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INTRODUÇÃO:
“De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais
agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor; Porque Deus é o que
opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.”
A princípio parece uma abiguidade entre nós operamos – trabalharmos pela nossa salvação, se é
Deus quem opera em nós! Os pilares da Reforma foram bem estabelecidos e biblicamente ratificados:
sola gratia – sola fide (somente a graça e a fé)! Efésios 2.8 não deixa nenhuma margem de dúvida de que a
salvação foi embrionada por Deus, posto em evidência pelo Filho, e mantida pelo Espírito Santo. Mas o
que significa então operai a vossa salvação? A salvação no princípio teológico, não é algo que temos
em forma absoluta, mas relativa. Alcançamos a nossa salvação final – absoluta pelo nosso relacionamento
contínuo com Deus. Ela, ou este relacionamento, é basada em estágios Hagios e Hagiasmos, dos quais
cuidamos! Fomos Eleitos como igreja, somos Justificados militantes, e seremos Glorificados como
triunfantes ( Rm 8.30)! Portanto, a abrangência da nossa salvação é Relativa e Absoluta! “Para ver se de
alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja
perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.” (Fl 3.12; Hb 6.4-6).
ESBOÇO:

1. Cuidemos em ouvir a voz de Deus: (Ap 2.29; 22.6-17) – “E, eis que cedo venho, e o meu galardão
está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Omega, o princípio e o fim, o
primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que
tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.”
2. Cuidemos em obedecer à Palavra de Deus: (Jo 14.23) – “Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém
me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.”
3. Cuidemos de manter os canais desobstruidos: (1 Sm 3.3; Mt 12.20-21) – “Não esmagará a cana
quebrada, E não apagará o morrão que fumega, Até que faça triunfar o juízo; E no seu nome os gentios
esperarão.”
4. Cuidemos de manter a graça de Deus (graça vs misericórdia): (Hb 12.15) – “Tendo cuidado de
que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e
por ela muitos se contaminem.”
5. Porque fomos Eleitos e Justificados, cuidemos da nossa Glorificação: (Fp 3.14) – “Prossigo para
o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.”

