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Quando uma pessoa é salva?
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Religion gives us many answers to that question. Some say that
God’s elects were saved in eternity. They tell us that election is
salvation; but that in not so. Election is unto salvation. Election
secures salvation and makes it certain. But election is not salvation.
“God hath from the beginning chosen us unto salvation, through
sanctification of the Spirit and belief of the truth.”

A religião nos dá muitas respostas para essa pergunta. Alguns dizem
que os eleitos de Deus foram salvos na eternidade. Eles nos dizem
que a eleição é a salvação; mas isso não é verdade. A eleição é para
a salvação. A eleição assegura a salvação e torna isso certo. Mas a
eleição não é salvação. “Deus desde o princípio nos escolheu para a
salvação, pela santificação do Espírito e crença na verdade.”

Some say that a child is saved when it is brought, by its believing
parents, to a priest or a preacher as an infant, to be sprinkled with
water. But that cannot be true. Such a practice is nowhere taught in
the Bible. The Word of God makes it abundantly clear that salvation
does not come by religious heritage or religious ceremony. The
children of God are born, “not of blood, nor of the will of the flesh,
nor of the will of man, but of God”.

Alguns dizem que uma criança é salva quando é trazida, por seus pais
crentes, a um padre ou a um pregador quando ainda um bebê para
ser “batizado” com água. Mas isso não pode ser verdade. Tal prática
não é ensinada na Bíblia. A Palavra de Deus deixa bem claro que a
salvação não vem por herança religiosa ou cerimônia religiosa. Os
filhos de Deus nascem "não do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus".

Some say that a child is saved when he learns the church catechism,
when he comes to what men call “the age-of accountability” and is
confirmed in the church. But such foolishness is nowhere taught in
the Word of God.

Alguns dizem que uma criança é salva quando aprende o catecismo
da igreja, quando ela chega ao que os homens chamam de “idade da
responsabilidade” e é confirmada na igreja. Mas essa tolice não é
ensinada na Palavra de Deus.

Some say that a person is saved when he makes a decision for Jesus
and professes faith in him. Judas decided to follow Jesus, but he was
not saved. Demas professed faith, but he did not have faith. Simon
Magus had a profession and a decision, but he was a lost man.

Alguns dizem que uma pessoa é salva quando toma uma decisão por
Jesus e professa fé nele. Judas decidiu seguir a Jesus, mas ele não foi
salvo. Demas professou fé, mas ele não teve fé. Simon Magus tinha
uma profissão e uma decisão, mas ele era um homem perdido.

My friends, profession is not possession. A decision for Jesus is not a
saving knowledge of the Son of God. Some say that a person is saved
when he reforms his life and starts living for God. You know that
cannot be true. The Pharisees were thoroughly reformed in their lives.
They were very moral and very religious. Ananias was a thoroughly
reformed man.

Meus amigos, o ato de professar não é tomar posse. Uma decisão
para Jesus não é um conhecimento salvador do Filho de Deus. Alguns
dizem que uma pessoa é salva quando ele reforma sua vida e começa
a viver para Deus. Você sabe que isso não pode ser verdade. Os
fariseus foram completamente reformados em suas vidas. Eles eram
muito morais e muito religiosos. Ananias era um homem
completamente reformado.

Diotrophes served the church of God zealously. But all of them are in
hell today. Some say that a person is saved if he can hold on, hold
out, or hang in to the end. It is true that those who are truly saved
will continue in the faith; but our continuance in the faith is not
dependent upon us. We continue in the faith because God keeps us in
his hands, some say that a person is saved when he is baptized,
when he joins the church, when he receives the Lord’s Supper or
when he has performed enough good works to merit heaven. And
some say that a person is not saved until the day of judgment. When
we get to heaven and hear the Lord say, “Come ye blessed” we will
find out who is saved but not till then. NONE OF THESE STATEMENTS
ABOUT SALVATION ARE TRUE. They are all the inventions of men.
Not one of them has any foundation in the Word of God.
When is a person saved? The Apostle Paul tells us that A PERSON IS
SAVED WHEN IT PLEASES GOD TO SAVE HIM. “When it pleased God,
who separated me from my mother’s womb, and called me by his
grace to reveal his Son in me.” “When the fulness of time was come
... God sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba
Father”.
My friends, “Salvation is of the Lord”, Salvation comes to men
according to God’s sovereign pleasure. He says, “I will have mercy on
whom I will have mercy and I will have compassion on whom I will
have compassion. So, then it is not of him that willeth, nor of him
that runneth, but of God that showeth mercy”. God saves whoever he
is pleased to save; and he saves them whenever it pleases his to do
so.
When is a person saved? Mark it down.
A PERSON IS SAVED WHEN IT PLEASES GOD TO SAVE HIM.
Don Fortner

Os Diotrofes serviram a igreja de Deus zelosamente. Mas todos eles
estão no inferno hoje. Alguns dizem que uma pessoa é salva se puder
segurar, aguentar ou prosseguir até o fim. É verdade que aqueles que
são verdadeiramente salvos continuarão na fé; mas nossa
continuação na fé não depende de nós. Continuamos na fé porque
Deus nos mantém em suas mãos. Alguns dizem que uma pessoa é
salva quando é batizada, quando se junta à igreja, quando recebe a
Ceia do Senhor ou quando realiza boas obras suficientes para
merecer o céu. E alguns dizem que uma pessoa não é salva até o dia
do julgamento quando chegarmos ao céu e ouvirmos o Senhor dizer:
“Vem, ó bendito”, descobriremos quem é salvo, mas não até então.
NENHUMA DESSAS DECLARAÇÕES SOBRE A SALVAÇÃO NÃO
VERDADEIRAS. São todas invenções dos homens. Nenhuma delas
tem qualquer fundamento na Palavra de Deus.
Quando uma pessoa é salva? O apóstolo Paulo nos diz que UMA
PESSOA E SALVA QUANDO AGRADA A DEUS SALVA-LO. “Quando
Deus se agradou, Ele me separou do ventre de minha mãe, e me
chamou por sua graça para revelar seu Filho em mim.” “Quando a
plenitude do tempo chegou ... Deus enviou o Espírito de seu Filho em
seus corações, chorando, Abba Pai ”.
Meus amigos, “A salvação é do Senhor”, a salvação vem aos homens
de acordo com o prazer soberano de Deus. Ele diz: “Terei
misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de
quem eu tiver compaixão. Portanto, não é daquele que quer, nem do
que se esforça, mas da misericórdia de Deus”. Deus salva quem Ele
quiser salvar; e Ele os salva quando lhe agradar.
Quando uma pessoa é salva? Marque isso.
Uma pessoa é salva quando agrada a Deus salvá-lo.
Don Fortner
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When is a person saved? I can tell you this - Salvation is something
more than walking down an aisle at the end of a church service and
saying, "the sinner's prayer". Salvation is an operation of the grace of
God upon a man's heart. Salvation is a living union with the living
Lord. The Word of God makes it very clear that salvation is not
something you do for God, it is something God does for you.
Salvation is not accomplished by man, not by the works of man, not
by the decision of man, and not by the free-will of man. Salvation is
not a co-operative program in which God does his part and you do
your part. "SALVATION IS OF THE LORD". It is God who quickens,
regenerates and gives life to dead sinners. It is God who redeemed,
justified, and pardoned his people. It is God who chose his own elect,
determined to save them, and predestinated them unto the adoption
of children by Jesus Christ. Salvation is not by man's decision, but by
God's decision. Salvation is not by man's power, but by God's power.
Salvation is not by man's work, but by God's work. Salvation is not by
man's will, but by God's will.

Quando uma pessoa é salva? Eu posso lhe dizer isto - Salvação é algo
mais do que andar em um corredor no final de um culto na igreja e
dizer "a oração do pecador". A salvação é uma operação da graça de
Deus no coração de um homem. A salvação é uma união viva com o
Senhor vivo. A Palavra de Deus deixa muito claro que a salvação não
é algo que você faz para Deus, é algo que Deus faz por você. A
salvação não é realizada pelo homem, não pelas obras do homem,
não pela decisão do homem, e não pelo livre-arbítrio do homem. A
salvação não é um programa cooperativo em que Deus faz a sua
parte e você faz a sua parte. "A salvação é do Senhor". É Deus quem
desperta, regenera e dá vida aos pecadores mortos. É Deus quem
redimiu, justificou e perdoou seu povo. É Deus quem escolheu seus
próprios eleitos, determinou salvá-los e os predestinou a adoção
como filhos por Jesus Cristo. A salvação não é por decisão do homem,
mas pela decisão de Deus. A salvação não é pelo poder do homem,
mas pelo poder de Deus. A salvação não é pelo trabalho do homem,
mas pelo trabalho de Deus. A salvação não é pela vontade do
homem, mas pela vontade de Deus.

Am I asked, when is a person saved? The Word of God teaches us
very plainly that A PERSON IS SAVED WHEN HE IS BROUGHT
UNDER THE AUTHORITY AND DOMINION OF THE LORD JESUS
CHRIST AND MADE TO BOW TO THE SON OF GOD AS LORD. A
man must be brought under the authority of Christ, because he will
not submit to Christ by his own choice. A person must be made to
submit to the dominion of Christ, because he is a rebel by nature. You
must be made to bow to the Son of God, because you are stiff-necked
rebels against his throne by nature. My friends, the Bible knows
nothing of a doormat named Jesus. The Word of God known nothing
of a fire-escape from hell called Jesus, Holy Scripture knows nothing
of a salvation that allows a person to take Christ as his personal
Savior while refusing to bow to Christ as his sovereign Lord. THE
WORD OF GOD AND THE GOSPEL OF HIS GRACE DEMAND THAT
YOU BOW TO THE AUTHORITY AND SOVEREIGN DOMINION OF
CHRIST. "If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus
(confess Jesus to be Lord), and shalt believe in thine heart that God
hath raised him from the dead, thou shalt be saved." This is what
Christ himself says "If any man come to me, and hate not his father,
and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea,
and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth
not bear his cross and come after me, cannot be my disciple ...
Whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot
be my disciple".

Eu pergunto, quando uma pessoa é salva? A Palavra de Deus nos
ensina muito claramente que UMA PESSOA É SALVA QUANDO ELA É
TRAZIDA SOB A AUTORIDADE E DOMÍNIO DO SENHOR JESUS
CRISTO, E POSTA A SE CURVAR AO FILHO DE DEUS COMO SENHOR.
Um homem deve ser colocado sob a autoridade de Cristo, porque ele
não se submeterá a Cristo por sua própria escolha. Uma pessoa deve
ser feita para se submeter ao domínio de Cristo, porque ele é um
rebelde por natureza. Você deve ser posto a se curvar ao Filho de
Deus, porque você é um rebelde obstinado contra o seu trono por
natureza. Meus amigos, a Bíblia não sabe nada de um capacho
chamado Jesus. A Palavra de Deus não sabia nada sobre uma fuga de
fogo do inferno chamada Jesus, a Escritura Sagrada não sabe nada
sobre uma salvação que permite a uma pessoa tomar a Cristo como
seu Salvador pessoal enquanto se recusa a se curvar a Cristo como
seu soberano Senhor. A PALAVRA DE DEUS E O EVANGELHO DE SUA
GRAÇA EXIGEM QUE VOCÊ CURVE A AUTORIDADE E O DOMÍNIO
SOBERANO DE CRISTO. "Se confessares com a tua boca o Senhor
Jesus (confesse a Jesus como Senhor), e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." É o que o próprio
Cristo diz: "Se alguém vier a mim, e não deixar o pai e mãe, a mulher
e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também à própria vida, não pode
ser meu discípulo. E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier
após mim, não pode ser meu discípulo ... Aquele que não renunciar
tudo o que tem, não pode ser meu discípulo ".

Is Jesus Christ your Lord? If so, you are saved. If not, you are yet
under the wrath of God. SALVATION IS NOTHING LESS THAN
THE HEART BOWING IN SURRENDER TO THE LORDSHIP OF
CHRIST. Faith's first, constant, and last act is to submit to Jesus
Christ the Lord. Where there is no submission of the heart to Christ,
there is no saving faith in Christ.

Jesus Cristo é o seu Senhor? Se sim, você está salvo. Se não, você
ainda está sob a ira de Deus. A SALVAÇÃO NÃO É NADA MENOS QUE
O CORAÇÃO SE CURVANDO EM RENDIÇÃO AO DOMÍNIO DE CRISTO.
O primeiro e constante ato da fé é se submeter a Jesus Cristo, o
Senhor. Onde não há submissão do coração a Cristo, não há fé
salvadora em Cristo.

All to Jesus I surrender,
All to Him I freely give:
All to Jesus I surrender,
Humbly at His feet I bow.

Tudo para Jesus eu me rendo
Tudo a ele eu dou livremente:
Tudo para Jesus eu me rendo
Humildemente a seus pés eu me curvo.

My friend, either you will be a servant under the dominion of King
Jesus, voluntarily giving up everything to the claims of the sovereign
Christ, or you will go to hell. "No man has truly given himself to Christ
unless he has said, "My Lord, I give thee this day my body, my soul,
my powers, my talents, my goods, my houses my children and all
that I have. Henceforth, I hold them at thy will, as a steward under
thee. Thine they are. As for me, I have nothing. I have surrendered
all to Thee."(C. H. Spurgeon)

Meu amigo, ou você será um servo sob o domínio do Rei Jesus,
voluntariamente desistindo de tudo para as reivindicações do
soberano Cristo, ou você irá para o inferno. "Nenhum homem
verdadeiramente se entregou a Cristo a menos que tenha dito:" Meu
Senhor, hoje te dou meu corpo, minha alma, meus poderes, meus
talentos, meus bens, minhas casas, meus filhos e tudo o que tenho.
De agora em diante, eu os sustento à tua vontade, como um
mordomo debaixo de ti. Tuas são. Quanto a mim, não tenho nada. Eu
entreguei tudo a Ti. "(C. H. Spurgeon)

Don Fortner
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We know that "SALVATION IS OF THE LORD". Salvation is
altogether the work of God's free, sovereign, and effectual grace
(Eph. 1:3-14). Salvation was PLANNED and PURPOSED by God in
eternity, before the world began. Salvation was PURCHASED for
God' s elect by the substitutionary death of the Lord Jesus Christ, the
Son of God, at Calvary. Salvation is PERFORMED in the hearts of
God's elect by the irresistible grace and power of God the Holy Spirit
in regeneration. He gives us life and faith in Christ. Salvation is
PRESERVED by the grace and power of God. Paul tells us that we
may be "confident of this very thing, that he which hath begun a good
work in you will perform it until the day of Jesus Christ". Peter tells us
that we are "kept by the power of God". And our salvation will be
brought to PERFECTION by the grace of God in Christ. Jude was so
confident that God would perfect his work in us that he spoke forth
God's praise for it, saying - "Now unto him that is able to keep you
from falling, and to present you faultless before the presence of his
glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory
and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen". We
know that in its commencement, in its continuance, and in its
consummation, "Salvation is of the Lord".

Sabemos que "a salvação é do Senhor". A salvação é totalmente a
obra da graça gratuita, soberana e eficaz de Deus (Efésios 1: 3-14). A
salvação foi planejada e destinada por Deus na eternidade, antes do
mundo começar. A salvação foi COMPRADA pelos eleitos de Deus pela
morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, no
Calvário. A salvação é realizada nos corações dos eleitos de Deus pela
graça irresistível e poder de Deus, o Espírito Santo, na regeneração.
Ele nos dá vida e fé em Cristo. A salvação é preservada pela graça e
poder de Deus. Paulo nos diz que podemos estar "confiantes disto
mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vocês, a
cumprirá até o dia de Jesus Cristo". Pedro nos diz que somos
"mantidos pelo poder de Deus". E nossa salvação será levada à
perfeição pela graça de Deus em Cristo. Judá estava tão confiante de
que Deus aperfeiçoaria seu trabalho em nós, que ele proferiu louvor
de Deus por isso, dizendo: "Agora, àquele que é capaz de impedi-lo
de cair, e apresentá-lo sem defeito diante da presença de sua glória
com alegria suprema". para o único Deus sábio nosso Salvador, seja
glória e majestade, domínio e poder, tanto agora e sempre. Amem.”
Sabemos que em seu início, em sua continuidade e em sua
consumação, "a salvação é do Senhor".

We know also CHRIST ALONE IS OUR SAVIOR. All the grace of
God flows to the believing sinner through the merits of Christ's shed
blood and righteousness. In the matter of salvation CHRIST IS ALL.
If you have not yet learned that, you have not yet learned the gospel
(I Cor. 1:30-31). Christ is all our RIGHTEOUSNESS, all our
REDEMPTION, all our SANCTIFICATION, all our ACCEPTANCE
WITH GOD, and all our HOPE.

Nós também sabemos que SOMENTE CRISTO É O NOSSO SALVADOR.
Toda a graça de Deus flui para o pecador crente através dos méritos
do sangue derramado e justiça de Cristo. Na questão da salvação,
CRISTO É TUDO. Se você ainda não aprendeu isso, ainda não
aprendeu o evangelho (I Cor. 1: 30-31). Cristo é toda nossa JUSTIÇA,
toda nossa REDENÇÃO, toda nossa SANTIFICAÇÃO, toda nossa
ACEITAÇÃO COM DEUS e toda nossa ESPERANÇA.

And we know that God's saving grace, that grace which was given to
us in God's eternal purpose and purchased for us at Calvary by the
blood of Christ, THE GRACE OF GOD THAT BRINGS SALVATION
IS EFFECTUALLY APPLIED TO THE HEARTS OF GOD' S ELECT BY
THE HOLY SPIRIT. "It is the Spirit that quickeneth, the flesh
profitteth nothing."

E sabemos que a graça salvadora de Deus, aquela graça que nos foi
dada no propósito eterno de Deus e adquirida para nós no Calvário
pelo sangue de Cristo, A GRAÇA DE DEUS QUE TRAZ A SALVAÇÃO É
EFICAZMENTE APLICADA NOS CORAÇÕES DOS ELEITOS DE DEUS
PELO ESPÍRITO SANTO. "É o Espírito que vivifica, a carne nada
provê."

But the question that I am asked over and over WHEN IS A
PERSON SAVED? According to the Word of God, no man will ever be
saved until he is convinced in his own heart that he is a sinner,
deserving eternal wrath and condemnation from God. A PERSON
WILL BE SAVED WHEN HE IS SO CONVINCED OF HIS OWN SIN
THAT HE IS ABLE TO JUSTIFY GOD IN HIS OWN
CONDEMNATION. The only person who will ever call upon Christ in
faith and seek mercy from him is that man or woman who is so fully
aware of his corruption of heart, sinfulness and guilt, that he is able
to take sides with God against himself. A person is saved when he
can speak to God, as David did, saying - "Against thee, thee only,
have I sinned and done this evil in thy sight: that thou might be
Justified when thou speakest, and be clear when thou judgest.
Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive
me'. This is what I am saying, YOU MUST RECOGNIZE AND
CONFESS YOUR SIN, the vileness of your heart, the corruption of
your nature.

Mas a pergunta que me fazem perguntar repetidamente é QUANDO
UMA PESSOA É SALVA? De acordo com a Palavra de Deus, nenhum
homem jamais será salvo até que esteja convencido em seu próprio
coração de que é um pecador, merecendo eterna ira e condenação de
Deus. UMA PESSOA SERÁ SALVA QUANDO ELA ESTÁ TÃO
CONVENCIDA DE SEU PRÓPRIO PECADO QUE ELA É CAPAZ DE
JUSTIFICAR DEUS EM SUA PRÓPRIA CONDENAÇÃO. A única pessoa
que sempre invocará Cristo com fé e buscará misericórdia dele é
aquele homem ou mulher que é completamente consciente de seu
coração corrupto, seu pecado e culpa, que ele é capaz de tomar o
lado de Deus contra si mesmo. Uma pessoa é salva quando pode falar
com Deus, como Davi fez, dizendo: "Contra ti, somente ti, pequei e
fiz o que é mau aos teus olhos; para que tu fosses justificado quando
falastes, e fosse claro quando julgastes" Eis que eu nasci na
iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. ”Isto é o que
estou dizendo: VOCÊ DEVE RECONHECER E CONFESSAR SEU
PECADO, a vileza de seu coração, a corrupção de sua natureza.

YOU MUST REPENT OF YOUR SINS, the wickedness of your
thoughts and deeds AND YOU MUST ABHOR YOUR
RIGHTEOUSNESS. Yes, even your righteousness, the best of your
thoughts and actions, is as filthy rags before a holy God. You must be
broken and humbled before God, you must be made to loathe and
abhor yourself, or you will never come to God in true repentance and
faith, crying

VOCÊ DEVE SE ARREPENDER DE SEUS PECADOS, da iniqüidade de
seus pensamentos e ações E VOCÊ DEVE ABOMINAR SUA JUSTIÇA.
Sim, até mesmo a sua justiça, o melhor dos seus pensamentos e
ações, são como trapos imundos diante do santo Deus. Você deve ser
quebrado e humilhado diante de Deus, você deve passar a detestar e
abominar a si mesmo, ou você nunca chegará a Deus
verdadeiramente arrependido e na fé, chorando

"GOD BE MERCIFUL TO ME: I AM A SINNER!"

"DEUS SEJA MISERICORDIOSO COMIGO: EU SOU PECADOR!"

Don Fortner
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Salvation is something a person experiences in this life. It is
something that is known, felt, and experienced in the heart.
SALVATION IS A LIVING UNION WITH THE SON OF GOD BY
FAITH. If a person ever experiences salvation by the grace of God, if
you and I are saved, three things must be found in our hearts.
No man, woman, or child is truly saved until his heart is made to
experience HOLY SPIRIT CONVICTION. Our Lord told us that the
Holy Spirit would come to "reprove (convince, or convict) the world of
Sin, and of righteousness, and of judgment". It is the work of God the
Holy Spirit to convict men, to persuade and convince men, of their
sin, the evil of their hearts, of the righteousness of God in Christ, and
of the satisfaction of Divine justice by the death of Christ. No one is
saved who does not have such conviction in his heart. No one is
saved until he is given a true HEART FAITH IN CHRIST. "With the
heart man believeth unto righteousness." I am not talking about a
decision you made for Jesus. I am talking about true faith, a true and
continual heart confidence in the Lord Jesus Christ, a reliance of the
heart upon the sufficiency of Christ's righteousness, the efficacy of his
blood, the merits of big intercession, and the power and ability he has
to save.
No one is saved without Holy Spirit conviction and faith in Christ. And
no one is saved who does not experience in his heart REPENTANCE
TOWARD GOD. our Lord said, "Except ye repent, ye shall all likewise
perish". Repentance is a change. It is a change of mind, a change of
motives, and a change of Masters. A man has not truly repented, until
he repents of his sin - the evil of his nature, his sins - the evil of his
deeds, and his righteousness the evil of his supposed goodness. Do
you know anything about the conviction of the Holy Spirit, faith in
Christ, and repentance toward God? Have you experienced these
things in your heart? Do you now experience them? Without
conviction, faith, and repentance wrought in your heart by the Holy
Spirit, there is no salvation.
A PERSON IS TRULY SAVED WHEN, BY THE REVELATION OF
GOD THE HOLY SPIRIT, HE SEES THE GLORY OF GOD IN THE
CRUCIFIED CHRIST. "For God, who commanded the light to Shine
out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the
knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." "How can a
man be just with God? How can he be clean that is born of woman?"
How can God be just and yet justify the ungodly? Where can
righteousness and peace meet together? Where can mercy and truth
kiss each other? How can justice be satisfied, and grace be extended?
Find the answer to those questions and you will learn the gospel.
There is but one answer. It is found in the cross of our Lord Jesus
Christ. In the death of Christ, we see both the wisdom and the power
of God. THE REDEMPTIVE GLORY OF GOD IS REVEALED IN THE
CROSS OF OUR LORD JESUS CHRIST! No man is saved until he
sees, by Divine revelation, the glory and justice of God, as well as the
grace of God, in saving sinners through the substitutionary sacrifice of
his Son at Calvary.
God sacrificed his Son in the place of his people, because in order for
a holy God to save sinful man SIN MUST BE PUNISHED,
RIGHTEOUSNESS MUST BE MAINTAINED, and JUSTICE MUST
BE SATISFIED (Rom. 3:19-26). How can God forgive sinners and
save them by his grace? Only by SUBSTITUTION! Through the
sacrifice of his Son as our propitiation to make an atonement for our
sins, God is as just as if he never showed mercy, and as merciful as if
he had no justice.
Don Fortner

Parte 4
A salvação é algo que uma pessoa experimenta nesta vida. É algo
que é conhecido, sentido e experimentado no coração. SALVAÇÃO É
UMA UNIÃO VIVA COM O FILHO DE DEUS PELA FÉ. Se uma pessoa
experimenta a salvação pela graça de Deus, se você e eu somos
salvos, três coisas devem ser encontradas em nossos corações.
Nenhum homem, mulher ou criança é verdadeiramente salva até que
seu coração seja levado a experimentar a CONVICÇÃO DO ESPÍRITO
SANTO. Nosso Senhor nos disse que o Espírito Santo viria para
"reprovar (convencer ou condenar) o mundo do pecado, da justiça e
do juízo". É a obra de Deus, o Espírito Santo condenar, persuadir e
convencer o homem de seus pecados, de seus coração maldoso, da
justiça de Deus em Cristo e da satisfação da justiça divina pela morte
de Cristo. Ninguém é salvo que não tenha essa convicção em seu
coração. Ninguém é salvo até que ele receba uma verdadeira FÉ NO
CORAÇÃO EM CRISTO. "Com o coração se crê para a justiça." Eu não
estou falando sobre uma decisão que você fez para Jesus. Eu estou
falando sobre a verdadeira fé, um coração verdadeiro e contínuo de
confiança no Senhor Jesus Cristo, um coração confiante na suficiência
da justiça de Cristo, a eficácia do seu sangue, os méritos da grande
intercessão, e o poder e habilidade que ele tem para salvar.
Ninguém é salvo sem a convicção do Espírito Santo e fé em Cristo. E
ninguém é salvo se não experimentar em seu coração o
ARREPENDIMENTO PARA COM DEUS. Nosso Senhor disse: "Se não
vos arrependerdes, todos de igual modo perecerás". O
arrependimento é uma mudança. É uma mudança de mentalidade,
uma mudança de motivos e uma mudança de mestres. Um homem
não se arrependeu verdadeiramente, até que ele se arrependa de seu
pecado - o mal de sua natureza, seus pecados - o mal de seus atos, e
sua justiça, o mal de sua suposta bondade. Você sabe alguma coisa
sobre a convicção do Espírito Santo, fé em Cristo e arrependimento
para com Deus? Você já experimentou essas coisas em seu coração?
Você agora as experimenta? Sem convicção, fé e arrependimento
moldados em seu coração pelo Espírito Santo, não há salvação.
UMA PESSOA É VERDADEIRAMENTE SALVA QUANDO, PELA
REVELAÇÃO DE DEUS, O ESPÍRITO SANTO, VÊ A GLÓRIA DE DEUS
NO CRISTO CRUCIFICADO. "Porque Deus, que mandou a luz
resplandecer das trevas, resplandeceu em nossos corações para dar a
luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo."
"Como pode um homem ser justo com Deus? Como ele pode ser
perfeito se nasceu de uma mulher?" Como pode Deus ser justo e
justificar o ímpio? Onde a justiça e a paz podem se reunir? Onde a
misericórdia e a verdade podem se encontrar? Como a justiça pode
ser satisfeita e a graça extendida? Encontre a resposta para essas
perguntas e você aprenderá o evangelho.
Existe apenas uma resposta. Ele é encontrado na cruz de nosso
Senhor Jesus Cristo. Na morte de Cristo, vemos tanto a sabedoria
como o poder de Deus. A GLÓRIA REDENTORA DE DEUS É REVELADA
NA CRUZ DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! Nenhum homem é
salvo até que ele veja, pela revelação divina, a glória e a justiça de
Deus, bem como a graça de Deus, salvando os pecadores através do
sacrifício substitutivo de seu Filho no Calvário.
Deus sacrificou seu Filho no lugar de seu povo, porque para um Deus
santo salvar o homem pecador, o PECADO DEVE SER PUNIDO, A
JUSTIÇA DEVE SER MANTIDA, E A JUSTIÇA DEVE SER SATISFEITA
(Rm 3: 19-26). Como Deus pode perdoar pecadores e salvá-los pela
sua graça? Apenas por SUBSTITUIÇÃO! Através do sacrifício de seu
Filho como nossa propiciação para fazer expiação pelos nossos
pecados, Deus é tão justo como se ele nunca tivesse mostrado
misericórdia, e tão misericordioso como se ele não tivesse justiça.
Don Fortner
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I am not interested in knowing the time, the day and hour, of your
conversion or mine. It is not important. I am not interested in
knowing the place where God's saving grace found you. That is of no
significance. But it is important that we understand when a person is
saved in this sense - WE MUST KNOW THOSE CONDITIONS AND
CIRCUMSTANCES WHICH ALWAYS ACCOMPANY TRUE
SALVATION. Of these things I am sure - A person is saved when it
pleases God to save him. A person is saved when he bows to the
authority and sovereign dominion of the Lord Jesus Christ. A person is
saved when he justifies God in his own eternal condemnation. A
person is saved when he sees the glory of God in the crucified Christ.

Não estou interessado em saber o momento, o dia e a hora da sua
conversão ou a minha. Não é importante. Eu não estou interessado
em conhecer o lugar onde a graça salvadora de Deus encontrou você.
Isso não tem significado. Mas é importante que entendamos quando
uma pessoa é salva nesse sentido - NÓS DEVEMOS CONHECER AS
CONDIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE SEMPRE ACOMPANHAM A
SALVAÇÃO VERDADEIRA. Dessas coisas eu tenho certeza - Uma
pessoa é salva quando agrada a Deus salvá-lo. Uma pessoa é salva
quando se curva à autoridade e soberania do Senhor Jesus Cristo.
Uma pessoa é salva quando justifica a Deus em sua própria
condenação eterna. Uma pessoa é salva quando vê a glória de Deus
no Cristo crucificado.

AND A PERSON IS SAVED WHEN HE SAVINGLY LOOKS TO
CHRIST BY FAITH. This is what our Lord declares. "Look unto me,
and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is
none else." "As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so
must the Son of man be lifted up: that whosoever believeth in him
should not perish but have eternal life. For God so loved the world,
that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him
should not perish, but have everlasting life." My friend, THIS IS
GOD'S REMEDY FOR SIN - LOOK TO CHRIST AND BE SAVED! If
you will but look to Christ in true faith, you will not perish, you will
have life eternal, you will be saved. What does it mean to look to
Christ? To look to Christ is to acknowledge my sin and guilt, and my
need of a Savior. To look to Christ is to acknowledge him as Lord, the
only one who can save. To look to Christ is to trust him, to rest my
soul upon the merits of his righteousness and shed blood.

E UMA PESSOA É SALVA, QUANDO O SALVO OLHA PARA CRISTO PELA FÉ.
Isto é o que nosso Senhor declara. "Olhe para mim, e sede salvos, todas
as extremidades da terra; porque eu sou Deus e não há outro." "Assim
como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do
homem seja levantado; para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito." para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Meu amigo, ESTE É O REMÉDIO DE DEUS PARA
O PECADO - OLHE PARA CRISTO E SEJA SALVO! Se você apenas olhar
para Cristo na verdadeira fé, você não perecerá, você terá vida eterna,
você será salvo. O que significa olhar para Cristo? Olhar para Cristo é
reconhecer meu pecado e culpa e minha necessidade de um Salvador.
Olhar para Cristo é reconhecê-lo como Senhor, o único que pode salvar.
Olhar para Cristo é confiar nele, descansar minha alma nos méritos de sua
justiça e sangue derramado.

What must I look to Christ for? I look to Christ for pardon. I look to
Christ for righteousness. I look to Christ for redemption. I look to
Christ for faith. I look to Christ for strength. I look to Christ for
acceptance with God. I look to Christ for sanctification. I look to
Christ for everything my soul needs. He is all my salvation and all my
desire. Do I, as a guilty sinner, have any encouragement to look to
Christ? Indeed, there are many things to encourage sinners to look to
Christ and be saved. He invites, and even commands, us to look to
him. He promises salvation to all who will look to him. If we refuse to
look, we will surely die in our sins.

Para que devo procurar a Cristo? Eu olho para Cristo para perdão. Eu
olho para Cristo por justiça. Eu olho para Cristo por redenção. Eu olho
para Cristo por fé. Eu olho para Cristo em busca de força. Eu olho
para Cristo por aceitação com Deus. Eu olho para Cristo para
santificação. Eu olho para Cristo para tudo que minha alma precisa.
Ele é toda a minha salvação e todo o meu desejo. Eu, como pecador
culpado, tenho algum encorajamento para olhar para Cristo? De fato,
há muitas coisas para encorajar os pecadores a olhar para Cristo e
serem salvos. Ele convida e até manda que olhemos para ele. Ele
promete salvação a todos os que olharem para ele. Se nos
recusarmos a olhar, certamente morreremos em nossos pecados.

Many around us, as vile, loathsome, and guilty as we are, have
looked and been saved. Why, then, should we perish? When is the
best time to look to Christ? "Today, if ye will hear his voice, harden
not your heart." We must look to Christ right now! We must look to
him right now, and we must look to him always, throughout our
pilgrimage here. And we shall look to him forever. The glory of
heaven is this - We shalt see his face! Salvation begins with a look "Look unto me". Salvation is maintained by a look - "Looking unto
Jesus, the Author and Finisher of our faith". And salvation ends in a
look "They shall see his face". Will you look to Christ? If you do, you
shall be saved.
A PERSON IS SAVED WHEN, WALKING IN THE LIGHT OF
DIVINE REVELATION, HE RECEIVES AND CONFESSES JESUS
CHRIST TO BE HIS LORD AND SAVIOR. "To as many as received
him, to them gave the power to become the sons of God: which were
born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man,
but of God." The Lord Jesus Christ has no secret disciples. All who
trust him confess him. They publicly identify themselves with Christ
and his people. As God's servant, with the authority of God himself, I
invite you to come to Christ today. Look to him now. God help you to
look. If you look to him, you shall be saved. Amen.

Muitos ao nosso redor, tão desprezíveis, repugnantes e culpados
como somos, olharam e foram salvos. Por que, então, devemos
perecer? Quando é a melhor hora para olhar para Cristo? "Hoje, se
você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração." Nós devemos
olhar para Cristo agora mesmo! Devemos olhar para ele agora, e
devemos olhar para ele sempre, durante toda a nossa peregrinação
aqui. E nós olharemos para ele para sempre. A glória do céu é esta Nós veremos seu rosto! A salvação começa com um olhar - "Olhe
para mim". A salvação é mantida por um olhar - "Olhando para Jesus,
o Autor e Consumador da nossa fé". E a salvação termina em um
olhar "Eles verão o seu rosto". Você vai olhar para Cristo? Se você
fizer isso, você será salvo.
Uma pessoa é salva quando, caminhando à luz da revelação divina,
recebe e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. "A todos
quantos o receberam, deram-lhe poder para se tornarem filhos de
Deus, que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem
da vontade do homem, mas de Deus." O Senhor Jesus Cristo não tem
discípulos secretos. Todos os que confiam nele confessam-no. Eles se
identificam publicamente com Cristo e seu povo. Como servo de
Deus, com a autoridade do próprio Deus, convido-o a vir a Cristo
hoje. Olhe para ele agora. Deus te ajude a olhar. Se você olhar para
ele, será salvo.

Don Fortner
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