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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para você 

e todos os seus entes queridos. Hoje daremos seguimento as respostas, 
oferecidas por Erwin Lutzer, a pergunta: A salvação só acontece por meio de 
Cristo? 

  
Sigamos ao escrito:  
  

A SALVAÇÃO SÓ ACONTECE POR MEIO DE CRISTO? – 
Parte 2 
  
Em terceiro lugar, existem os que acreditam que Deus 

simplesmente abre uma exceção e decide aceitar o sacrifício de Cristo a favor 
de pessoas sinceras de outras religiões. Em outras palavras, Deus coloca os 
pecados dessas pessoas sobre os ombros de Cristo, embora elas não saibam 
que isso aconteceu – se bem que no final de tudo, vão saber. Essa linha de 
pensamento defende a ideia de que Deus abriu tais exceções com Enoque, Jó, 
Melquizedeque, Jetro e outras personagens do Antigo Testamento. Desse 
modo, o Salvador aceita os budistas e hindus sinceros, que se encontrarão 
com Cristo apenas na morte. Tal como crianças, as quais muitos acreditam, 
serão salvas mesmo sem ter fé em Cristo, pessoas das mais diversas religiões 
serão salvas apesar de não terem acreditado explicitamente em Cristo. 

 
Mas esse argumento não é convincente, pois existe uma boa razão 

para acreditar que os homens do Antigo Testamento, aos quais me referi 
acima, responderam positivamente a Deus por terem recebido uma revelação 
especial. Ouviram sobre o Senhor e não estavam seguindo outros deuses. No 
que se refere à analogia com as crianças, elas não têm a capacidade de 
responder à revelação geral da natureza ou da consciência, de modo que sua 
situação é totalmente diferente. Existe diferença entre os que não podem 
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ouvir (as crianças) e os que são grandes o suficiente para ouvir e entender, 
caso a oportunidade lhes seja dada. 

 
Muitas pessoas citam Cornélio como exemplo de alguém que se 

converteu sem ter fé direta em Cristo. Era um homem devoto que temia a 
Deus juntamente com todos de sua casa. Você deve lembrar-se que Pedro 
recebeu uma visão correspondente à que Cornélio recebera. Quando eles se 
encontraram e Pedro percebeu que Deus tinha intenção de salvar aquele 
homem, disse: “Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as 
pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que 
o teme e faz o que é justo” (Atos 10:34-35). 

 
Deveríamos interpretar essa passagem, como alguns, concluindo 

que Deus aceita quem o teme, independente de qual seja sua religião? John 
Sanders diz: “Cornélio já era um crente salvo antes de Pedro chegar, mas 
ainda não era um cristão”. A partir dessa ideia, ele conclui que algumas 
pessoas são salvas, embora não sejam cristãs. 

 
Mais uma vez, essa interpretação parece falha. Por um lado, como 

Gary Phillips destaca em um artigo intitulado “Pluralismo evangélico: um 
problema único”, as pessoas da época do Novo Testamento que temiam a 
Deus acreditavam na verdade do sacrifício propiciatório e Cornélio já havia 
respondido a uma revelação especial (Atos 10:3-8). Por outro lado, o texto diz 
que ele não foi salvo até que Pedro lhe pregasse a Palavra (Atos 11:14). 
Finalmente, e mais importante, devemos interpretar o comentário de Pedro à 
luz do contexto: acabara de experimentar uma visão convencendo-se de que 
os gentios também estavam incluídos no plano de salvação. Quando diz que 
Deus não demonstra parcialidade, mas aceita pessoas que temem outros 
deuses, Pedro não está dizendo que são salvos fora do evangelho. Está 
simplesmente afirmando o que, para ele, era uma ideia radical, ou seja, que 
até mesmo os gentios podiam receber a mensagem da redenção. 

 
... 
 
Para mim é lamentável que Sanders diga que Deus deve ter algum 

arranjo especial para os que não foram evangelizados e que, caso não o 
tenha, Deus seria menos digno de adoração, menos justo e menos amoroso 
que os próprios seres humanos. Obviamente, por esse critério, Deus não 
deveria permitir a existência de terremotos, fomes e guerras, uma vez que 
qualquer ser humano sensível impediria tais atrocidades, se tivesse poder para 
isso. Essa é uma forma errada de pensar e uma teologia ruim. 

 
É perigoso usar nossa compreensão de justiça para controlar o 

resultado de nossa interpretação bíblica... 
 
A questão é clara: todo ser humano pode concluir que rejeitou o 

evangelho por causa de alguém ou de alguma coisa que foi “injusta”. Todos 
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nós gostaríamos de reescrever o que a Bíblia diz sobre Deus para torná-lo mais 
justo. Em algum momento da vida, já pensamos no que faríamos, se fossemos 
Deus, para minimizar o sofrimento do ser humano nesta vida e na que está por 
vir. Naturalmente, o problema é que nós não somos Deus... 

 
Nossa ideia humana de justiça está baseada na limitada 

compreensão dos propósitos de Deus. Deus pode ter planos diferentes, 
conforme Isaías disse: 

 
“Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, 
nem os seus caminhos são os meus caminhos”, declara o 
Senhor. “Assim como os céus são mais altos do que a terra, 
também os meus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos 
do que os seus pensamentos.” Isaías 55:8-9 
 
... 
 
Não temos o direito de termos a mente mais aberta que Deus. 

Citando Gary Phillips mais uma vez, “é melhor errarmos ao escolhermos a 
segurança a segurança que apostar na tolerância especulativa”. Não podemos 
ir além daquilo que Deus revelou. Se ele tem um plano para salvar as pessoas 
de outras religiões, parece que não desejou revela-lo a nós. 

 
 


