O Espírito Santo nos Selou para a Salvação (Efésios 1.13,14)
Você já comeu uma deliciosa compota de frutas de Minas Gerais? Compota é um
delicioso doce que surgiu na Europa medieval. O preparo de uma compota de frutas
consiste em cozinhar uma fruta (que pode ser figo, pêssego, manga, abacaxi, etc) com
água, açúcar e algumas especiarias, como canela e cravo-da-Índia. Depois o doce é
armazenado num pote. Como as cozinheiras que preparam a compota evitam que
bactérias se acumulem estraguem o conteúdo do pote? A resposta é selando o pote. Selar
o pote é aplicar um procedimento de purificação no pote de tal maneira que a compota
não é estragada pelo acúmulo de bactérias e impurezas.
Semelhantemente, a Palavra de Deus diz que, uma vez que fomos eleitos pelo Pai
antes da fundação do mundo e redimidos pelo Filho na cruz do Calvário mediante o seu
sangue, fomos selados em Cristo pelo Espírito Santo, depois que nós ouvimos a
mensagem do evangelho e cremos nela (v. 13 - Nele,	
  quando	
  vocês	
  ouviram	
  e	
  creram	
  na	
  
palavra	
  da	
  verdade,	
  o	
  evangelho	
  que	
  os	
  salvou,	
  vocês	
  foram	
  selados	
  com	
  o	
  Espírito	
  
Santo	
  da	
  promessa).
Antes de falar sobre o significado do selo do Espírito Santo, precisamos
compreender melhor como a salvação é trazida para o nosso interior, para o coração. A
salvação, iniciada pelo Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, e confirmada
pelo Filho, que nos redimiu, finalmente é aplicada a nós pelo Espírito Santo. Jesus
Cristo disse a Nicodemos, um dos mestres da lei em seus dias, que qualquer pessoa
precisa nascer de novo para entrar no Reino de Deus. Nicodemos não entendeu o que
Jesus dizia, mas Jesus explicou mais claramente: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode
entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é
carne, mas o que nasce do Espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter
dito: É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta,
mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os
nascidos do Espírito” (João 3.5-8). O que Jesus está dizendo é que uma pessoa se torna
crente pela iniciativa do Espírito Santo, que promove a conversão da pessoa. O Espírito
Santo vem soberanamente sobre a pessoa morta espiritualmente e implanta vida no seu
coração. Esta obra é a ressurreição espiritual, ou a regeneração. Essa obra do Espírito
Santo habilita a pessoa a crer no evangelho.
Enquanto a Palavra de Deus é anunciada aos ouvidos do incrédulo, o Espírito
Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo (João 16.8). O pecador então passa a
entender que sua situação diante de Deus é terrível. Seu estado é de pecado e miséria e
sua condição é de condenado. Uma vez percebendo isso, o pecador se arrepende de seus
pecador e pede que Deus o salve. Uma vez que o pecador clama a Deus por salvação,
Deus estende a mão e salva o pecador pela mediação de Cristo, que pagou pelos seus
pecados na cruz.
Paulo diz que a pregação da Palavra da verdade é o instrumento para que creiamos
(“nele,	
  quando	
  vocês	
  ouviram	
  e	
  creram	
  na	
  palavra	
  da	
  verdade,	
  o	
  evangelho	
  que	
  os	
  

salvou”). Está escrito em Romanos 10.13-17: “porque 'todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo'. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como
crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem
pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: 'Como são belos
os pés dos que anunciam boas novas!' No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as
boas novas. Pois Isaías diz: 'Senhor, quem creu em nossa mensagem?'
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a
palavra de Cristo”. A fé é indispensável para a salvação, pois somente quem crê poderá
pedir ajuda a Deus depois de reconhecer que é pecador e merecedor do castigo de Deus.
A fé é Deus estendendo o nosso braço para nos dar o presente da salvação.
Além disso, a Palavra que nos salva é chamada de “Palavra da verdade”. Jesus
disse em sua oração sacerdotal: “a tua Palavra é a verdade”. Isso indica que o conteúdo
da mensagem do evangelho conforme revelado nas Escrituras é verdadeiro, fiel. A
mensagem do evangelho é sublime. Se o que Jesus falou de si mesmo fosse mentira,
então ou ele seria o maior lunático e charlatão do universo, ou ele seria o maior vigarista
de todos os tempos. Mas eu quero mostrar uma outra opção: tudo o que a Palavra diz é a
pura expressão da verdade. Quem não crer nela, será julgado no dia do juízo de Deus
sem a menor possibilidade de segunda chance. Então creia na Palavra da verdade agora!
Viva em função dela a partir de agora!
Também a Palavra da verdade é referida como “o evangelho que os salvou”.
Evangelho são as boas notícias de que há salvação da condenação eterna mediante o
pagamento da sentença feito por Jesus Cristo em nosso lugar na cruz. O evangelho salva
porque ele anuncia o perdão de Deus em Jesus. Quem crer nesse anúncio tem seus
pecados perdoados, removidos, porque Cristo os tomou sobre si e os fez desaparecer da
presença de Deus por causa de sua justiça. Cristo cumpriu fielmente a lei do Senhor e,
sem pecado, submeteu à morte na cruz. Mas sua morte não foi em decorrência de seu
erro, mas dos nossos pecados. Assim, “pelas suas pisaduras fomos sarados”. Por causa
do seu sofrimento em nosso lugar, somos declarados justos diante de Deus quando
cremos. Esse é o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo o que crê (Rm
1.16).
Finalmente, Paulo diz que fomos “selados	
  com	
  o	
  Espírito	
  Santo	
  da	
  promessa”	
  
depois que ouvimos a Palavra e crermos no evangelho que nos salvou. O selo do
Espírito Santo indica três coisas basicamente: primeiro, que a obra de salvação que está
em curso em nós genuinamente procede de Deus (Ester 3.12 mostra exemplo do selo
como indicando certificado de procedência). Segundo, o selo do Espírito Santo indica
que nós somos propriedade de Deus (Cântico dos Cânticos 8.6 mostra o selo com esse
significado. Veja também 1 Pedro 2.9 – Em Romanos 8.16 está escrito que “o próprio
Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus”). Terceiro, o selo do
Espírito Santo indica que o processo de salvação realizado em nós jamais será
interrompido, prejudicado ou violado (Mt 27.66; Ap 5.1; Fp 1.6). É correto aqui nessa
passagem dizer que o fato de sermos selados pelo Espírito Santo implica nas três coisas
simultaneamente: a obra de Deus em nós é autêntica porque pertencemos a ele e, por

isso, ele nos protege de qualquer violação. É por isso que, uma vez salvo, salvo para
sempre; porque o Espírito Santo da promessa não permite que a salvação operada em
nós seja quebrada. O Espírito Santo é chamado de Espírito da promessa porque a futura
consumação da salvação em nós depende de que ele garanta que o processo não será
interrompido.
Finalmente, no versículo 14 Paulo diz que o Espírito da promessa “é a garantia da
nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua
glória”. A palavra traduzida aqui como “garantia” é semelhante à entrada que uma
pessoa oferece ao banco na hora de financiar a casa. A entrada é a parcela inicial que
garante que o negócio será concluído. O Espírito Santo então funciona como o penhor,
ou a garantia de que receberemos a nossa herança enquanto a consumação da salvação
não ocorre completamente. Isso porque já estamos salvos, mas ainda não totalmente. A
salvação terá atingido o seu ponto final somente quando Cristo voltar, quando ocorrer a
ressurreição dos mortos no último dia. Até lá, temos muito a aprender e muito a produzir
para a glória de Deus. Aliás, este é o propósito da obra do Espírito em nós: “para o
louvor da sua glória”.
Conclusão
Veja que grande tesouro temos diante de nós! Você entende agora, porque tem
gente que morre por causa desse tesouro? A salvação é uma obra magnífica do Pai, que
nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, movido por seu amor
incondicional. A salvação é uma obra maravilhosa do Filho, que realizou o pagamento
na cruz do Calvário e nos redimiu pelo seu sangue. A salvação é uma obra sublime do
Espírito Santo, que nos selou garantindo que a salvação operada em nós procede de
Deus, que nós pertencemos a ele e que, por isso, ele nos protege de qualquer violação
até que a salvação esteja totalmente cumprida em nós. Então não desperdice este
tesouro! Conta-se que um mendigo passou muitos anos sentado sobre uma pedra numa
cidade pequena, pedindo esmolas. Ele morreu de repente, sem ter onde ser sepultado.
Então os moradores da cidade decidiram prover um lugar para seu sepulcro. Como ele
vivia esmolando sobre a pedra na rua principal, os moradores da cidade entenderam que
aquele era o lugar dele. Resolveram enterrá-lo ali mesmo. Removeram a pedra, cavaram,
e, para surpresa de todos, encontraram um baú repleto de moedas de ouro e de pedras
preciosas. Era um tesouro de valor incalculável! Então cuidado, pois, se você ouve a
Palavra de Deus todos domingos e mesmo se você ouve a mensagem do evangelho de
vez em quando e não se entrega a Cristo, e não muda de vida, você está sobre um
tesouro e não se deu conta disso. Não desperdice este tesouro! Vá a Cristo hoje mesmo!
Comprometa-se com ele, conheça a vontade dele pela leitura da Bíblia! Creia no
evangelho, arrependa-se dos seus pecados! Ele sempre está pronto para ouvir nossa
oração e para nos socorrer! Amém.

