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Tema: Só Jesus Cristo Salva

Referência: João 14.6

Introdu,ção
Quando voltamos nossos olhares para o mundo, não é difícil identificar o quão perdido 
o ser humano se encontra. Por todos os lados há sinais de falta de rumo. É nítida a falta 
de direção e de sentido. Do ponto de vista espiritual, nosso país não foge à realidade do 
mundo. Se por um lado somos identificados como um país cristão, onde temos muitas 
igrejas e milhares de pessoas que se identificam com a fé, por outro, não podemos negar 
a triste realidade na qual milhares de brasileiros se encontram mergulhados na perdi-
ção das drogas, na militância de ideologias anticristãs, no secularismo e em práticas 
demoníacas. Tudo isso na busca por uma solução para os anseios da alma. 

Doenças como depressão, ansiedade, pânico e estresse cressem exponencialmente, 
atingindo das crianças aos idosos. O desequilíbrio emocional tornou-se comum. 

Enquanto isso, como sociedade organizada, vivemos um ataque sem precedentes à 
célula mãe da sociedade: a família. Há uma reunião de forças contrárias à família tradi-
cional. Tal oposição às estruturas familiares encontra apoio e eco em políticas públicas, 
movimentos culturais e artísticos e nas mídias de grande alcance.  

De fato, a situação não é fácil! A sociedade e os indivíduos mostram-se nitidamente 
perdidos em meio aos conflitos nascidos nas entranhas da natureza humana. 

Mas será que a humanidade não pode se salvar por conta própria? Será que o Brasil 
não pode se salvar através de uma ação política, que trabalhe o desenvolvimento do 
país e traga felicidade a todos os brasileiros? A resposta é desenganadamente negativa. 
Apesar do valor das políticas públicas, elas não são suficientes para atingir aspectos 
mais profundos da vida. Há muitas coisas que o estado não pode fazer. Não há dúvidas 
de que Só Jesus Cristo Salva o Brasil. 

Sugestão de
Mensagem
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Imagine uma pessoa sendo lentamente absorvida por uma areia movediça e no afã 
de salvar-se, leva as mãos às suas próprias orelhas puxando-as para cima. Qual seria o 
resultado? Nenhum! Esse esforço seria vão, pois, as mãos, como instrumentos de sal-
vação, estão se afundando juntas ao restante do corpo. Assim também são as filosofias, 
ideologias e técnicas humanas de autossalvação e autoajuda, estão todas perdidas se 
afundando. Há uma clara necessidade de um Salvador, um resgatador. É por isso que 
a Bíblia aponta duas realidades: o ser humano está perdido; Jesus Cristo é o Salvador. 
Por este motivo o texto bíblico que serve como base para esta mensagem apresenta 
Jesus como Caminho, Verdade e Vida. Neste ano, mais uma vez nos unimos como igrejas 
batistas em todo o Brasil, para juntos dizermos à nossa nação a suficiência de Jesus 
como Salvador dado por Deus para o Brasil e para o mundo. Vamos nos aprofundar um 
pouco mais neste ensino da Palavra de Deus. Seguem algumas das razões pelas quais 
podemos afirmar que Só Jesus Cristo Salva. 

I. Jesus Cristo é o Caminho
Jesus estava preparando seus discípulos para sua partida. Ele era consciente de que 
seria preso e morto pelas mãos dos líderes religiosos em Jerusalém. Estava certo de 
sua morte, mas também de sua ressurreição (Mateus 16.23). Em meio a este diálogo 
preparatório Jesus busca acalmar seus discípulos para que não sofressem perturbações 
em seus corações após sua partida, antes mantivessem uma fé firme em Deus Pai e 
em seu Filho. Além disso, Jesus assegurou já haver um lugar preparado na casa do Pai 
para que futuramente todos estivessem com Ele de modo seguro e permanente (João 
14. 1 a 4). Evidentemente que os discípulos não compreenderam de modo claro estas 
palavras de Jesus. Tudo ainda estava muito confuso e obscuro, pois não possuíam uma 
escatologia com ideia cristalina acerca do céu. Em meio a estas dúvidas, Jesus fez uma 
afirmação que deixou os seus amigos ainda mais confusos: “vocês conhecem o caminho 
para onde eu vou” (João 14.4). Foi neste momento que Tomé externou toda dúvida que 
estava no íntimo dos apóstolos: “Senhor, não sabemos para onde vais; como então 
podemos saber o caminho? (João 14.5). 

A pergunta de Tomé serviu como gatilho para que Jesus proferisse uma simples, mas 
profunda e reveladora resposta: Eu Sou o Caminho. O foco da pergunta de Tomé era 
quanto ao destino: “não sabemos para onde vais; como então saber o caminho”? A preo-
cupação quanto ao destino é sanada quando Jesus enfatiza a suficiência do Caminho.

D.A. Carson, estudioso do Novo Testamento, ensina o grande valor desta primeira afir-
mação de Jesus. Segundo Carson, caminho é um pouco mais enfatizado que verdade 
e vida, isso porque o versículo inteiro deve ser interpretado como resposta à pergunta 
de Tomé.  

O conceito de Caminho tornou-se parte integrante da vida da Igreja Primitiva. Por isso, 
os discípulos de Jesus eram chamados de seguidores do Caminho (Atos 9.2; 24.13 a 16).  
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Não havia dúvidas para os primeiros discípulos quanto ao destino que Jesus dá àqueles 
que nele confiam, pois Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. 

Destaca-se ainda, a exclusividade de Cristo. Ele não se apresenta como um dos muitos ca-
minhos que levam a Deus, não obstante esta ser uma ideia muito difundida atualmente, 
onde o tema da diversidade busca induzir-nos à conclusão de que “todos os caminhos 
levam a Deus”. Não é este o ensino do Novo Testamento. Jesus não se apresentou como 
um dentre muitos caminhos possíveis. Jesus Cristo é o único e suficiente Caminho. 
Fora de Jesus, não há como estar na Casa do Pai, na companhia maravilhosa de Jesus. 

A ausência de caminho certo dá direção errada à vida.  Você não pode permanecer 
errante, perdido, sem saber o rumo a seguir. Abraçar Jesus, o Caminho, é bem mais do 
que uma decisão superficial. Ter a Jesus, o Caminho, é confiar Nele a ponto de entrar 
por Ele, andar nele e dele depender, seguindo seus mandamentos na certeza de que 
Ele próprio te levará a Deus. 

Ilustração

Em minha infância era comum nossa família visitar parentes e outras pessoas que-
ridas. Num certo fim de semana fomos visitar uma amada família que se mudara de 
nossa cidade, indo morar no vizinho Estado do Espírito Santo. Foi um fim de semana 
maravilhoso. O sábado foi de muitas brincadeira, conversas e comunhão ao redor da 
mesa. No domingo fomos juntos à Igreja Batista da cidade, onde a família se tornara 
membro. Mas na noite de domingo tínhamos que voltar. Na despedida, não faltaram 
abraços e lágrimas.

Depois de um certo tempo na estrada, após várias encruzilhadas e trevos, meu pai 
começou a desconfiar de que aquele caminho não nos levaria à nossa casa. Logo a 
desconfiança se tornou certeza, pois chegamos num lugar bem tumultuado onde uma 
festa popular estava ocorrendo no meio da rua. Todos concordamos que aquele lugar 
não tinha feito parte do trajeto de ida. 

No meio daquela multidão, com muitas pessoas alcoolizadas e nitidamente desorien-
tadas, meu pai percebeu que não podia buscar uma informação segura com qualquer 
pessoa. Foi quando avistou um policial que esclareceu só haver um caminho possível 
que nos levaria de volta para casa. Meu pai converteu o carro para uma nova direção. 
Duas horas depois estávamos salvos, de volta ao lar.   

Aplicação

Sem uma conversão verdadeira na direção de Deus, todos viveremos de modo errante, 
ou seja, a repetição de erros será a regra. É nosso dever como discípulos de Jesus en-
fatizarmos a necessidade de uma verdadeira conversão. Converter-se é uma mudança 
completa de rumo, tomar um novo caminho. O caminho é Jesus. 
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Não há valor num cristianismo baseado em entretenimento e animação somente. Que 
valoriza apenas o “sentir se bem”. É necessário estar em Cristo. Receber Jesus como o 
Caminho é estar e permanecer nele.

Nesta Campanha de Missões Nacionais, chamemos o Brasil para caminhar com Deus 
através de seu Filho Amado, nosso único e suficiente caminho.

II. Jesus Cristo é a Verdade
Além de único Caminho, nosso Senhor se apresentou como a Verdade. O Evangelho de 
João, e todo o Novo Testamento com ele, apontam Cristo como verdade exclusiva. Fora 
d’Ele o que podemos ver é puro engano, falsidade. 

O texto usa o artigo definido A. Suas palavras não permitem flexibilização de inter-
pretação e dubiedade quanto à possibilidade que haver outra verdade superior a ele 
mesmo, capaz de superá-lo.

Há muitas discussões filosóficas acerca da verdade. Tais discussões possuem valor do 
ponto de vista do exercício intelectual, mas não podemos nos restringir à descoberta da 
verdade meramente como conceito filosófico. Este foi um dos erros de Pôncio Pilatos, 
quando indagou a Jesus: o que é a verdade? (João 18.38) A verdade estava à sua frente. 
A verdade, o Logos, a Palavra de Deus em ação concreta. 

Mas ainda hoje a questão da verdade continua sendo um desafio enorme, especial-
mente numa atmosfera social que exclui verdades absolutas. A mentalidade de época 
dominante em nossos dias desfez o conceito de verdade única. Há quem diga que vi-
vemos a era da pós-verdade. Um tempo em que cada um tem a “sua verdade”. Não há 
verdade intrínseca em nada. Verdadeiro ou falso é decidido pelo senso individual ou 
comum. O que é verdadeiro para você pode ser errado para mim. Assim, o ser humano 
torna-se “senhor da verdade”, decidindo o que é verdadeiro à luz das conveniências 
pessoais ou coletivas. 

Mas Jesus não se autodenominou uma das muitas verdades. A verdade é única. As 
mentiras podem ser múltiplas, mas o que é verdadeiro não sofre variação. O uso do 
artigo definido a é claro. Suas palavras não permitem flexibilização de interpretação 
e dubiedade quanto à possibilidade de haver outra verdade superior a ele mesmo, 
capaz de superá-lo. Jesus é a Verdade Eterna de Deus. Enquanto o mundo busca e 
abraça “verdades flexíveis “, Jesus é a Verdade Eterna de Deus. Sendo verdade eterna, 
o Senhor Jesus continua permanentemente atual, não envelhece e seus ensinamentos 
continuam genuínos para todas as épocas, pois Jesus não é uma verdade da moda. Ele 
é a única Verdade. 

Jesus é a Verdade por conta da sua deidade. Sua natureza humana não diminuiu sua 
essência divina. Sendo o Logos de Deus e um com o Pai, nele não há inverdade alguma. 
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A pessoa de Jesus é íntegra, justa e exata. Por isso ele não pode se enganar, padecer de 
incertezas ou ficar confuso. Afinal, a verdade não mente e nem se engana. A verdade não 
se confunde. Pelo contrário, onde está presente a verdade, não há lugar para falsidade.

Assim, à luz do ensino bíblico, a Verdade é uma pessoa, não um conceito abstrato. O 
próprio Pilatos dirigiu-se a Jesus com essa questão, perguntando-lhe: “que é a verdade” 
(João 18.38). 

Ilustração

As primeiras verdades da história humana estão registradas nas páginas iniciais do livro 
de Gênesis. Mas é este mesmo livro que registra o surgimento da palavra enganosa, 
ludibriosa, a palavra que induz ao erro, ou seja, a mentira. A primeira mentira contada 
ao homem foi proferida pelo diabo, por isso Jesus lhe deu o título de pai da mentira, 
conforme registra João 8.44. Assim, vemos que a mentira serve apenas para os objetivos 
de matar, roubar e destruir, pois é a única obra que o diabo sabe realizar. 

Foi o que ocorreu na experiencia de Adão e Eva, o primeiro casal, pois preferiram dar 
ouvidos a afirmação de satanás que contradizia a palavra verdadeira de Deus. A con-
sequência foi desastrosa. O ser humano passou a sofrer dores, separação da presença 
de Deus e todo tipo de desconforto. Homem e mulher agora estavam escravizados. 

A verdade tem efeito contrário. A verdade é libertadora. 

Esta tentação acompanha a humanidade até hoje. O diabo tenta nos afastar da verdade 
e acolhermos a mentira.  

Aplicação

O único remédio capaz de curar o povo brasileiro dos efeitos das mentiras e ilusões é 
Jesus, Verdadeiro Deus e verdadeira vida. 

Como igreja, o melhor que podemos fazer por nosso país é amorosa e corajosamente 
dizermos a verdade, não para afrontar, mas para confrontar e dar a oportunidade ao 
nosso país de conhecer a Jesus. 

A verdade libertará nosso país. Mas como o Brasil conhecerá a verdade se ela não for 
anunciada? Esta é a pergunta feita em Romanos 10.14. 

Se a igreja, não pregar a Verdade de Deus, o mundo só ouvirá as vozes da mentira. 

Vamos nos unir aos missionários, sendo todos nós missionários com eles, digamos: 
Jesus é a Verdade!
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III. Jesus Cristo é a Vida
É amplo nas Escrituras Sagradas a relação de Cristo com a vida. No próprio Evangelho 
de João encontramos a seguinte afirmação: “Nele estava a vida, e esta era a luz dos 
homens” (João 1.4). A bela Epístola aos Colossenses 1. 15 a 17 nos ensina que em Jesus 
foram criadas todas as coisas e tudo subsiste por meio dele. Portanto, não há vida sem 
Jesus, pois ele agiu na criação e age na sustentação do mundo criado. Ele mesmo é a 
fonte de vida, pois tem vida em si mesmo (João 5.26). Ninguém pode transferir vida 
para Jesus, mas todos sobrevivem por conta de sua vida. 

Ilustração

Fala-se muito em qualidade de vida. O conceito de boa qualidade de vida acabou sendo 
constantemente associado às condições de estrutura e localização das cidades e dos 
indivíduos. Por isso fala-se em índice medidor da qualidade de vida. Questões como 
limpeza, infraestrutura de água e esgoto, acesso à educação e saúde aumentam ou di-
minuem o índice que classifica a qualidade de vida de um lugar. Entretanto, a qualidade 
de vida espiritual não pode ser medida por estes parâmetros. Há milhares de pessoas 
vivendo em cidades e bairros cercados de conforto, com suporte na em variadas áreas, 
mas vivendo uma vida de baixíssimo nível espiritual. Há multidões que já desistiram 
da própria vida. Perderam a graça, o riso, o brilho. São como chamas que se apagaram 
e o que resta é apenas um fio de fumaça.

  

Aplicação

A vida é mais do que um fenômeno biológico, a vida é, sobretudo, uma experiência 
espiritual. Pouco adianta o sangue correndo nas veias se a alma está sem sentido, sem 
viço, sem saúde. Pouco adianta uma vida repleta de recursos econômicos, sem que a 
esfera espiritual seja suprida. É essa vida mais profunda que pregamos em Jesus. Nosso 
papel é vivermos essa vida, testemunhar dela, pregá-la. 

Aqui onde vivemos e em todo o Brasil, Jesus é a vida de Deus para todos os brasileiros. 

Conclusão
Sendo Deus, não há mentira em Jesus Cristo. Ele é verdadeiro em sua essência. 

Tomás de Kempis disse: “Eu sou o caminho a verdade e a vida. Sem caminho não há 
como ir; sem a verdade não há saber; sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que 
você deve seguir; a verdade que você deve crer; a vida pela qual você deve esperar. Eu 
sou o caminho inviolável; a verdade infalível; a vida sem fim”. 
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Com isso, conclui-se que Jesus é suficiente e exclusivo Salvador. Só Ele salva. Salva 
da falta de rumo, da ausência de propósito para a vida, pois é o Caminho. Salva dos 
enganos, pois é a Verdade. Ele destrói as mentiras que geram miragens fazendo-nos 
buscar refúgios que não passam de ilusões. Jesus Cristo, a Verdade, nos liberta das vãs 
filosofias e ideologias, que criam tantas discussões e divisões, mas que não possuem 
eficácia alguma para salvar o ser humano perdido. Só Jesus Cristo Salva, pois Ele é a 
Vida. Vida abundante de Deus em nós. Vida que expulsa a morte e faz jorrar do interior 
rios de águas vivas (João 7.38). 

Nosso amado Brasil precisa urgentemente desse Jesus Salvador. O canal pelo qual Jesus 
se torna conhecido é sua amada igreja. Somos os responsáveis por levar Cristo a todo o 
Brasil. Cada brasileiro, cada morador de nossa pátria querida precisa que os discípulos 
de Jesus testemunhem do poder do seu incomparável nome. Neste ano, unamo-nos 
mais uma vez ao exército missionário da Junta de Missões Nacionais e preguemos: Só 
Jesus Cristo Salva. 

João Emílio Cutis 

Pastor da Primeira Igreja Batista de Irajá (RJ) e professor da FABAT | Seminário do Sul


