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A Salvação de um Católico 
 

John MacArthur, Jr. 
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 

Pergunta: As pessoas que aceitam a Cristo, mas permanecem como católicos, 
serão salvas?2 

Resposta: 

Bem, eu responderei isso dessa forma: não está escrito na Bíblia que se 
um homem não for um católico, ele será salvo. Você poderia ser qualquer 
coisa, religiosamente falando, e ser salvo! 

Vou aproveitar e fazer uma declaração sobre esse assunto. 
Freqüentemente menciono os mórmons, os adventistas do sétimo dia, os 
testemunhas de Jeová, os católicos romanos, etc., mas quando o faço, não 
tenho a intenção de menosprezar as pessoas. Não estou tentando ser cruel, 
sem amor, indiferente, rude, grosso e julgador de pessoas; estou meramente 
fazendo proveito de uma ocasião para ilustrar seus pontos de verdade e erro, 
pois sinto ser essa a minha responsabilidade como um expositor da Escritura, 
perante o Senhor. 

De tempo em tempo, é necessário em nossa instrução abordar certas 
áreas de erro na teologia Católica Romana. Temos dito, de vez em quando, 
que uma pessoa não pode ser um católico verdadeiro e histórico (no sentido 
pleno da palavra) e também ser um cristão, porque sendo verdadeiramente um 
católico romano, toda a teologia dessa pessoa não será compatível com o puro 
e simples ato de graça da parte de Deus. Mas, você poderia ser um cristão e 
um católico equivocado, com sinceridade. E existem alguns cristãos 
maravilhosos que permanecem na estrutura Católica. Essa não é uma questão 
de salvação. Penso que o problema pode surgir se você não se alimentar da 
Palavra de Deus; tal fato pode retardar o seu crescimento. 

Mas, sim! A pergunta deve ser respondida simplesmente: sim, uma 
pessoa pode permanecer sendo um católico e ainda ser salva. Você pode 
permanecer sendo qualquer coisa, mas se você realmente prestar atenção ao 
que Cristo está fazendo e ver de fato a Palavra de Deus como deve ser vista, 
você acabará indo para um lugar onde irá ouvir o que deveria ouvir. 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em fevereiro/2007. 
2 Fonte: Bible Bulletin Board's “MacArthur’s Questions and Answers”. 

http://www.monergismo.com
mailto:felipe@monergismo.com

