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Uma Vez Salvo, Sempre Salvo?  
 

Gary North 
 

 
Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 

 
 

Eles saíram de nosso meio; entretanto, não eram dos 
nossos; porque, se tivessem sido dos nossos, teriam 
permanecido conosco; todavia, eles se foram para que 
ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos (1João 
2:19).  
 

O teste para ver se uma pessoa está em Cristo ou está enganando a si 
mesma é a sua perseverança na fé. As pessoas algumas vezes iludem a si 
mesmas sobre a fé cristã delas. Paulo fala de Himeneu e Alexandre, cuja fé 
naufragou (1Tm. 1:19-20). Ele menciona Himeneu novamente como um herege 
(2Tm. 2:17). Demas foi cooperador de Paulo (Filemon 24). Mas Paulo mais 
tarde falou de Demas como um homem que, “tendo amado o presente século, 
me abandonou e se foi para Tessalônica” (2Tm. 4:10). Ele apenas pensou que 
era salvo. 

Uma passagem famosa tratando com pessoas que uma vez professaram a 
fé em Cristo, mas mais tarde rejeitaram a fé, é a parábola dos quatro solos: o 
solo à beira da estrada, o pedregoso, o espinhoso e o solo bom. Somente o solo 
bom produziu abundância permanente (Mateus 13:3-8). A mensagem era a 
mesma: o evangelho do reino de Deus. Aqueles que ouvem a mensagem não 
respondem da mesma forma. No caso do solo à beira da estrada, o homem não 
responde de forma alguma. Nos dois casos seguintes, os homens respondem 
temporariamente, e então a fé (não-salvífica) deles morre (Mt. 13:19-23). 
Todavia, nesses últimos casos, há um comprometimento inicial, até que as 
coisas esquentem ou a pessoa se torne cheia de cuidados (o engano das 
riquezas: v. 22). 

 
UMA RESPOSTA QUESTIONÁVEL 

“A Bíblia é clara: uma vez que você tenha feito uma profissão de fé, Deus 
honra essa profissão (Romanos 10:9-10). Se um homem faz essa 
profissão de fé em Cristo, ele está para sempre selado pelo Espírito 
Santo”. 

 

 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. 
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MINHA RÉPLICA 

Paulo escreveu em Romanos 10 que devemos confessar a Cristo e crer em 
nossos corações que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Problema: e se 
cessarmos de confessar a Cristo ou de crer que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos? E se por nossos atos públicos de pecado ou nossa confissão de fé, 
renunciamos a Cristo e o seu evangelho? Então, a promessa não mais se aplica. 
Saberemos então que nunca possuímos a verdadeira fé salvífica. 

“Uma vez salvo, sempre salvo” está totalmente correto. Mas “salvo” é o 
mesmo que “fiz uma confissão de fé há 23 anos, quando era jovem e tolo, na 
qual não creio mais”? Alguns expositores argumentam erroneamente que “uma 
vez confessado, sempre guardado”. Não há nada na Bíblia que apóie essa 
interpretação. Demas uma vez confessou a Cristo. Assim também Himineu. Isso 
não lhes fez nenhum benefício. De fato, piorou ainda mais a situação deles, pois 
muitas coisas tinham sido confiadas a eles, e “àquele a quem muito se confia, 
muito mais lhe pedirão” (Lucas 12:48b). Os homens alguns vezes mudam suas 
confissões de fé. 

Assim, com sabemos que ainda cremos em Cristo? Jesus disse: “Aquele 
que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama” (João 14:21 
a). Tentamos nossa fé pelos seus mandamentos. 

Para estudo adicional: João 15:10; Fp. 2:12-13; Cl. 1:22-23; Hb. 3:12-14; 
6:4-12; 10:26-39; 1 João 2:3-4 

 

Fonte: 75 Bible Questions: Yours Instructors Pray 
You Won’t Ask, Gary North, p. 97-98. 
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