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Introdução 



E, sendo encontrado em 
forma humana, 

humilhou-se a si mesmo 
e foi obediente até à 

morte, e morte de cruz!  

Fp 2.8 



7 Se vocês permanecerem em 
mim, e as minhas palavras 

permanecerem em vocês, pedirão 
o que quiserem, e lhes será 

concedido. 8 Meu Pai é glorificado 
pelo fato de vocês darem muito 

fruto; e assim serão meus 
discípulos.  

Jo 15 



Se vocês obedecerem aos 
meus mandamentos, 

permanecerão no meu amor, 
assim como tenho obedecido 
aos mandamentos de meu Pai 
e em seu amor permaneço.   

Jo 15.10 



14 Vocês serão meus amigos, 
se fizerem o que eu lhes 

ordeno. 11 Tenho lhes dito 
estas palavras para que a 

minha alegria esteja em vocês 
e a alegria de vocês seja 

completa.  
Jo 15 



Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, não 

apenas em minha presença, 
porém muito mais agora na 

minha ausência, ponham em 
ação a salvação de vocês com 

temor e tremor, 
Fp 2.12 



pois é Deus quem efetua 
em vocês tanto o querer 

quanto o realizar, de 
acordo com a boa 

vontade dele. 

Fp 2.13 



A salvação implica 
em desenvolvimento 
constante dos filhos 

de Deus. 



Precisamos sanar 
três dúvidas para 
desenvolvermos 

nossa fé.  



1ª Dúvida: 
A salvação está completa ou não? 



Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, não 

apenas em minha presença, 
porém muito mais agora na 

minha ausência, ponham em 
ação a salvação de vocês com 

temor e tremor,  
Fp 2.12 



Jesus concluiu a 
salvação? 



2 Como crianças recém-
nascidas, desejem de coração 

o leite espiritual puro, para 
que por meio dele cresçam 
para a salvação, 3 agora que 

provaram que o Senhor é 
bom. 1Pe 2 



O que já foi 
completado? 



O que falta fazer? 



Porque somos criação de 
Deus realizada em Cristo 
Jesus para fazermos boas 

obras, as quais Deus 
preparou de antemão para 
que nós as praticássemos. 

Ef 2.10 



segundo a minha ardente 
expectativa e esperança de que 
em nada serei envergonhado; 

antes, com toda a ousadia, como 
sempre, também agora, será 
Cristo engrandecido no meu 

corpo, quer pela vida, quer pela 
morte.  Fp 1.20 



2ª Dúvida: 

Quem opera a salvação, 
Deus ou eu? 



Pietismo ou 
quietismo? 



pois é Deus quem 
efetua em vocês tanto o 
querer quanto o realizar, 

de acordo com a boa 
vontade dele. 

Fp 2.13 



Fui crucificado com Cristo. 
Assim, já não sou eu quem 

vive, mas Cristo vive em mim.  
A vida que agora vivo no corpo, 
vivo-a pela fé no filho de Deus, 

que me amou e se entregou 
por mim.    

Gl 2.10 



Nossa parte 



Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, não 

apenas em minha presença, 
porém muito mais agora na 

minha ausência, ponham em 
ação a salvação de vocês com 

temor e tremor, 
Fp 2.12 



A parte de Deus 



pois é Deus quem efetua 
em vocês tanto o querer 

quanto o realizar, de 
acordo com a boa 

vontade dele. 

Fp 2.13 



3ª Dúvida: 
Devo agir por amor ou  

por temor? 



Amor 



Pois o amor de Cristo nos 
constrange, porque 

estamos convencidos de 
que um morreu por todos; 

logo, todos morreram.  
2 Co 5.14 



E ele morreu por todos para 
que aqueles que vivem já 

não vivam mais para si 
mesmos, mas para aquele 

que por eles morreu e 
ressuscitou. 

2 Co 5.15 



Temor 



Assim, meus amados, como 
sempre vocês obedeceram, não 

apenas em minha presença, 
porém muito mais agora na 

minha ausência, ponham em 
ação a salvação de vocês com 

temor e tremor,   
Fp 2.12 



Amados, visto que temos 
essas promessas, 

purifiquemo-nos de tudo o 
que contamina o corpo e o 
espírito, aperfeiçoando a 

santidade no temor de Deus.  

2Co 7.1 



Como é feliz o homem 
constante no temor do 

Senhor! Mas quem 
endurece o coração 
cairá na desgraça.  

Pv 28.14 



Conclusão: 



Ponto de Equilíbrio? 



Prova de autenticidade 



Prioridade 


