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1. Introdução 
 

Quando procuramos algo em comum nas 
diferentes religiões vemos que grande 
parte delas, senão todas, buscam um 
“religare” ou um caminho que faça um 
religamento da pessoa com a divindade. 
Daí a palavra “religião”. Os nomes desse 
caminho podem ser diferentes, mas 
praticamente todos eles apontam para o 
conceito de salvação, livramento ou algum 
tipo de “evolução”. O que difere 
essencialmente as religiões é exatamente 
como conseguir essa salvação. Algumas 
vão afirmar que ela se dá mediante os 
méritos da pessoa, ou seja, a pessoa deve 
ser boa o suficiente para merecer ser 
salva. Outras, contudo, afirmam que a 
salvação se dá pelo mérito da divindade e 
não porque a pessoa merece. Nesse caso, 
a salvação é uma graça da divindade para 
a pessoa. Esse é um divisor de águas 
entre as religiões, mas nem sempre 
percebido por muitos.  
 
 
2. Deus Salvador no Antigo Testamento 
 
A ideia de salvação, e de um Deus 
Salvador permeia toda a Bíblia. No Antigo 
Testamento (AT) um evento marcante e 
representativo é o livramento do Povo de 
Israel narrado no livro de Êxodo. Alguns 
argumentam que essa parte da Bíblia não 
correlaciona salvação com perdão de 
pecados. Na realidade, contudo, há sim tal 
conexão representada pelo recorrente ciclo 
de pecado do povo, opressão externa 
como castigo, arrependimento nacional 
seguido da salvação de Javé através do 
envio de um líder religioso ou político, que 

conduz o povo de volta para os caminhos 
do Senhor. Por quase todo o AT a salvação 
é uma experiência coletiva. O livro de 
Salmos, contudo introduz uma 
preocupação com a salvação individual e 
não apenas exclusiva a um grupo. O Salmo 
36.10, afirma, por exemplo: “Estende a tua 
benignidade sobre os que te conhecem, 
e a tua justiça sobre os retos de 
coração .” Mais à frente, no capítulo 51.12 
a salvação é associada a uma experiência 
pessoal quando declara: “Torna a dar-me 
a alegria da tua salvação, e sustém-me 
com um espírito voluntário ”. Ao longo de 
outros trechos do AT a característica única 
e ampla dessa salvação é ampliada. O 
profeta Isaías afirma no capítulo 43:11, 
referindo-se a Javé: “Eu, eu sou o Senhor, 
e fora de mim não há Salvador .” Mais a 
frente encontramos no capítulo 45.22: 
“Olhai para mim, e sereis salvos, vós, 
todos os termos da terra; porque eu sou 
Deus, e não há outro ”. 
 
 
3. Deus Salvador no Novo Testamento 

 
Nos tempos do Novo Testamento (NT) o 
Deus Salvador segue seu plano de 
redenção. Ele amplia sua salvação através 
do seu Filho Jesus. “Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna ” nos afirma João 3.16. Jesus é 
o próprio Deus que se manifesta em forma 
humana para exatamente estabelecer um 
relacionamento pessoal com cada ser 
humano que o recebe. O NT é enfático ao 
afirmar existir apenas uma única forma de 
salvação ou um único caminho, que é 
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Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do 
mundo. Jesus foi claro ao afirmar em João 
14.6 que “...Eu sou o caminho, e a 
verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, 
senão por mim ”. Ele não disse que era um 
dos caminhos, mas sim, que Ele era o 
caminho. Tampouco disse que o caminho 
era seguir o exemplo Dele em fazer o bem 
às pessoas. Declarou sim, que o Caminho 
era a pessoa Dele e não atos de bondade. 
Trilhar esse Caminho passa por encontrar-
se de forma pessoal com o Deus Salvador 
através de Jesus. 
 
As religiões que afirmam que o caminho da 
salvação é através das obras assumem 
que a pessoa deve buscar méritos próprios 
(ser bom) para com isso, mobilizar a 
divindade e alcançar a salvação. No 
Evangelho não é assim. As obras são 
importantes não para se alcançar a 
salvação, mas como uma demonstração de 
fé. Se alguém cometeu pecados (e todos 
pecaram) tais pecados precisam ser pagos 
para que a pessoa alcance a salvação. 
Esse é um princípio básico de justiça que 
até faz parte do senso comum. Para se 
obter a salvação portanto, tem que se 
pagar dívidas. No evangelho de Jesus, por 
melhor que a pessoa faça o bem, não 
consegue saldar suas dívidas. Como pagá-
las então? Deus promove uma forma que 
permite à pessoa pagá-las e com isso, 
cumprir o princípio de pagamento da 
dívida. Os Evangelhos ensinam que as 
nossas dívidas podem ser pagas por Jesus 
que morreu voluntariamente sacrificado na 
cruz do Calvário pelos nossos pecados. É 
necessário porém, que aceitemos esse 
sacrifício feito em nosso lugar. Verifica-se, 
portanto, que a justiça de Deus se faz 
presente à medida que a dívida é 
realmente paga.  
 
Outro aspecto a considerar no Evangelho é 
que, nessa justiça, Deus toma a iniciativa 
de procurar o pecador para lhe oferecer a 
salvação ao contrário de muitas religiões 
incluindo as pagãs, onde os deuses 
apenas esperam que as pessoas 
colecionem virtudes para serem salvas.  

4. Outros atributos do Deus Salvador 
 
Quando consideramos o tema do presente 
estudo, Deus como Salvador, outros 
atributos de Deus devem ser levados em 
conta pois somente: 
 

• Um Deus Eterno pode assegurar 
salvação para sempre 

• Somente um Deus de Amor pode 
sacrificar-se a si mesmo para salvar 
o pecador. “Ninguém tem maior 
amor do que este, de dar alguém 
a sua vida pelos seus amigos ” 
(João 15:13). 

• Somente um Deus de Graça pode 
dispor-se a salvar uma pessoa não 
pelos méritos dela mas pela graça 
de Deus para com a pessoa. 

• Somente um Deus Onipotente, tem 
poder para salvar alguém. 

• Somente um Deus de grande 
Misericórdia pode se dispor a 
perdoar os pecados de quem pede 
perdão pelos seus pecados em 
busca de reconciliação com Deus 

• Somente um Deus Onisciente tem 
informação suficiente para julgar 
com justiça perfeita pois conhece 
com profundidade o réu. 

 
 
O fato de existir um Deus Salvador, e que 
está ao alcance de cada pessoa é um 
motivo de conforto e esperança para todo o 
que Nele crer. A esses, além da salvação 
em si, o Deus Salvador concede também a 
certeza dessa salvação. Meu desejo é que 
você tenha esse conforto, essa esperança 
e essa certeza de salvação. Que a 
presença do Deus Salvador em sua vida 
seja uma realidade a cada dia. 
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