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Maanaim, 02 de julho de 2016 

EVIDÊNCIAS DA SALVAÇÃO 
Evidências de salvação através de sinais e promessas na vida do crente 

fiel. 

1. Relacione, identificando os textos bíblicos abaixo mencionados com 

cada uma das sete (7) afirmativas descritas: 

Textos:  

João 17:22     Efésios 3:19-21 

Romanos 5:9    Efésios 6:14 

I Coríntios 1:2    I Tessalonicenses 1:9-10 

I Coríntios 3:17    I Tessalonicenses 2:13 

II Coríntios 7:1    I Tessalonicenses 4:13-18 

Efésios 2:9-10    II Tessalonicenses 1:4-12 

Efésios 2:20 

a. Justificados em Jesus Cristo: 

Efésios 3:19-21: “E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o 

entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, 

àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente 

além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós 

opera, A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, 

para todo o sempre. Amém.” 

b. Santificados em Jesus Cristo: 

I Coríntios 1:2: “À igreja de Deus que está em Corinto, aos 

santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que 

em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor 

deles e nosso:” 

I Coríntios 3:17: “Se	 alguém	 destruir	 o	 templo	 de	 Deus,	 Deus	 o	

destruirá;	porque	o	templo	de	Deus,	que	sois	vós,	é	santo.”	

II Coríntios 7:1: “Ora, amados, pois que temos tais promessas, 

purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, 

aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.” 

c. Crucificado em Jesus Cristo: 

Efésios 2: 20: “Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos 

profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina;” 

Efésios 6:14: “Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos 

com a verdade, e vestida a couraça da justiça; 

d. Aperfeiçoado: 

Efésios 2:9-10: “Não vem das obras, para que ninguém se glorie; 

porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, 

as quais Deus preparou para que andássemos nelas.” 

e. Glorificado: 
João 17:22: “E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que 

sejam um, como nós somos um.” 
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f. Vitorioso: 

I Tessalonicenses 1:9-10: “Porque eles mesmos anunciam de nós qual 

a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos 

convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar 

dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, 

Jesus, que nos livra da ira futura. 

I Tessalonicenses 2:13: “Por isso também damos, sem cessar, graças 

a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, 

a recebestes, não como palavra de homens, mas (segundo é, na 

verdade), como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que 

crestes.” 

I Tessalonicenses 4:13-18: “Não quero, porém, irmãos, que sejais 

ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, 

como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que 

Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, 

Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra 

do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não 

precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do 

céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os 

que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que 

ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, 

a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o 

Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.” 

II Tessalonicenses 1:4-12: “De maneira que nós mesmos nos 

gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e 

fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais; prova 

clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do 

reino de Deus, pelo qual também padeceis; se de fato é justo diante de 

Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que 

sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor 

Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, 

tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não 

obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; os quais, por 

castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória 

do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para 

se fazer admirável naquele dia em todos os que crêem (porquanto o 

nosso testemunho foi crido entre vós). Por isso também rogamos 

sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua 

vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com 

poder; Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós 

glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor 

Jesus Cristo.” 

g. Salvos por Jesus: 
Romanos 5:9: “Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu 

sangue, seremos por ele salvos da ira.” 


