Deus, existem outras
passagens que falam da necessidade de continuar na fé ao longo da 
vida. Eles nos fazem perceber que o que Pedro disse em 1 Pedro 1:5 
é verdade, isto é, que Deus não nos guarda separados de nossa fé, 
mas somente trabalhando através de nossa fé para que ele nos
permita continuar a crer nele. Dessa forma, aqueles que continuam
confiando em Cristo ganham a certeza de que Deus está operando 
neles e guardando-os” (Grudem).
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A Importância de uma Fé Obediente
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! 
Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou
para uma esperança viva, por meio da ressurreição de 
Jesus Cristo dentre os mortos, 4 para uma herança que 
jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. 
Herança guardada nos céus para vocês 5 que, mediante a fé, 
são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação
prestes a ser revelada no último tempo. (1Pe 1:3-5)

• Aqueles que continuam na fé mostram que são crentes 
genuínos. Mas aqueles que não continuam na fé mostram 
que não havia fé genuína em seus corações desde o início. 

Como Podemos Ter Certeza?
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Como Podemos Ter Certeza?

Verdade Objetiva–
Promessas de Deus

Fruit of the Spirit 
in our lives

Como Podemos Ter Certeza?
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)

E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida
está em seu Filho. 12 Quem tem o Filho, tem a vida; quem não
tem o Filho de Deus, não tem a vida. 13 Escrevi-lhes estas
coisas, a vocês que crêem no nome do Filho de Deus, para que 
vocês saibam que têm a vida eterna. (1 Jo 5:11–13)

Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, 
independente da Lei, da qual testemunham a Lei e os
Profetas, 22 justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo 
para todos os que crêem. Não há distinção, 23 pois todos
pecaram e estão destituídos da glória de Deus, 24 sendo
justificados gratuitamente por sua graça, por meio da 
redenção que há em Cristo Jesus. (Ro 3:21-24)
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Como Podemos Ter Certeza?

Verdade Objetiva–
Promessas de Deus

Fruto do Espírito
em nossas vidas

Como Podemos Ter Certeza?

Verdade Objetiva–
Promessas de Deus

Fruto do Espírito
em nossas vidas

Testemunho
interno do Espírito
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Como Podemos Ter Certeza?
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. 15 Pois vocês não receberam um espírito que 
os escravize para novamente temerem, mas receberam o 
Espírito que os adota como filhos, por meio do qual
clamamos: “Aba, Pai”. 16 O próprio Espírito testemunha ao
nosso espírito que somos filhos de Deus. 17 Se somos filhos, 
então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros
com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, 
para que também participemos da sua glória. (Ro 8:14-17)

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
10.5 Nós cremos que todos os que são justificados vencerão essa
luta por meio daquele que nos amou. Eles irão perseverar na
fé e nunca se renderão ao inimigo de suas almas. Essa
perseverança é uma promessa da Nova Aliança, obtida pelo
sangue de Cristo e trabalhada em nós pelo próprio Deus, não
para diminuir nossa vigilância, mas para garanti-la e
encorajá-la, de forma que possamos dizer no fim: Eu lutei o
bom combate, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.


