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LISBOA, Portugal — “A igreja 
é como um autocarro”, disse Diana 
Neves. “As pessoas entram; as pessoas 
saem”. Não sei dizer quantas vezes 
tive que dizer adeus”.

Ela estava a descrever a pequena 
Igreja de Cristo na qual serve, a Igreja 
de Cristo Lisboa, na capital mais 
ocidental da Europa continental.

As despedidas são, na sua maioria, 
felizes. A congregação tem em 
média 40 a 60 almas na maioria dos 
domingos, talvez 100 ou mais na 
Páscoa e no Natal, mas é uma comu-
nhão temporária.

Os imigrantes de África encon-
tram um lar breve aqui, antes de se 
mudarem para outras partes da União 
Europeia para procurar emprego. Os 
estudantes americanos em missões 
de verão estão aqui por apenas 
algumas semanas. Os missionários 
cultuam aqui e aprendem a língua 
antes de irem para nações de língua 

Uma igreja como um autocarro

portuguesa, como Angola e Moçam-
bique. Mais os turistas.

“Temos muitas pessoas a entrar 
pelas nossas portas”, disse Diana, que 
ajuda a coordenar o ministério dos 
jovens da igreja enquanto cria cinco 
filhos— quatro deles são adolescentes 
— e termina um curso de psicologia. 
O seu marido, Ricardo, é o ministro 
vocacionado para a igreja.

Quando um visitante vem à igreja, 
“não queremos que essa pessoa deixe a 
igreja sem um contacto”, disse Diana, 
“sem combinar um encontro”.

Isto, claro, foi antes do COVID-
19. À medida que a pandemia se 
espalhou pela Europa, atingindo de 
forma especialmente dura a vizinha 
Espanha, Portugal entrou em confi-
namento. De repente, não havia nada 
para planear. A igreja “como um 
autocarro” estava num impasse.

A nação de 10,3 milhões de pessoas 
tem servido como local de encontro 
a curto prazo para executivos de 
negócios, estudantes internacionais e 

ABA, Nigéria — “Oramos para 
que nos abençoes através dos nossos 
inimigos, como te vemos fazer muitas 
vezes nas Escrituras”.

Ouvir esta oração comoveu o meu 
coração, especialmente considerando 
o contexto.

Em primeiro lugar, esta oração foi 
feita na Nigéria, um país atormen-
tado pela violência crescente, em 
geral, e pela perseguição religiosa, 
em particular.

Em segundo lugar, esta oração 
foi feita durante um culto religioso 
na Nigéria, imediatamente a seguir 
aos anúncios — anúncios que eram 
diferentes do que qualquer coisa que 
eu tenha ouvido no final do culto da 
igreja no meu país.

Um jovem levantou-se e relatou que 
um irmão em Cristo numa congre-
gação próxima tinha sido arrancado 
de sua casa pelo exército nigeriano, 
acusado de fazer parte da rebelião de 
Biafran, que está a crescer no sudeste 
da Nigéria — mais de 50 anos após a 
terrível Guerra de Biafran.

Os líderes da Igreja foram ter com 
o comandante do exército, tentando 
assegurar o carácter não-violento 
do seu irmão em Cristo, mas foram 
dispensados, incapazes de o ver, de o 
ouvir ou mesmo de confirmar que ele 
ainda estava vivo.

No seguimento da sua oração, o 
jovem mencionou as nove meninas das 

“Abençoe-nos através 
dos nossos inimigos”
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artistas de hip-hop e tem uma rede de 
ex-alunos em todo o mundo.

“Eles encontram-se no rés-do-
-chão de um edifício modesto na 
capital de Portugal”, disse Nathan 
Holland, um missionário em Angola, 
país de língua portuguesa, “mas eles 
têm uma presença espiritual que se 
estende pelos continentes”.

Antes do confinamento, falei 
com a Diana na icónica pastelaria de 
Lisboa, “Pastéis de Belém”, que serve 
o pastel de nata original e já conta 
com 183 anos de existência.

A pastelaria feita de azulejos de 
cor azul e branca nasceu a partir 
de um outro “confinamento” de 
carácter governamental— após a 
Revolução Liberal de 1820. Ordens 
religiosas, como os Jesuítas, foram 
expulsas, e o governo apreendeu os 
seus conventos e mosteiros. Para 
sobreviver, um antigo trabalhador de 
um dos mosteiros vendeu produtos 
de padaria de uma loja no bairro de 
Belém, na zona ocidental de Lisboa.

Dois séculos depois, com chávenas 
de café e um prato de pastéis de nata 
com o nome do restaurante, Diana 
conta como encontrou pela primeira 
vez a Igreja de Cristo.

A sua família, como quase 80 por 
cento do país, afirmava o catolicismo 
como a sua fé. Ela, os seus três irmãos 
e a sua irmã foram batizados quando 
eram crianças.

Depois, Scott Bulmer, 
um missionário da 
Igreja de Cristo 

Oakcrest, na cidade de Oklahoma, 
mudou-se para perto da sua tia, 
Manuela. Mais tarde, o seu irmão 
João Nunes começou a estudar a 
Bíblia com Scott Bulmer e a sua 
família começou a frequentar a Igreja 
de Cristo.

Diana estudou a Bíblia com 
Jennifer Silvestri, filha dos missioná-
rios Paul e Rosanna Silvestri. Aos 13 
anos, ela foi batizada — novamente.

“Desde então, eu comecei a ir 
sempre aos grupos de jovens”, disse 
ela, “e a servir a igreja da maneira 
que podia”.

Aos 16 anos, ela arranjou um 
emprego num restaurante e começou 
a convidar os seus colegas de trabalho 
para os jogos de futebol de sábado da 
igreja. O seu futuro marido, Ricardo, 
era um dos seus colegas de trabalho. 
Ele veio de origem católica mas 
não tinha hábito de ir a uma igreja. 
Contudo, “quando ele era criança, 
ele acreditou sempre em Deus”, disse 
Diana. “Ele lembra-se de orar a Deus”.

Ele começou a frequentar a Igreja 
de Cristo. Porém, ele não se conse-
guia comprometer. “A religião”, disse 
o Ricardo, “divide as pessoas”. Então, 
Diana disse-lhe que ela não podia 
namorar com alguém que não fosse 
cristão. Eles não se falaram durante 
um mês. Foi doloroso. Finalmente, 

vendo a sua convicção, Ricardo 
decidiu estudar a Bíblia.

“Percebi que a religião está 
centrada na vontade humana”, disse 
ele, “e quando aceitamos o amor de 
Deus, compreendemos que Deus 
deseja a paz nos nossos corações”. É 
tudo sobre a vida de Jesus. “Tornar-se 
cristão foi muito melhor do que 
ser religioso”.

Os Silvestris e outros missionários 
regressaram aos seus próprios países. 
Os pregadores e líderes da igreja 
mudaram-se para o Brasil e África. 
A irmã de Diana Neves, Ana Isabel 
Carvalho, e o marido Paulo, muda-
ram-se para o Nebraska. Eles traba-
lham para o York College, que está 
associado com as Igrejas de Cristo. 
Os irmãos de Diana, Filipe, André 
e João, mudaram-se para Oklahoma 
e Texas.

Ricardo e Diana Neves gradual-
mente assumiram papéis maiores 
na igreja onde servem, ao lado de 
outros cristãos, incluindo a filha dos 
Carvalho, Inês Vieira, o seu marido, 
Caio, e Valfredo e Soili Dias.

Eles aprenderam com os seus 
antecessores a abraçar, em vez de 
lamentar, a natureza transitória da 
igreja, disse Diana Neves. Eles fazem 
o seu melhor para abençoar as pessoas 
que encontram enquanto podem.

Entre os que eles abençoaram 
estão membros de uma equipa 
missionária enviada pelas Igrejas 
de Cristo para Angola, uma antiga 

colónia portuguesa.
“A congregação de Lisboa 

possui a identidade de ser um 
lugar que acolhe aqueles que 
precisam de um lar”, disse Katie 

Reese, que serve na equipa missio-
nária de Angola juntamente 

com o seu marido, 
Danny.
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uma oportunidade de visitar Angola 
não se concretizou, e os Reeses deci-
diram — à última da hora, com um 
orçamento apertado — viajar para 
Portugal para algumas semanas de 
formação linguística.

“Chegámos ao aeroporto de 
Lisboa na sexta-feira, sem falar uma 
palavra em português, sem conhecer 
ninguém, sem lugar para ficar, apenas 
uma tenda de mochila nas nossas 
malas”, disse Katie. Eles encontraram 
a morada da igreja e os membros da 
igreja encontraram um lugar para os 
Reeses ficarem.

“Nunca tínhamos conhecido 
nenhuma destas pessoas antes, mas 
elas receberam-nos de braços abertos”, 
disse Katie Reese. “Durante as nossas 
quatro semanas, fomos convidados 
para várias reuniões nas casas dos 
membros. Jogámos futebol com eles. 
Eu até fui a uma festa de casamento”.

Robert e Teague Meyer, que 
fazem parte da equipa missionária 
de Angola, estudaram português 
no Bairro de Loures, entre 2009 e 
2011, dando uma pausa também para 
adotar os seus dois filhos da Etiópia.

“A hospitalidade e um espírito 
generoso são parte integrante do 
ADN da igreja em Lisboa”, disse 
Robert Meyer. “Cada membro 
deu-nos as boas-vindas e sofreu com 
o nosso péssimo português”. Eles 
encorajaram-nos a pregar e ensinar, 
mesmo quando estávamos colados 
às nossas notas e a pronunciar mal 
as palavras”.

Lukeny de Almeida, natural de 
Angola, serviu numa equipa de 
ministros na igreja no início dos 
anos 2000.

“Foi na Igreja de Cristo Lisboa 
que aconteceu a maior parte do 
meu crescimento espiritual”, disse 
Lukeny, que vive agora na capital de 
Angola, Luanda. “Por esta razão não 
pude esquecer os grandes e agradá-
veis momentos que vivi enquanto 
lá estive”.

Chad Westerholm, um missio-
nário noutra nação africana de 
língua portuguesa, Moçambique, 
cultuou com a igreja de Lisboa 
em 2003 enquanto ele e os seus 
colegas de equipa aprendiam a 
língua portuguesa.

“Parecia mais que era a igreja 
que nos servia”, disse ele, “em vez de 
sermos nós a servir a igreja”.

Westerholm visitou a igreja em 
2018 e deu um relatório do trabalho 
em Moçambique. Os membros eram 
bastante diferentes, disse 
ele. Mas o espírito de 
hospitalidade perma-
neceu inalterado.

Em Portugal, “a 
maioria das igrejas 
protestantes tem uma 
forte presença 
brasileira ou 
africana”, disse 
We s t e r h o l m , 
“o que as torna 
menos eficazes 
para alcançar 

a população local”. Mas a Igreja de 
Cristo “parece ter mais um espírito 
português do que costumava ter, o 
que eu acho que é uma coisa positiva”.

Os portugueses, afinal, são um 
campo de missão, disse ele. Embora 
tendam a ser mais observadores 
religiosos do que outros europeus, 
a maioria não frequenta o culto 
regularmente, de acordo com o Pew 
Research Center.

Alcançar os nativos portugueses e 
todos os que vivem em Lisboa, uma 
cidade de meio milhão de almas, pode 
ser avassalador, disse Diana Neves. 
Ela e o seu marido já sofreram esgo-
tamento nervoso. Eles começaram a 
participar num ministério interna-
cional que fornece aconselhamento e 
apoio aos casamentos em crise.

Ver a mudança real na vida daqueles 
que eles orientaram revigorou-os. 
Antes do confinamento devido ao 
COVID 19, eles assumiram a super-
visão do grupo juvenil da igreja.

“A nossa paixão é a transformação”, 
disse ela. “Somos absolutamente 
apaixonados por vermos vidas a 
serem transformadas, e Deus aben-
çoou-nos de tantas maneiras para ver 
essa transformação”.

Independentemente de como a 
igreja ,“como um autocarro”, muda à 
medida que as suas portas reabrem, 
disse ela, os seus membros conti-
nuarão a partilhar a hospitalidade e o 
amor transformador de Deus — com 
quem quer que venha, por muito 
tempo que fique.

Membros da Igreja de Cristo Lisboa reúnem-se para uma foto
antes da pandemia os manteve domiciliados durante 12 semanas.
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exército e da polícia para responder 
prontamente aos ataques ameaçam 
a estabilidade do país mais populoso 
de África, onde vivem 201 milhões 
de almas.

Não iria se aperceber disso durante a 
assembleia dos santos cheia de alegria, 
mas os nossos irmãos e irmãs na Nigéria 
estão a desesperar de uma forma tão 
diferente do resto do mundo.

Penso no meu recente estudo sobre 
o profeta Isaías do Antigo Testamento. 
A linguagem do cativeiro e da liber-
tação difunde as suas profecias, muitas 
das quais predizem a vida e o minis-
tério de Cristo. Muitas das nossas 
músicas modernas de adoração falam 
sobre a libertação, sobre a liberdade, 

sobre as correntes serem quebradas, 
sobre ser livre.

Estas Escrituras e estas músicas 
têm-me abençoado muito. A aplicação 
metafórica às lutas que enfrentamos 
na vida é bela, inspiradora e necessária. 
Cristo veio para nos libertar de todas 
as lutas da vida! Louvado seja Ele!

Mas para muitos dos nossos irmãos 
e irmãs em todo o mundo, não é 
necessário fazer uma grande inter-
pretação ao ler estas Escrituras. Eles 
estão literalmente a enfrentar a escra-
vidão. Cativeiro. E eles estão a viver na 
presença dos seus inimigos. Eles são 
tão ousados, mesmo na presença dos 
seus inimigos, ao ponto de orar para 
que Deus os abençoe através destes 
mesmos inimigos.

A situação na Nigéria parece estar a 
piorar, mas esta simples oração ilustra 
que a fé em Cristo não está aprisionada 
aqui. Ela continuará a libertar as pessoas 
— tanto amigas como inimigas.

The Christian Chronicle
KEVIN LINDERMAN é director execu-

tivo de African Christian Hospitals/Interna-
tional Health Care Foundation, uma organi-
zação sem fins lucrativos associada às Igrejas de 
Cristo que trabalham com hospitais cristãos e 
programas de saúde na Nigéria, Gana e Tanzânia.

Na perturbada África Ocidental, as palavras de conforto 
da Bíblia para os cativos são tremendamente relevantes.

Igrejas de Cristo, no norte da Nigéria, 
que foram raptadas pelo grupo muçul-
mano militante chamado Boko Haram 
há seis anos atrás. Elas ainda estão 
cativas e provavelmente foram forçadas 
a casar com estes terroristas, ou pior. 
Tenho a sensação de que esta congre-
gação (e muitas outras) oram por estas 
meninas todas as semanas. São mais de 
300 cultos de adoração, 300 orações.

Eles não se esqueceram.
E oram para que Deus “nos abençoe 

através dos nossos inimigos”.
A International Christian Concern 

estima que entre 50.000 e 70.000 
cristãos foram mortos na Nigéria na 
última década, e a incapacidade do 

OBUDU, Nigéria — Uma 
escola de formação de pregadores 
nesta nação da África Ocidental 
iniciou uma quinta para fornecer 
sustento aos estudantes no meio da 
pandemia da COVID-19

Um ano mais tarde, a quinta está 
a produzir culturas de batatas fritas 
de mandioca, milho e arroz — e 
uma colheita de almas.

“Deus está a causar crescimento”, 
disse o Prince Ugbe, director do 
Darrell Memorial Bible Institute 
em Obudu. A quinta fica a cerca de 
40 quilómetros do campus, perto da 
aldeia de Bebi. Estudantes e traba-
lhadores com o instituto colheram Prince Ugbe shows off some crops 

from the institute’s farm.

as colheitas básicas duas vezes 
e também plantaram “colheitas 
comerciais” a longo prazo, disse 
Ugbe, incluindo cacau, palmeiras, 
plátanos e bananas.

Mais importante, Ugbe disse, 
“a persistência em ensinar o evan-
gelho em todo o lado” resultou em 
novos convertidos perto da quinta 
— e uma doação de um terreno 
próximo “para que possamos cons-
truir um sítio para permitir que 
aqueles que ensinamos e bapti-
zamos lá possam adorar, uma vez 
que está longe do local da igreja do 
campus para as viagens dos agricul-
tores camponeses”.

The Christian Chronicle

Uma colheita de milho, mandioca e almas

NIGÉRIA: “Abençoe-nos 
através dos nossos inimigos”
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ALBANIA
BERAT — Um terramoto e uma 

pandemia global têm prejudicado os 
esforços para plantar uma Igreja de 
Cristo nesta cidade da Europa Central, 
disse Cimi Kafexhiu, que ministra a 96 
quilómetros de distância, em Durres.

Apesar dos atrasos, Kafexhiu visita 
mensalmente esta cidade, Berat, e diz 
que os cristãos de lá estão ansiosos por 
implantar uma congregação.

A cidade data de há 2.500 anos 
e fazia parte do império romano. 
Durante a Segunda Guerra Mundial, 
cerca de 60 famílias cristãs e muçul-
manas em Berat esconderam judeus 
dos nazis nos seus porões, reporta a 
Agence France-Presse.

NICARAGUA
MATAGUÁS — José David 

Alcerro orou por 27 novos crentes 
num centro de reabilitação a 80 quiló-
metros da Igreja de Cristo onde ele 
serve em Matagalpa. O centro abriga 
cerca de 180 pessoas, com idades 
compreendidas entre os 12 e os 80 
anos, que lutam contra o abuso de 
substâncias. Os ministros citam as 
palavras de Jesus em Marcos 2:17 de 
forma a motivá-los: “Os saudáveis não 
precisam de um médico, mas sim os 
doentes”. Uma campanha anterior, em 
2020, resultou em 19 batismos.

ZÂMBIA
MPIKA — O convite para falar 

nesta aldeia do sul de África foi muito 
encorajador, disse o ministro Kennedy 
Mukuka. E o caminho para lá chegar? 
Nem por isso. É uma viagem de 725 
quilómetros da casa de Mukuka, em 

As cópias são enviadas “às igrejas 
locais, aos anciãos e a alguns indiví-
duos que demonstraram interesse”, 
disse Parsley. Uma edição mais recente 
foi dedicada ao tema sobre o batismo 
e a salvação.

RÚSSIA
ALTAI — O acampamento 

“Pegadas na Areia” atraiu 115 parti-
cipantes para as montanhas Altai 
no sul da Sibéria. Cinco campistas 
foram batizados.

Alexander Metso, ministro de 
uma Igreja de Cristo em Almaty, 
Cazaquistão, descreveu a experiência 
como uma oportunidade para cons-
truir relacionamentos com outros 
crentes e preparar ministérios para o 
ano seguinte.

“As crianças recebem Cristo no 
batismo, constroem relações com os 
crentes, memorizam lições e levam as 
canções nos seus corações depois do 
acampamento.”, escreveu Metso no 
seu testemunho. “A unidade é cons-
truída entre as igrejas, e há uma troca 
de recursos que são utilizados no ... 
ministério das igrejas ao longo do ano”.

LITUÂNIA
KAUNAS — O Ministro Vladimir 

Rancev usa o Zoom para dar aulas 
usando o currículo do Let’s Start 
Talking, um ministério que ajuda os 
falantes não nativos a melhorar o seu 
inglês usando a Bíblia. Quatro alunos 
frequentam regularmente, assim como 
três professores da Bíblia do Texas 
e Connecticut.

The Christian Chronicle

Lusaka, por uma estrada designada 
“Corrida do Inferno”.

Mas o seminário de um dia valeu 
a viagem, disse Mukuka, que traba-
lhou com zambianos que têm estado 
a estudar o currículo da Escola 
Bíblica Mundial. Entre os tópicos de 
discussão estava “a questão de Deus 
salvar apenas os cristãos quando há 
tantas pessoas boas em outras religiões 
como o Hinduísmo e o Islamismo”, 
disse o ministro. O seminário contou 
com 38 participantes.

CROÁCIA
CRIKVENICA — Membros das 

Igrejas de Cristo reúnem-se nesta 
cidade costeira da Europa Central 
para a 25ª Conferência de Reno-
vação Espiritual.

James Nored, apresentou lições para 
os croatas e convidados da Albânia e 
da Sérvia — duas nações cujo povo 
lutou um contra o outro durante a 
Guerra do Kosovo nos anos 90.

“Foi uma experiência avassaladora 
ouvir uma pessoa sérvia a orar pelos 
albaneses, e os albaneses a orar também 
pelos sérvios”, disse o ministro croata 
Jura Lazar.

CORÉIA DO SUL
SEOUL — A pandemia do 

COVID-19 “está a bloquear o evan-
gelismo de visita de casa em casa”, disse 
Malcolm Parsley, um missionário de 
longa data a esta nação asiática.

Mas House to House, Heart to Heart 
não pode parar — uma publicação 
apoiada pela igreja que os cristãos 
coreanos traduzem para a sua língua e 
distribuem entre as Igrejas de Cristo.
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Como seres humanos, falhamos frequentemente em 
ser as pessoas que deveríamos ser. Muitas vezes igno-
ramos os apelos para sermos santos e para vivermos 
vidas cristãs maduras. Nós pecamos, e apesar de nos 
arrependermos, continuamos a cair em padrões de 
comportamento pecaminoso. Encarregados deste 
conhecimento do nosso próprio comportamento 
pecaminoso, ansiamos por uma libertação profunda 
da culpa, uma paz e felicidade duradouras, e uma vida 
tanto abundante como eterna. Numa palavra, nós 
procuramos a salvação.

Como cristãos, nós professamos que esta salvação 
vem através de Jesus Cristo. Nós podemos ser salvos, 
porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Por causa 
d’Ele, somos novas criaturas, livres da escravidão da 
culpa, do pecado e da morte. Mas o que é que tudo isto 
realmente significa? Como é que Jesus morreu pelos 
nossos pecados? Como é que somos salvos através da 
Sua morte? E o que é realmente a “salvação”?

Ao longo da história, os teólogos têm abordado estas 
questões com estudos sobre a doutrina da expiação. 
Três teorias básicas foram dadas, todas elas com base 
bíblica. Como somos então salvos através da morte 
de Jesus?

Cristo como Vitorioso
Uma primeira teoria enfatiza o resgate e a liber-

tação do domínio dos “principados e poderes” do mal 
(Efésios 6:12).

Porque “todos 
pecaram e estão 
privados da 
glória de Deus” 
(Romanos 3:23), os 
humanos são apan-
hados no que parece 
ser um ciclo infinito 
de pecado. 
Assim, Ireneu, 
um teólogo do 

século II, argumentou que desde que o poder do 
inimigo, Satanás, se apoderou do coração humano,a 
resposta razoável de Deus foi a de nos redimir através 
de Jesus, que se tornou um ser humano, oferecendo-O 

ao diabo. Na cruz Jesus “entregou-se a si mesmo como 
resgate por todos” (1 Timóteo 2:6).

Esta visão é muitas vezes denominada a teoria de 
“Cristo como Vitorioso”, depois do texto clássico do 
teólogo sueco Gustav Aulen (1931). Aulen enfatizou 
que ao longo da Sua vida terrena, Cristo batalhou com o 
pecado, a morte e o diabo, e que esta batalha culminou 
na Sua morte na cruz e vitória final. Temas semelhantes 
sobre o cativeiro, resgate e vitória são encontrados ao 
longo da história cristã. Uma dessas narrações vem de 
Gregório de Nyssa, um líder da igreja do século IV. Ele 
comparou Satanás a um peixe ganancioso que tinha 
mordido a isca ( Jesus) e tinha sido assim “pescado” 
pelo plano divino de Deus para redimir os pecadores 
do seu cativeiro.

Esta visão de resgate e salvação tem sido popular 
ao longo da história da igreja cristã, não só porque 
expressa verdades bíblicas como também apela a uma 
condição básica de muitos humanos. Os crentes têm 
muitas vezes sofrido sob vários poderes do mal, 
incluindo a perseguição de governos, pragas 
paralisantes, e numerosas injustiças sociais 
e morais. Para quem sofre tais coisas, a 
mensagem de que Jesus lutou contra 
o maligno e ganhou, traz um grande 
encorajamento. Jesus torna-se assim 
tanto o libertador das atuais correntes 
do pecado e do mal, como, em última 
análise, para todos os que acreditam 
no Salvador da eterna culpa do pecado.

Ainda que hoje os disfarces do 
mal possam ter mudado, os poderes de 
Satanás parecem muito 

Como é que somos salvos
através da morte de Jesus?

Stacy Patty
Lubbock Christian University | lcu.edu
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fortes e cativantes. Quem nos pode salvar de uma 
série de vícios, doenças físicas e espirituais? Quem nos 
pode dar a vitória face à culpa do pecado? Quem nos 
pode libertar de modo a podermos viver abundante e 
responsavelmente convictos de um futuro eterno de 
bondade? Só Jesus pode proporcionar tal salvamento! 
Só Cristo é o Salvador!

Ainda assim, esta teoria de Cristo como Vitorioso 
traz consigo um assunto preocupante, e parece atribuir 
um poder muito grande ao diabo. O foco da necessi-
dade de redenção não é a pecaminosidade humana. 
Pelo contrário, é o domínio poderoso de Satanás sobre 
toda a humanidade. Uma vez que o resgate é “pago” 
a Satanás, um crítico poderia perguntar, quem é que 
então liberta realmente os homens da escravidão? 
Quem é que está no controlo? Deus ou Satanás?

Cristo como Substituto
A partir de preocupações em torno de questões 

como estas, os teólogos têm trabalhado numa segunda 
grande teoria, rica tanto em base bíblica como em 
significado prático. Esta visão sublinha que somos 
salvos não através de algum tipo de acordo ou de um 
“truque” feito com Satanás, mas sim porque Jesus 
satisfez as exigências necessárias da justiça de Deus. 
Para ter a certeza, um preço é pago pela nossa pecami-
nosidade; no entanto, não é pago ao diabo, mas a Deus. 
Porque pecamos, falhamos em satisfazer as exigências 

éticas e espirituais de um Deus Santo, Justo e 
Honrado. Uma brecha tem sido aberta pelo 
diabo, e nenhum esforço humano pode 

repará-la. No entanto, nenhuma espécie 
de graça barata pode ser reparada; a 
própria identidade e justiça de Deus 

tornam impossível um “perdão fácil”. A 
única satisfação suficiente seria alguém 

que fosse tanto Deus como homem. 
Assim Jesus torna-se “uma maldição 

para nós” (Gálatas 3:13), morrendo 
no nosso lugar pelos nossos 

pecados (1 Coríntios 15:3; 
2 Coríntios 5:21).

Dada a conhecer por Anselmo, um monge medieval 
da Grã-Bretanha do século XI, esta visão é frequente-
mente identificada como a teoria da substituição. No 
seu texto clássico, “Porque Deus se tornou homem”, ele 
enfatizou que Jesus teve que morrer pela humanidade 
por causa do grande peso do pecado. Nem qualquer 
“pagamento” nem qualquer simples pronunciamento 
de perdão serviria. A santidade e justiça de Deus 
exigia mais do que uma garantia de perdão; exigia um 
substituto humano e satisfatório. E só Jesus poderia ser 
“suficientemente bom para pagar o preço do pecado”. 
Portanto, “Deus fez aquele que não tinha pecado para 
ser pecado por nós, para que nele nos tornássemos a 
justiça de Deus” (2 Coríntios 5:21).

Se a primeira grande teoria aborda a inevitabilidade 
do comportamento pecaminoso — a armadilha da qual 
só nós parecemos incapazes de escapar — então esta 
segunda teoria fala do problema aparentemente eterno 
da culpa humana. Nada do que possamos fazer aliv-
iará os nossos conflitos internos; nada nos dará paz de 
espírito para que possamos efetivamente servir e seguir 
Jesus. É somente pela pura graça de Deus que obtemos 
tal salvação. Com esta realização, começamos a 
compreender algo verdadeiramente maravilhoso sobre 
o próprio coração de Deus: enquanto a santa justiça de 
Deus exige um sacrifício justo, o amor de Deus torna 
esse sacrifício possível através da expiação substitutiva 
do único Salvador, Jesus Cristo. Oh, que Salvador!

Uma força 
adicional desta 
visão é que ela não 
enfatiza o papel do 
diabo. Aqui não há 
honra para Satanás, 
nem se coloca em 
questão se o diabo 
possui realmente 
algum domínio. Em 
vez disso, “Cristo 
Jesus, que, estando na própria natureza Deus, … nada se 
fez … e se tornou obediente até à morte … numa cruz” 
para nós (Filipenses 2:5–8). No entanto, os pensadores 
modernos por vezes questionam este modelo como 
demasiado “puro” e matematicamente calculado. Eles 
dizem que a sua formulação teológica reflete a própria 
Europa medieval de Anselmo, onde inseguranças e 
incertezas sobre Deus, a igreja autoritária, e a conde-
nação eterna estavam associadas a sistemas sofisticados 
de lógica e códigos de honra e tradição. Os cristãos 
contemporâneos, simplesmente não se podem rela-
cionar com uma tal visão pré-moderna do mundo.
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Contudo, tal pensamento, parece ser bastante 
ingénuo em si mesmo. Embora o mundo atual seja 
certamente mais avançado cientificamente, os padrões 
de comportamento e sistemas de entretenimento espe-
lham uma humanidade igualmente sobrecarregada por 
sentimentos de culpa e fracasso. Apesar dos nossos 
sucessos tecnológicos, não podemos esquecer os nossos 
usos errados dessas mesmas tecnologias. Mesmo quando 
nos vemos e nos comunicamos globalmente através das 
“salas de conversa em tempo real”, nós estamos agitados 
interiormente, uma agitação baseada na escassez do 
contacto humano genuíno, até mesmo com os nossos 
entes queridos. A culpa permanece, e só um ser humano 
sem culpa pode salvar-nos. Apenas Jesus!

Cristo como Exemplo
Mas será que há mais para dizer? Há ainda outros 

aspetos envolvidos no que aconteceu na cruz? Uma 
terceira teoria responde positivamente, mas com uma 
perspetiva radicalmente diferente. Tanto o resgate 
como as teorias de substituição enfatizam o que 
ocorreu para nós; elas são identificadas como “visões 
objetivas”. O terceiro modelo enfatiza o que acontece 
em nós quando compreendemos a expiação: quando 
vemos o grande amor que Deus tem por nós — que 
Cristo morreria por nós — somos compelidos a imitar 
esse amor. Devido à natureza radical deste amor, nós 
recebemos o poder de seguir Cristo. Como Douglas 
Hall sugere no seu livro “Professando a Fé” (1993), a 
típica “incapacidade humana de perceber que a própria 
vida está envolta num amor transcendente pode ser 
a coisa mais devastadora que se pode dizer sobre a 
existência humana” (p. 429). No entanto, esta incapaci-
dade não tem de permanecer. Jesus, pelo seu próprio 
exemplo, salva-nos de tal impotência e ignorância. Ele 
dá-nos um exemplo, um “caminho” de salvação que 
tem implicações práticas muito reais e imediatas.

Peter Abelard, 
um contemporâneo 
de Anselmo, 
começou por 
sublinhar esta teoria 
do “exemplo moral”, 
mas só se tornou 
popular entre os 
teólogos cristãos nos 
tempos modernos. 
Enquanto ele expli-

cava o aspeto do sacrifício como presente para nós, ele 
enfatizava a ênfase bíblica das nossas próprias respostas 
subjetivas ao sacrifício de Jesus. Todos, diz ele, são 
capazes de se tornarem “mais justos” após a morte de 

Cristo porque o “dom realizado inspira maior amor do 
que aquele que apenas se espera”. Assim, a nossa redenção 
através do sofrimento de Cristo “não só nos liberta da 
escravidão do pecado, mas também dá-nos a verdadeira 
liberdade dos filhos de Deus, para que façamos todas 
as coisas por amor e não por medo” (Exposição sobre 
Romanos, p. 283). Como Paulo afirma, “Vive uma vida 
de amor, tal como Cristo nos amou e se entregou por 
nós como uma oferta perfumada e sacrifício a Deus” 
(Efésios 5:2). Somos salvos, não simplesmente porque 
Jesus pagou o preço por nós, ou se tornou a substituição 
perfeita para nós, mas também porque Ele nos ensinou a 
amar. E, ao ensinar-nos a amar, Jesus ensina-nos a viver.

Conclusão
Certamente, a testemunha bíblica afirma verdades 

enfatizadas em cada um destes três pontos de vista. 
Na verdade, elas deixam claro que a morte de Jesus 
é necessária por causa da fraqueza de todos os seres 
humanos. Por mais que tentemos, não podemos nos 
salvar a nós próprios; somos incapazes de pagar um 
resgate apropriado ou de providenciar um substituto 
adequado para as nossas próprias inconsistências e 
falhas. É somente pela graça, poder e sacrifício de Deus 
através de Jesus Cristo que recebemos libertação da 
culpa e perdão dos pecados. Então como é que somos 
salvos através de Jesus? Simplificando, somos salvos 
através dEle, porque Ele nos proporciona livremente o 
único caminho possível para a reconciliação com Deus.

No entanto, a importância da terceira teoria não 
deve ser negligenciada. Embora possamos compreender 
objetivamente o que acontece na morte de Jesus, por 
vezes, podemos não sentir de forma rápida e imediata, 
o seu efeito na nossa vida quotidiana. Podemos vir a 
perceber que somos salvos através da morte de Jesus, e 
podemos então acreditar e professar que temos segu-
rança em relação ao nosso lugar no céu. No entanto, 
podemos não compreender como é que a ação de Jesus 
na cruz nos afeta na forma como vivemos as nossas 
vidas atuais. Dito de outra forma, a morte de Jesus 
salva-nos não só ao tornar possível a vida eterna, mas 
salva-nos ao mostrar-nos o caminho da vida abundante. 
Através da morte de Jesus somos salvos da maldição 
da condenação eterna, mas também somos salvos dos 
tipos de vidas imaturas e insatisfatórias que a agenda 
centrada no ser humano tende a promover. É-nos dado 
um exemplo de amor duradouro, serviço altruísta, e 
uma vida verdadeiramente alegre e plena. Pois “quem 
quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a 
sua vida por [Cristo] a salvará” (Lucas 9:24).

Holloway, Harris, e Black eds. Questões de Teologia: Respostas para a 
Igreja de Hoje (Joplin MO: College Press, 1998).
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Nunca Terminamos de 
Obedecer ao Evangelho 

Wes McAdams
radicallychristian.org

É bíblico falar em “obedecer ao evangelho”, embora 
admita que ultimamente não tenho usado essa frase com 
base bíblica, o que me entristece. Muitas vezes disse (e 
ainda digo), quando alguém era batizado, que “Fulano tal 
obedeceu ao evangelho”, como se a obediência ao evangelho 
fosse finalizada no momento do batismo. Essa não é uma 
maneira muito bíblica de descrever alguém que “obedece ao 
evangelho”. É muito mais do que ser batizado, porque uma 
pessoa nunca termina de obedecer ao evangelho.

O que é o Evangelho?
As pessoas frequentemente dizem que o evangelho é “a 

morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus”. A passagem 
em 1 Coríntios 15:1–5 é citada com frequência para provar 
este ponto. Mas vamos prestar atenção ao que Paulo real-
mente diz nesta passagem:

Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o 
qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste 
evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à 
palavra que preguei; caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois 
o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo 
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado 
e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a 
Pedro e depois aos Doze.

A palavra “evangelho” significa “boas novas” ou “boa 
notícia”. Paulo lembra os coríntios da Boa Nova que lhes 
pregou. Ele não diz que o evangelho é a morte, o sepultamento 
e a ressurreição de Jesus, contudo são “de suma importância” 
para a mensagem do evangelho. A morte, o sepultamento e 
a ressurreição certamente estão no centro do evangelho, mas 
não é correto afirmar que “o evangelho é a morte, o sepulta-
mento e a ressurreição de Jesus”. Isso é simplificar demasiado 
as coisas (um erro do qual eu também sou culpado).

Há uma pedra em Priene, na Turquia, com uma inscrição 
que data do ano 9 a.C. A inscrição retrata o nascimento de 
César Augusto. Nela está escrita que Augusto é um deus e o 
salvador do mundo. Diz ainda que o seu aniversário sinalizou 
“o começo de boas novas para o mundo”. A palavra usada 
nesta inscrição para “boas novas” é a mesma palavra que o 
Novo Testamento usa a respeito de Jesus (euangelion).

Se realmente quer um resumo do evangelho, considere a 
passagem que se encontra em Colossenses 1:15–20. Esta é a 
Boa Nova:

[Cristo] é a imagem do Deus invisível, o primogénito sobre toda 
a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, 
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos sejam soberanias, poderes ou 
autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele.  Ele 
é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.  Ele é a cabeça 
do corpo, que é a igreja; é o princípio e o primogénito dentre os 
mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado 
de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele recon-
ciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as 
que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado 
na cruz.”

O evangelho é a Boa Nova de que o Filho de Deus veio ao 
mundo. Enquanto esteve no mundo, Ele trouxe a paz através 
do seu sangue derramado na cruz. Ele foi ressuscitado dos 
mortos e agora governa sobre todas as coisas. O evangelho é 
acerca de Jesus, o Messias vitorioso, o Ungido.

De facto, a morte, o sepultamento e a ressurreição encon-
tram-se no centro desta mensagem, mas a mensagem é mais 
do que apenas esses três aspetos .

Obedecer ao Evangelho
Isto leva-nos de volta à nossa pergunta: “O que é que 

significa obedecer ao evangelho”? Há três passagens que 
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falam da obediência ao evangelho. Curiosamente, todas as 
três passagens usam esta frase num sentido negativo. Todas 
elas dirigem-se ao Senhor como aquele que pune aqueles 
que “não obedecem ao evangelho” (ver Romanos 10:16; 
2 Tessalonicenses 1:8; 1 Pedro 4:17).

Vamos considerar uma destas passagens. Em 2 Tessa-
lonicenses, Paulo escreve à igreja em Tessalônica, a qual se 
encontra em sofrimento. Ele próprio tinha testemunhado 
pessoalmente a resistência ao evangelho naquela cidade (veja 
Atos 17:1–9). Na sua segunda viagem missionária, Paulo 
tinha ido à sinagoga em Tessalônica e discutiu com os judeus 
dali, da seguinte forma: “Este Jesus que proclamo é o Cristo” 
(Atos 17:3). Mas os judeus incitaram uma multidão contra 
Paulo e Silas e arrastaram alguns dos discípulos para diante 
dos oficiais da cidade.

Mais tarde, quando Paulo escreve aos tessalonicenses, 
ele diz: “… nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de 
Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em 
todas as perseguições e tribulações que estão suportando” 
(2 Tessalonicenses 1:4). Ele assegurou-lhes que Jesus haveria 
de acertar as contas quando voltasse. O Senhor Jesus retor-
nará “em meio a chamas flamejantes” e “punirá os que não 
conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de 
nosso Senhor Jesus” (2 Tessalonicenses 1:8).

Paulo menciona dois grupos que serão punidos. O 
primeiro corresponde aos “que não conhecem a Deus”.  

Deus enviou Jesus a este mundo para nos salvar dos nossos 
pecados (Mateus 1:21). Muitas vezes, isto é o que as pessoas 
consideram ser o centro do evangelho, a salvação dos pecados 
para que possamos ir para o céu depois da nossa morte. Esta 
não é a única razão pela qual Deus enviou Jesus ao mundo. 
É uma razão pela qual Deus enviou Jesus ao mundo, mas 
não é a única razão. Se desenhássemos um círculo que 
circunscrevesse tudo o que está no Evangelho, o perdão dos 
pecados estaria do lado de dentro do círculo. Contudo, nós 
fizemos do perdão o conteúdo todo desse círculo. Há uma 
grande diferença.

Pense em Jesus como Salvador — leia Mateus 1. Jesus é 
Aquele que liberta as pessoas daquilo que (ou aqueles que) 
as oprime. Este é Jesus sendo o profeta, assim como Moisés 
de Deuteronómio 18:18, que esteve em conflito com o faraó 

com o objetivo de libertar o seu povo do jugo da escravatura e 
da opressão. Isto é tanto físico como espiritual. Envolve toda 
a nossa pessoa. Agora olhe para Géneses 3 e a maldição que aí 
se encontra.. A maldição afeta a pessoa por completo, porque 
o pecado afeta completamente a pessoa. Jesus veio para nos 
libertar da escravidão do pecado (Romanos 8). Portanto, 
Jesus é Salvador, mas num sentido mais amplo do que apenas 
nos salvar do pecado.

Então qual é a relação que isto tem com o perdão? O 
perdão está diretamente relacionado com a ideia de Jesus 
como libertador divino (salvador).

Quantas vezes encontra a palavra “perdão” no Novo 
Testamento? Ela é usada poucas vezes! É usada na versão 
NVI apenas 15 vezes, uma vez nos salmos e 14 vezes no 
Novo Testamento. A palavra “perdoar” é usada um pouco 

Ele refere-se aos “gentios que não conhecem a Deus” 
(1 Tessalonicenses 4:5, NAA). E de seguida, ele menciona 
“os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus”, 
referindo-se especialmente aos judeus. Eles eram os que 
conheciam a Deus, de certa forma, mas  recusavam-se a 
submeter-se à Boa Nova de que Jesus reina.

Na verdade, a palavra “obedecer” aqui está num tempo 
verbal no presente, no grego, o que indica uma ação contínua. 
Na versão inglesa Tradução Literal de Young, lê-se: “os [que] 
não [estão] a obedecer às boas novas  de nosso Senhor 
Jesus Cristo”.

Continue a Obedecer ao Evangelho
Obedecer ao evangelho significa aceitar o fato de que 

toda autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Significa 
tornar-se discípulo dEle. Significa ser batizado em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa observar 
tudo o que Ele ordenou (veja Mateus 28:18–20). Esta foi 
a mensagem da Boa Nova que os apóstolos proclamaram 
ao mundo.

Obedecer ao evangelho não é algo que chega a um certo 
momento em que se dá por terminada a terfa. O evangelho é 
algo a que está a ser obediente, neste preciso momento — ou 
não está.

A pergunta não é: “Obedeceste ao evangelho?” Mas sim: 
“Estás a viver em obediência ao evangelho?”

Qual é a relação que existe entre 
o Perdão e o Evangelho?

Matt Dabbs
wineskins.org
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mais vezes — 62 vezes no Novo Testamento. Muitas destas 
são as instruções de Jesus sobre como perdoar os outros. 
Isto é um pouco chocante se pensarmos que o perdão dos 
pecados é a mensagem central (ou única mensagem) do 
Evangelho. Poderíamos pensar que ela teria aparecido no 
Novo Testamento com mais frequência do que aquilo que na 
realidade aparece.

Tal como o Evangelho é maior do que apenas o perdão, o 
perdão está relacionado com muitas outras coisas para além 
do pecado. Em português, normalmente usamos o perdão 
de forma errada. Em grego existe uma rede mais ampla de 
significados e o significado básico da palavra principal para 
perdão (aphesis) é “o ato de libertar e libertar de algo que 
confina” ou “o ato de libertar de uma obrigação, culpa, ou 
castigo” (BDAG).

Jesus veio para nos salvar e nos libertar. O perdão está 
relacionado com a libertação das pessoas ou livramento das 
mesmas daquilo que as oprime. Isto funciona com o pecado 
porque o perdão liberta as pessoas da culpa e da pena dos 
seus pecados (Lucas 24:47, Atos 10:43). Mas há outro versí-
culo que eu quero destacar que não é tão óbvio mas ilustra 
o alcance do significado desta palavra e esse versículo é 
Lucas 4:18. Aqui está o versículo. Veja se consegue identificar 
a palavra que pensa que foi traduzida a partir de aphesis,

O Espírito do Senhor tomou posse de mim,
 por isso me escolheu
 para levar a boa nova aos pobres.
Enviou-me para anunciar a libertação aos prisioneiros,
 para dar vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e
 para proclamar o tempo favorável da parte do Senhor.

Conseguiu identificá-lo? É “libertar os oprimidos”. Essa é 
a palavra perdão! No contexto que tem muito pouco a ver 

com o perdão dos pecados e tudo a ver com outros tipos de 
escravidão que as pessoas enfrentam (economicamente opri-
midos, prisioneiros, os cegos, etc.). Se queremos uma visão 
bíblica do perdão, precisamos de alargar o nosso campo de 
visão e aceitar humildemente que a nossa necessidade de 
Jesus inclui mais do que apenas o perdão dos pecados.

Na realidade, o ministério de cura de Jesus era um minis-
tério de perdão. Era um ministério de “apofese” — um minis-
tério de libertação. Por vezes, ele libertava as pessoas dos 
pecados (Marcos 2:5). Outras vezes ele libertava da doença 
através do ato de curar. Não quero dizer que no sentido de 
que a doença estava errada, mas sim que Jesus libertou-lhes 
da doença — liberta-os num sentido momentâneo de um 
resultado da nossa escravidão à decadência (doença corporal 
humana). Quando Jesus curou a mulher que sofria de hemor-
ragias durante 18 anos, libertou-a — livre da impureza que a 
tinha separado da adoração, libertou-a da separação social e 
cultural dos seus pares, e libertou o seu corpo da doença que 
a aprisionava.

O perdão significa mais do que nós muitas vezes asso-
ciamos a ele. Eu acredito que ter uma visão mais completa 
desta palavra pode ajudar-nos a ter uma visão mais completa 
do evangelho de Jesus Cristo. Ele encoraja-nos também a 
estar neste “negócio” de libertação porque agora temos algo 
em que podemos participar para além do aspeto do pecado.

Nós não nos vemos como se estivéssemos nesse “negócio” 
do perdão (exceto quando somos injustiçados), porque 
pensamos que isso é a obra de Deus. Contudo, podemos ver 
que o Evangelho relaciona-se com aquilo que fazemos que 
traz libertação aos oprimidos, de uma forma total, seja a nível 
social, espiritual, económica ou relacional.

Então perdoe as pessoas!
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