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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica terça-feira para 

você e todos os seus familiares. Acredito que ninguém, no seu perfeito juízo, 
pode negar a natureza pecaminosa que nos acompanha desde o nascimento. O 
pecado é inerente a natureza humana. Mas, como resolver esta questão?  

 
Gal Costa, interprete e compositora brasileira, tem uma música, 

chamada “Modinha para Gabriela”, em que uma das suas estrofes assim 
expressa: 

 
“Eu nasci assim, eu cresci assim, 
E sou mesmo assim, vou ser sempre assim: 
Gabriela, sempre Gabriela! 
Quem me batizou, quem me nomeou, 
Pouco me importou, é assim que eu sou 
Gabriela, sempre Gabriela!” 
 
De fato, se Deus não tivesse intervido no sentido de resgatar o 

homem da morte, que é a consequência inevitável para o pecado, estaríamos 
cantarolando tal qual a modinha para Gabriela. 

 
Foi-nos ofertado, por graça, um Salvador. Mas, que Salvador? O 

que é necessário que eu faça para obter tão grande favor? 
 
Com o texto, que adiante transcrevo, pinçado do livro “10 

Mentiras sobre Deus”, de autoria Erwin Lutzer, tais questões serão 
esclarecidas, desanuviadas, especialmente para aqueles que, 
equivocadamente, elegeram outros interlocutores, entre Deus e os homens, 
para obtenção da salvação. 

 
Sigamos ao escrito: 
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A SALVAÇÃO SÓ ACONTECE POR MEIO DE CRISTO? 
 
... A Bíblia é bastante clara: a salvação só é possível por meio de 

Cristo. Veja as próprias palavras de Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim” (João 14:6). O apóstolo 
Paulo expressou-se da seguinte maneira: “Pois há um só Deus e um só 
mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus, o qual se 
entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado 
em seu próprio tempo” (1ª Timóteo 2:5-6). Os apóstolos concordavam com 
isso e Pedro disse: “Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do 
céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser 
salvos” (Atos 4:12). 

 
... Cristo não é apenas uma opção entre outras. Ele não é apenas 

um mestre, como os fundadores de outras religiões; Jesus é o Salvador. 
Somente Ele está qualificado para levar as pessoas até Deus. Tenha em mente 
que precisamos ser perfeitos para que Deus nos aceite; Cristo é o único que 
pode nos perdoar e nos atribuir a perfeição que precisamos. 

 
Os crentes do Antigo Testamento foram salvos a crédito. Deus 

“desconsiderou” seus pecados por aquele período de tempo, até que Cristo 
viesse e fizesse o pagamento que Deus pudesse aceitar. Assim como se pode 
desfrutar de um carro e pagar por ele depois, as famílias de Abrãao, Isaque e 
Jacó desfrutaram de benefícios que seriam comprados posteriormente. Assim, 
eles possuem o mesmo mediador, o mesmo sacrifício que nós. 

 
Esses fatos em si não encerram a questão de as outras religiões 

poderem ou não ser uma porta de entrada para Cristo. Quando fazemos a 
pergunta “é possível que seguidores de outras religiões também sejam salvos 
por causa de Cristo?”, alguns teólogos sugerem que a resposta é sim. Esses 
professores vêem outras religiões como concorrentes amigáveis que têm muito 
em comum com o cristianismo e a obra do Logos (Cristo), o qual ilumina todo 
o homem que vem ao mundo. Nos livros A wideness in God’s mercy [A 
amplidão na misericórdia divina], de Clark Pinnock, e No other name [Nenhum 
outro nome], de John Sanders, observamos certa insistência em que Cristo é o 
único caminho para a salvação, mas que não é necessário colocar a fé 
diretamente nele para receber os benefícios de sua obra na cruz e de sua 
ressurreição. O argumento deles é que Deus sabe que Cristo é o único caminho 
para a salvação, mas os que não ouviram o evangelho ignoram essa verdade. 
Sua religião deve funcionar como um “mestre”, que inconscientemente os 
leva a Cristo. 

 
Pinnock e Sanders poderiam concordar com Raymond Panikkar: 

“Um hindu de boa fé é salvo por Cristo e não pelo hinduísmo, mas é por meio 
dos sacramentos do hinduísmo, da mensagem da moralidade e da vida 
correta, do mistério que chega até ele por intermédio do hinduísmo que 
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Cristo normalmente salva os hindus”. Panikkar conclui que as pessoas podem 
realmente ser salvas em Cristo por meio de outras religiões. 

 
Vários teólogos deram sugestões para explicar como Deus traz 

devotos sinceros de outras religiões à salvação. Primeiramente, existe a visão 
da “luz posterior”, extraída desta passagem da primeira carta de Pedro: “Pois 
também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos 
injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado 
pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há 
muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos 
dias de Noé, enquanto a arca era construída.” (1ª Pedro 3:18-20). 

 
Alguns interpretam essa passagem como o relato da pregação do 

evangelho por Cristo aos que estavam no Hades. Eles concluem que as pessoas 
terão oportunidade de aceitar ou rejeitar a Cristo depois da morte. Na igreja 
primitiva, Ireneu e Tertuliano ensinaram que Jesus libertou do inferno, 
quando desceu até lá, apenas os crentes do Antigo Testamento. Clemente, de 
Alexandria, e Atanásio ensinavam que Jesus havia libertado do inferno tanto 
judeus quanto gentios e que essa forma de evangelismo continua até hoje.  

 
Mas existem certas objeções a esse ponto de vista. Por um lado, 

não se pode afirmar com plena certeza que Pedro estava ensinando que Cristo 
fora ao Hades. Talvez esse texto signifique que, pelo mesmo Espírito Santo, 
Cristo, por meio de Noé, pregou aos espíritos que estavam em prisão. Esses 
espíritos seriam seres humanos que viveram durante o tempo de Noé. Mas 
mesmo se considerarmos que Cristo foi e pregou aos espíritos no período entre 
sua morte e ressurreição, não temos ideia do que disse. Talvez apenas tenha 
anunciado seu triunfo ou explicado a razão do justo julgamento que aquelas 
pessoas estavam sofrendo. Não há evidência de que tenha dado uma 
oportunidade final para se arrependerem. Finalmente, dizer que Cristo está 
fazendo a mesma coisa hoje é forçar o texto quase à sua ruptura. 
Independentemente de qual interpretação aceitemos, a passagem refere-se a 
um acontecimento passado sobre o qual não há nenhuma indicação de que 
tenha continuado. 

 
A segunda sugestão defende que Deus salvará as pessoas que não 

aceitaram a Cristo como Salvador baseado na sua presciência. Sabendo não 
apenas o que aconteceu, mas também o que aconteceria sob diferentes 
circunstâncias, ele saberia se uma pessoa que não ouviu o evangelho, 
digamos, em Sri Lanka, o teria aceitado caso tivesse nascido no Canadá. 
Baseado nisso, prossegue o argumento de que Deus salvaria aquela pessoa. 

 
Mas até mesmo se a eleição fosse baseada na presciência (uma 

visão com a qual eu não concordo), seria pura conjectura achar que Deus 
salva alguns por causa do que teriam feito sob determinadas circunstâncias. 
Cristo disse que, caso tivesse realizado alguns milagres nas cidades de Tiro e 
Sidom, em vez de tê-los realizado em outras cidades menos abertas ao 
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evangelho, “elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-
se de cinzas” (Mateus 11:21). Contudo, Jesus não indica que isso signifique 
que as cidades de Tiro e Sidom seriam salvas no julgamento futuro. Todos 
podemos nos lembrar de situações nas quais, pelo menos segundo nossa 
opinião, praticamente qualquer pessoa teria aceitado a Cristo. Mas a Bíblia 
ensina que Deus leva em conta o que aconteceu, em vez de o que poderia ter 
acontecido. 

 
Amanhã, continuamos. 

 


