
O QUE FAZER PARA SER SALVO? 
 
 
TEXTO: E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me 
salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 
16:30,31 
 
Este texto faz parte de uma narrativa que nos conta a prisão de Paulo e Silas após libertar 
uma jovem de um espirito de adivinhação. A prisão se deu porque, depois de liberta, a 
jovem parou de dar lucro aos seus senhores, estes por sua vez, apresentaram Paulo e 
Silas aos magistrados acusando-os de perturbarem a paz da cidade. Eles apanharam 
muitos açoites, e logo, foram encerrados a prisão e acorrentados em troncos. Por volta 
da meia noite, começaram a orar e cantar e um fenômeno espiritual aconteceu: um 
terremoto vindo da parte do Senhor que abriu todas as celas e os grilhões foram soltos 
de todos. 
O carcereiro vendo que todas as portas da prisão estavam abertas, imaginou que os 
presos haviam fugido, lançou mão da espada e ia cometer suicídio, mas Paulo bradou 
impedindo-o de fazer tal ato. Nesse momento um grande temor veio sobre ele, então 
perguntou o que faço para ser salvo? 
Salvação tem sido uma grande inquietação da humanidade, uma busca que atravessa 
séculos e séculos, gerações e gerações. Muitos, por não saberem a resposta, chegam 
até a negar a existência do Deus que salva. 
Outros pensam que nem mesmo exista salvação, porém quero afirmar que Deus criou 
um plano para salvar e resgatar o homem do seu estado de pecaminosidade e 
afastamento dEle. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único 
para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 
Porém, diante de tão grande plano precisamos tomar uma atitude: crê no Senhor Jesus, 
o conselho que Paulo e Silas deram ao centurião Atos 16:31 
A palavra crer no original é pisteuo que significa acreditar, depositar a confiança. Logo, 
crer para salvação, é aceitar que só Jesus pode realizar tal ato. Assim, nada do que 
possamos fazer, nos garante o direito de salvação, apenas, devemos aceitar que Cristo 
morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e segundo, 
a Palavra, um dia, voltará para buscar a sua igreja.  E, estando com os olhos fitos no céu, 
enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. 
Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, 
que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. 
Atos 1:10,11. 
Este comando de crer em Jesus para salvação nos traz uma dadiva: ter toda nossa casa 
salva. Jesus está interessado em toda nossa parentela, entrar nas casas, restaurar filhos, 
pais, casamentos. Que maravilha! Através da vida de Cornélio, agora, Jesus poderia 
restaurar também os seus. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que 
estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-
lhes os vergões; e logo foi batizado, ele e todos os seus. 
E, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa; e, na sua crença em Deus, alegrou-se com 
toda a sua casa. Atos 16:32-34 
Talvez, a inquietação da sua alma hoje seja: o que fazer para ser salvo? A resposta é a 
mesma: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Como vimos nesta 



reflexão, Deus está interessado em salvar o homem e alcançar todas as famílias da terra, 
mas uma coisa é necessária, termos fé o suficiente para crermos que o Senhor Jesus 
pode fazer tal ato, somente através do seu sacrifício, podemos desfrutar da salvação, 
assim, pela fé o convido a aceitá-lO como seu único Senhor e Salvador. 
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DINÂMICA 
 
TIRANDO AS ESCAMAS 
 
Material: 
Duas moedas 
Um cesto, bandeja, um recipiente que possa ficar no centro do círculo que será feito no 
momento da dinâmica. 
 
Desenvolvimento: 
1. Forme duplas e disponha todos em um círculo.  
2. Peça que cada dupla leve duas moedas nas pálpebras de um dos participantes da 
dupla: uma em cada olho. 
3. Antes de partir??????????, devem dar uma volta de 360º. Se as moedas caírem, a 
dupla deve começar tudo de novo. 
4. O outro par da dupla que não está com as moedas nos olhos, deve guiar o parceiro, 
para que ele consiga caminhar até o centro do círculo e jogar as moedas num cesto 
localizado no centro. 
5. Quem chegar primeiro, ganha. 
 
Assim é quando recebemos o evangelho, as escamas caem dos nossos olhos e nós 
reconhecemos pela fé a salvação o prêmio que Jesus conquistou na cruz. 


