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4. Salvação (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus)  
 
Material bíblico Lc. 18:9–14; Jo. 6:44; Lc. 15:3–10; Mt. 20:28; Jo. 8:34–36; Jo. 6:35, 
47–51, Jo. 3:16. 
 
Citações 

• Deus ganha mais com a sua salvação do que você jamais ganhará. David 

Shepherd  
• O primeiro passo para a salvação de uma pessoa é o conhecimento de seu 

pecado. Seneca  
• A obra da salvação, em seu sentido pleno, é (1) sobre os seres humanos 

inteiros, não apenas as almas; (2) sobre o presente, e não apenas o futuro; e (3) 
sobre o que Deus faz através de nós, e não apenas o que Deus faz em nós e por 
nós. N.T. Wright 

• Cristo não é apenas o Salvador, mas é a própria salvação. Matthew Henry 
• Toda a nossa salvação consiste na manifestação da natureza, da vida e do 

Espírito de Jesus em nosso novo homem interior. William Law 
• Se você tentar somar à salvação de Deus, você irá subtrair. Se você tentar ser 

digno da salvação de Deus, você não crê completamente, mesmo se você 
tentar fazer um pouco. Timothy Keller 

• Sejamos os cristãos de hoje. Não vamos ter medo da ousadia da igreja de hoje. 
Com a luz de Cristo vamos iluminar até mesmo as cavernas mais hediondas da 
pessoa humana: tortura, prisão, roubo, carência e doença crônica. Os 
oprimidos precisam ser salvos, não com uma salvação revolucionária, em 
mera forma humana, mas com a revolução sagrada do Filho do Homem, que 
morreu na cruz para limpar a imagem de Deus, a que está suja na humanidade 
de hoje, uma humanidade tão escravizada, tão egoísta, tão pecaminosa. Oscar 

A. Romero 
 
Perguntas 
 Como você explicaria o que “salvação” significa? Como é que a nossa 
salvação se encaixa no grande conflito? De que forma a salvação cura? Como Jesus 
demonstrou o tipo de salvação que oferecia? O que deve acontecer para que possamos 
ser curados? Como é que mudamos ao sermos salvos? 
 
Resumo bíblico 

  Em Lucas 18:9-14 Jesus dá o exemplo do fariseu e do coletor de impostos. 
Aquele que “desceu justificado para sua casa”, foi o cobrador de impostos... Jesus 
atrai todos à Ele (João 6:44). As parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida 
(Lucas 15:3-10) mostra o quão longe Deus vai para encontrar os perdidos e trazê-los 
para casa. Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos (ver Mateus 20:28).  Jesus 
diz: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” João 8:36 (FBV) 
Jesus é o pão da vida (João 6:35, 47–51). “Porque Deus tanto amou o mundo que deu 
o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida 
eterna.” João 3:16 (FBV). 

 
Comentários 
 Incluído no sentido da salvação estão duas ideias: resgate (salvar) e curar 
(aliviar). As palavras salvar e aliviar precisam ser levadas para fora da nossa situação 
fatal atual e também precisamos ser curados da nossa doença fatal. Como um homem 
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se afogando; ele precisa ser levado para fora da água, e, em seguida, precisa que a 
água seja retirada de seus pulmões! A boa notícia é que no plano de Deus, Ele faz as 
duas coisas. Ele não só nos salva do mundo pecaminoso, como também nos cura da 
nossa doença pecaminosa, que se não tratada, inevitavelmente, nos mata. 
 Isto é muito mais do que afirmar que não somos legalmente culpados. Devido 
a nossa preocupação ocidental com conceitos jurídicos de pecado e culpa é que a 
maioria das pessoas pensa quando se fala de salvação. Nós falamos sobre justiça 
imputada e ser coberto com o sangue, mas o que Jesus veio fazer principalmente era 
curar os danos do pecado, o relacionamento quebrantado, que é o centro do problema. 
Portanto, quando falamos de salvação, lembre-se que na mente de Deus ela significa 
cura. A vida de Jesus encapsulou este conceito, demonstrando através de todos os 
milagres de cura que o que Deus mais quer é refazer-nos à sua imagem para nos 
devolver a nossos antigos “eus”, para curar todo o quebrantamento pecaminoso.  
 Nós procuramos a salvação de nossas enfermidades quando vamos ao médico. 
Não estamos pedindo ao médico para que nos perdoe. É a cura que nós queremos. 
Semelhantemente em nosso estado pecaminoso. Enquanto nós certamente 
lamentamos nossa ação, enquanto nós em nós mesmos ansiamos pelo perdão, o que 
Deus mais quer fazer é entrar como o médico divino e curar a nossa pecaminosidade. 
Se entendemos que a nossa maior necessidade é a cura, vamos nos concentrar nisso. O 
pecado não é algum tipo de coisa objetiva, mas relacional, ou é a falta de 
relacionamento! Somente entendendo o que deu errado em primeiro lugar que 
podemos entender o que a salvação de Deus realmente é!  
 Muitas das ilustrações que têm sido usadas para descrever a salvação não 
representam justamente o que está acontecendo. Deus está nos reconquistando para 
amar e confiar nEle pela demonstração de quem Ele é e como Ele pode nos curar. 
Qual foi o problema que enfrentamos como seres humanos lá no começo? Nós 
acreditamos nas mentiras do Diabo e desconfiamos de Deus, assim, quebramos nossa 
relação de amor com Ele. Como Deus restaura este relacionamento que é vital para a 
nossa existência? Mostrando que o Diabo e nossos pais estavam totalmente errados 
em rejeitar Deus, de forma mais eficaz pela vida e morte de Jesus, mostrando a 
verdade sobre Deus. Assim que Deus recupera nossa confiança, então ele pode nos 
curar, isso é uma intervenção ativa que restaura a imagem de Deus em nós.   
 No Antigo Testamento, Deus se identifica: “pois eu sou o Senhor que os 
cura”. Êxodo1 15:26. Em Lucas 8:48 Jesus explica que somos curados colocando 
nossa confiança nEle para fazer exatamente isso, e em Lucas 7:50 Jesus usa a mesma 

palavra para descrever a salvação. Jesus queria que nós entendêssemos que a 
salvação é a cura. 
 
Comentários de Ellen White 
 Muitos dos que ora estão nas sombras do pecado e da morte, ao verem nos 
fiéis servos de Deus um reflexo da Luz do mundo, hão de compreender que lhes é 
dada uma esperança de salvação, abrem o coração aos salutares raios, tornando-se por 
sua vez portadores de luz para outros ainda em trevas. {Conselhos aos Professores, 
Pais e Estudantes, 468} 
 Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do 
que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra; não foi 
simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei 
de Deus como devia ela ser considerada; mas foi para reivindicar o caráter de Deus 
perante o Universo. (Patriarcas e Profetas, 37) 
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 Como Doador da vida, Ele (Cristo) assumiu a nossa natureza a fim de revelar 
o caráter de Deus e gravar Sua imagem em todos os que desejam recebê-Lo. Ele 
tornou-se o homem para que pelo Seu eterno sacrifício Deus pudesse receber a 
homenagem da raça restaurada. ... A ciência da redenção é tão alto quanto o céu, e seu 
valor é infinito ... E o caminho da salvação só pode ser conhecido pelo intermédio de 
Deus. {7 Biblical Commentary, 469} 
Preparado em 5 de Setembro de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 
 

 “Em outras palavras, nós éramos adventistas antes de termos uma organização. 
Éramos adventistas antes de possuirmos qualquer propriedade. Éramos adventistas antes 
de adotarmos o sistema de dízimo. Éramos adventistas antes de estarmos ligados a 
reforma de alimentos, do vestuário ou qualquer outra reforma.  
 “A crença na iminente segunda vinda de Cristo é a razão e a base de nossa 
existência... Se não acreditássemos que segunda vinda de Cristo está próxima, não 
pertenceríamos ao movimento do Advento. Além disso, se não agarrarmos essa 
crença, não temos nenhum ocupação aqui hoje.” Arthur S Maxwell, “The Imminence 
of Christ’s Second Coming” - Our Firm Foundation (a record of a Bible Conference); 
Washington: Review and Herald, 1953, 186-7. 
 
Comentários de Ellen White 
  Não acreditamos apenas que o fim de todas as coisas está próximo. Nós 
estamos à espera da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, 
somos preenchidos do espírito do advento de Cristo, para que, quando o Senhor vier, 
Ele possa nos encontrar prontos. Quer estejamos a trabalhar no campo, na construção 
de uma casa ou na pregação da Palavra, estejamos prontos para dizer: “Eis que este é 
o nosso Deus; a quem aguardávamos e Ele nos salvará” (Isaías 25:9). {11 
Manuscripts Releases, 270} 
 Uma das verdades mais solenes, e não obstante mais gloriosas, reveladas na 
Escritura Sagrada, é a da segunda vinda de Cristo, para completar a grande obra da 
redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na “região e 
sombra da morte”, é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria, na 
promessa do aparecimento dAquele que é “a ressurreição e a vida”, a fim de levar de 
novo ao lar Seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é, verdadeiramente, a 
nota tônica das Sagradas Escrituras. {O Grande Conflito, 299} 
 O poder vital precisa acompanhar a mensagem da vinda de Cristo nas nuvens 
do Céu.  Não devemos descansar sem que vejamos muitas almas convertidas para a 
bendita esperança da volta do Senhor. A mensagem que realiza um trabalho genuíno, 
ao desviar almas dos ídolos para servirem ao Deus vivo. O trabalho a ser feito hoje é 
justamente tão real quanto o foi aquele, e a verdade, exatamente a mesma; apenas 
devemos proclamar a mensagem com tanto maior diligência quanto está mais próxima 
a vinda do Senhor. A mensagem para este tempo é positiva, simples, e da mais 
profunda importância. Precisamos agir como homens e mulheres que nela creem. 
Esperar, vigiar, trabalhar, orar, advertir o mundo — este é o nosso trabalho. 
{Evangelismo, 219 – 10 Manuscript Releases, 383} 
 O Senhor logo virá. Falem nisso, orem por isso, creiam assim. Que isso se 
torne uma parte de sua vida. {Testemunhos Para a Igreja, 237} 
       1Ts.     
Preparado em 9 de Setembro de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 

 
 


