
4. Salvação: A Única Solução.  4°°°° Trimestre 2012 – Crescendo em Cristo 

Textos Bíblicos: João 2:25; Jer. 17:9; Tito 1:1-2; Rom. 3:19–24; Atos 2:37; Lucas 7:47; Efe. 
2:1–5; João 3:16. 

Citações 

• Uma idéia é salvação por imaginação. Frank Lloyd Wright  
• O primeiro passo para a salvação de uma pessoa é consciência de seu pecado. Seneca  
• Mas quando você entende a Bíblia literalmente, pelo que ela diz, você deve admitir o fato 

de que existe apenas um meio de salvação, apenas um Salvador. Tim LaHaye  
• Cristo é não apenas o Salvador mas a própria salvação. Matthew Henry 
• Toda nossa salvação consiste na manifestação da natureza, vida e Espírito de Jesus em 

nosso novo homem interior. William Law 
• Nenhum picador jamais foi salvo por dar seu coração a Deus. Não somos salvos por 

nossas dádivas, somos salvos pela dádiva de Deus. A.W. Pink 
• Deus ganha mais com sua salvação do que você jamais conseguirá. David Shepherd 
• Eu subitamente percebi que, o tempo todo, não era eu quem estava buscando Deus, mas 

Deus é quem estava me buscando. Eu tinha me colocado no centro de minha própria 
existência e virado as costas para Deus. Toda a beleza e verdade que eu tinha descoberto 
haviam chegado até mim como um reflexo de sua beleza, mas eu tinha mantido meus 
olhos fixos no reflexo e estava sempre olhando para mim mesmo. Mas Deus me trouxe ao 
ponto em que fui compelido a me afastar do reflexo, tanto de mim mesmo quanto do 
mundo que poderia apenas espelhar minha própria imagem. Naquela noite, o espelho 
quebrou-se e me senti abandonado porque eu não podia mais contemplar a imagem de 
minha própria razão e do mundo finito que eu conhecia. Deus me colocou de joelhos e 
me fez reconhecer minha própria insignificância, e dessa compreensão eu renasci. Eu não 
era mais o centro de minha vida e por isso podia ver Deus em tudo. Bede Griffiths 

Perguntas 

            De que somos salvos e para que somos salvos? Como ideias erradas acerca da salvação 
podem causar tanto dano? O quê aconteceu de errado no começo e como Deus o torna novamente 
certo? Por que estamos tão preocupados em obter a sentença “inocente”? Qual a melhor maneira de 
explicarmos para outros que, em seu cerne, salvação é cura?  

Sumário Bíblico 

            “Jesus… conhecia a natureza humana. Ninguém precisava dizer-lhe como a humanidade era.” 
(João 2:24-25 NLT). Deus conhece nossa condição e como nos salvar. Jer. 17:9 explica aquilo que 
também sabemos – quão enganosa é nossa mente! Paulo proclamou a esperança que conduz à vida 
eterna (Tito 1:1-2). Rom. 3:19-24 sumariza nossa condição e a solução de Deus. Eis a solução: “Mas 
agora o character de bondade e justice de Deus foi demonstrado. Ele não tem nada a ver com a 
guarda da lei, muito embora tenhasido anunciado pela lei e pelos profetas. Esse caráter justo de Deus 
chega a cada um que tem fé em Jesus Cristo, àqueles que depositam nele sua confiança.  Não importa 
quem somos: Todos pecamos e estamos longe do glorioso ideal de Deus. Apesar disso, por meio do 



dom gratuito de sua graça, Deus nos torna justos por meio de Jesus Cristo que nos liberta.” (Rom. 
3:19-24 FBV) 

            A resposta do povo ao discurso de Pedro em Atos 2 foi “que devemos fazer?” (Atos 2:37). 
Em Lucas 7:47 Jesus esclarece que aqueles que acreditam que foram pouco perdoados, amam pouco; 
enquanto aqueles que reconhecem o quanto foram perdoados, amam muito! Em Efe. 2:1-5, Paulo 
elucida como estávamos mortos por causa de nossos pecados. A doença do pecado mata. Mas Deus 
nos reavivou, salvando-nos por sua graça. João 3:16 nos diz que foi o amor de Deus que buscou 
trazer-nos de volta para ele por meio da dádiva de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo.  

Comentário 

            Salvação envolve os conceitos gêmeos de resgate e cura. Precisamos ser tirados de nossa 
trágica situação e precisamos ser curados de nossa doença fatal. A boa notícia é que, no plano de 
Deus, ele faz essas duas coisas. Ele nos salva desde mundo pecaminoso e noscura de nossas 
enfermidades que, se forem deixadas sem tratamento, inevitavelmente nos matarão. 
            Isso é muito mais do que pronunciar que somos legalmente inocentes. Porém, dada nossa 
preocupação ocidental comconceitos legais de pecado e culpa, é nisso que a maioria das pessoas 
pensa quando falamos de salvação. Falamos de justiça imputada e em sermos cobertos pelo sangue, 
contudo, o que Jesus veio fundamentalmente fazer foi curar os danos do pecado, o relacionamento 
rompido que está no âmago da questão. Portanto, quando falamos de salvação, lembre-se de que, na 
mente de Deus, trata-se de cura. A vida de Jesus encapsulou esse conceito, demonstrando por meio 
de todos aqueles milagres de cura que o que Deus mais quer é nos restaurar à sua imagem, restaurar-
nos ao nosso eu original, curar toda ruptura que resultou do pecado. 
            Quando vamos ao médico, buscamos salvação de nossa enfermidade. Não é perdão que 
pedimos ao médico – o que queremos é cura. Semelhantemente conosco, em nossa condição 
pecaminosa. Conquanto certamente lamentemos nossas ações, conquanto ansiemos por perdão, o que 
Deus mais deseja fazer é intervir como Médico divino e curar nossa natureza de pecado. Se 
entendermos que nossa maior necessidade é a cura, nos concentraremos nisso. Nós continuamos nos 
esquecendo de que pecado não é alguma coisa objetiva, mas relacional – ou falha de relacionamento! 
Apenas quando entendermos o que aconteceu de errado no princípio, poderemos compreender o que 
a salvação de Deus realmente é – e como ele atua para nos trazer de volta para ele. 
            Bem lá atrás no Antigo Testamento, Deus identifica-se: “Eu sou o Senhor que te sara” (Êxodo 
15:26). Em Lucas 8:48, Jesus ensina que somos curados ao confiar nele para fazer exatamente isso, e 
em Lucas 7:50 Jesus usa exatamente a mesma palavra paa descrever salvação. Claramente, Jesus 
queria que entendêssemos que salvação é cura. 
            Isso não é imputação de mérito. Não é transferência mística de justiça, um “implante” de 
perfeição. Não é Deus deixando de nos ver para, ao invés, ver Jesus. Muitas imagens que tem sido 
usadas para descrever salvação falham em fielmente representar o que acontece. Trata-se de Deus 
conquistando-nos de volta para o amor e para a confiança nele, pela demonstração de quem ele é e do 
que pode fazer por nós. Qual foi o problema que, como seres humanos, enfrentamos lá no princípio? 
Nós acreditamos nas mentiras do Diabo e desconfiamos de Deus. Nós rompemos nosso 
relacionamento de amor com Deus e nos “casamos” com o Diabo. Ao cair em seu embuste quanto ao 
que Deus é, nós nos apartamos da vida, de nosso Criador. 
            Como Deus restaura esse relacionamento que é vital para a continuidade de nossa existência? 
Demonstrando que o Diabo e nosso pais estavam totalmente errados em sua rejeição de Deus, do 



modo mais efetivo pela vida e morte de Jesus, revelando-nos a verdade acerca de Deus. Tendo Deus 
recuperado nossa confiança, ele então pode nos curar – uma intervenção ativa que restaura a imagem 
de Deus em nós. Como? Bem, pense em como ela foi perdida. A imagem de Deus foi perdida por 
meio de repetidas rejeições da verdade, escolhendo más ações, acolhendo mentiras. Ao reconhecer 
que verdade é verdade, escolhendo o certo ao invés do errado e diariamente cultivando 
relacionamento com aquele que é a essência do Bem, nós retornamos à conformidade com a 
realidade de Deus e somos curados e recriados. As escolhas estão em nosso cérebro! 
 Algumasvezes as pessoas descartam isso como “apenas ideias”. Ideias são vistas como algo 
sem substância, pensamentos que vem e que vão. Mas ideias tem grande poder: para curar e para 
destruir. Qual foi o grande pecado de Lúcifer? Umaatitude de orgulho. Orgulho é uma ideia – que 
você é o maior, que você é o mais importante e que o universo gira ao seu redor. Essa ideia rejeita o 
bem estar dos outros, é totalmente egoísta e, inevitavelmente, destrutiva. Assim, foi uma ideia que 
arrastrou o perfeito universo de Deus para dentro de todo esse conflito, essa guerra que começou no 
céu. E é uma ideia que nos conquista de volta: a prova de como Deus realmente é, atraindo-nos 
amoravelmente de volta para si. Isso é salvação. 
  

Comentários de Ellen White 

          O plano da redenção, porém, tinha um propósito ainda mais largo e profundo do que a salvação 
do homem. Não foi só por essa razão que Cristo veio à terra; não foi meramente para que os 
habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como deveria ser considerada; 
mas para vindicar o caráter de Deus perante o universo. {Patriarchs and Prophets p. 68} 

            Como Doador da Vida, Ele assumiu nossa natureza, para que pudesse reveler o caráter de 
Deus e imprimir Sua imagem em todos os que o receberem. Ele tornou-se homem para que, por meio 
de Seu infinito sacrifício, Deus pudesse receber reverência da raça restaurada...        A ciência da 
redenção é tão elevadaquanto o céu e seu valor é infinito. Esta verdade é tão vasta, tão profunda, tão 
elevada que, perante ela, toda a sabedoria dos mais sábios homens da terra mergulha na 
insignificância. Em comparação com o conhecimento de Deus, todoconhecimento humano é como 
palha. E o caminho para a salvação pode ser tornado conhecido apenas por Deus. Manuscript 69, 

1897.   {S.D.A. Bible Commentary Vol. 7A p. 469} 

            Muitos que agora habitam nas sombras do pecado e da morte, quando virem nos fiéis servos 
de Deus o reflexo da Luz do mundo, entenderão que possuem esperança de salvação, e abrirão seu 
coração para receber os raios que curam, e por sua vez se tornarão em portadores de luz para outros 
que ainda estão em trevas. {Counsels to Parents, Teachers and Students p. 468} 

           Apenas a eternidade revelará o que foi realizado por esse tipo de ministério, o modo como 
muitas almas, adoecidas pela dúvida, e cansadas de mundanismo e inquietação, foram trazidas ao 
Grande Médico que anseia por salvar plenamente todos os que vierem a Ele. Cristo é um Salvador 
ressurreto e há cura em suas asas. {Daughters of God p. 131} 

            Crer em Cristo meramente como o Salvador do mundo nunca poderá trazer cura à alma. A fé 
que salva não é um simples assentimento à verdade do evangelho. A fé verdadeira é aquela que 



recebe Cristo como um Salvador pessoal. Deus deu Seu Filho Unigênito para que eu, crendo nEle, 
“não pereça, mas tenha vida eterna.” John 3:16. {The Ministry of Healing p. 62} 

            Cada um de nós deve vir à fonte e beber por si mesmo. Milhares ao nosso redor pode beber 
da fonte da salvação, mas não seremos saciados a menos que nós mesmos bebamos da fonte. 
Precisamos ver a beleza, a luz da palavra de Deus por nós mesmos... {Review and Herald, March 11, 
1890} 
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