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Palavras – chaves: Salvador, Morte de Cristo, Ressurreição, Glória de Cristo. 
 

Domingo 11 CdH 
 

P. 29. O nome de “Jesus” significa “Salvador”. Por que o Filho de Deus 
tem esse nome? 
R.: Porque ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em 
ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. 
 
Texto: 1 Pedro 1, 1-21   
Leitura: Domingo 11 CdH      
        
Queridos irmãos em Jesus Cristo,  
 
Lemos o primeiro capítulo da primeira carta de Pedro aos irmãos, que viviam 
em Ásia menor.  E neste primeiro capítulo Pedro lhes oferece um resumo da 
Bíblia. Ele faz isso nos versículos 10-12: 
“Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, 
Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. 
Investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstancias 
oportunas, 
Indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, 
Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo 
E sobre as glórias que os seguiriam.  
A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros,  
Ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, 
Pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, 
Coisas essas que anjos anelam perscrutar”.  
 
A frase é longa e complicada, irmãos. Então vamos cortá-la e analisar: Pedro 
fala sobre as profecias do Antigo Testamento e sobre as pregações dos 
Apóstolos do Novo Testamento. E ele mostra que ambos, tanto os profetas, 
como os apóstolos falaram sobre a mesma coisa: sobre O CRISTO. Sobre Cristo 
e sobre A NOSSA SALVAÇÃO. O Cristo Jesus veio para nos salvar! Este é o 
evangelho, que foi pregado desde o início.  Esta é a mensagem principal da 
Bíblia.  
 
Então chegamos a um ponto importante no nosso catecismo, quando ele 
começa a falar sobre Jesus Cristo. E logo, falando sobre o nome de Jesus, o 
catecismo segue o ensino da Bíblia inteira que diz que Jesus Cristo é o nosso 
Salvador. E ele é um Salvador completo. Toda a sua vida foi dedicada a isso: à 
nossa Salvação. Ele foi o nosso Salvador na sua morte; ele foi o nosso Salvador 
na sua ressurreição e ele é o nosso Salvador na sua glória. Vamos dar mais 
atenção a isso. 
 
JESUS CRISTO É O NOSSO SALVADOR 
1) NA SUA MORTE 
2) NA SUA RESSURREIÇÃO 
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3) NA SUA GLÓRIA 
 
 
 
 
 

1) NA SUA MORTE 
 
Irmãos, não faz muito tempo que nós comemoramos a morte de Cristo na 
Sexta feira santa e a ressurreição de Jesus Cristo no domingo de Páscoa. 
Naquele momento já prestamos atenção a morte de Jesus Cristo. Ele devia 
morrer, porque só assim ele poderia nos salvar. Pedro fala sobre isso também 
nessa carta e isso chama a nossa atenção, porque todo mundo se lembra que 
especialmente Pedro teve muitos problemas com a idéia que Jesus devia 
morrer. Pedro não concordava com isso!  
 
Quando Jesus pela primeira vez explicou aos seus discípulos que lhe era 
necessário ir para Jerusalém e lá morrer, (MT. 16,22), Pedro logo reagiu e 
disse: Tem compaixão de ti, Senhor, mas isso de modo algum te acontecerá.  
E foi Pedro que sacou a espada e defendeu o seu mestre contra os soldados; 
ele amava o seu mestre e queria até morrer com ele. Mas Jesus não deixou. 
Era necessário que ele morresse, pois só assim ele poderia salvar o seu povo.  
 
Jesus falou muitas vezes sobre este assunto com os seus discípulos depois da 
sua ressurreição. Ele os explicou que era necessário ele morrer e ressuscitar 
dentre os mortos. (Lucas 24: 44-46).  E provavelmente Pedro prestou atenção 
nessas palavras porque agora nessa carta ele mostra que aprendeu do ensino 
de Jesus. Ele aprendeu o plano de Deus sobre o caminho da Salvação. Ele 
entendeu que Jesus devia morrer para nos salvar.  
 
Ele mostra este entendimento no versículo 18. Ali ele disse aos irmãos: vocês 
sabem que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que 
fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, 
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem macula, o 
sangue de Cristo.  
 
Nós temos um hino que diz a mesma coisa em outras palavras. Este hino diz: 
Sei que foi pago um alto preço. A idéia é que Cristo pago um alto preço 
derramando o seu sangue. O sangue do Cordeiro foi derramado no lugar do 
pecador. Assim foi a situação no Antigo Testamento. Deus deu o sangue no 
altar para a remissão dos pecados. Mas todos os sacrifícios no Antigo 
Testamento eram sombras do único sacrifício de Jesus na cruz. O sangue de 
Jesus é que nos salva. Cristo morreu em nosso lugar. A morte de Cristo nos 
traz a vida.  
 
Jesus morreu como mediador. Ele era o único mediador entre Deus e os 
homens. Ele representava o povo perante Deus. Então foi Ele como mediador 
que carregou a ira de Deus, que estava destinado a nós. Nós merecemos a 
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morte por causa dos pecados que cometemos, mas Cristo morreu em nosso 
lugar. Assim Ele foi o nosso Salvador na sua morte.  
 

2) NA SUA RESSURREIÇÃO 
 
Depois da Sexta feira Santa veio o domingo da Páscoa. Depois da morte, veio a 
ressurreição. Cristo foi o nosso Salvador na sua morte, mas também na sua 
ressurreição! Isso chama a nossa atenção.  Porque a vida normalmente não é 
assim. Sou pastor....até o dia da minha morte, se Deus quiser. Mas depois 
deste dia? Depois disso não sei. Sei o que sou, mas não sei o que serei! E 
posso dizer a mesma coisa a respeito de todos aqui presentes. Agora você é 
professora, mas o que será depois dessa vida? Professora também? Acho que 
não. Agora você trabalha numa empresa, mas depois da sua ressurreição 
também? Acho que não. Mas Jesus é nosso Salvador antes da sua morte e ele 
ficou o nosso Salvador na sua ressurreição.  
 
E mais Salvador ainda! Pois para ser um verdadeiro Salvador, ele devia nos 
libertar da morte. A carta aos Hebreus diz isso. Em Hebreus 2, 14 está escrito: 
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes 
também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele 
que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor 
da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda vida. 
 
Cristo devia morrer para nos livrar do pavor da morte. Pavor da morte. Todo 
mundo tem isso. Talvez não todos admitam, mas todo mundo o tem. Todo 
mundo quer uma vida longa com boa saúde.  Quando ouvem sobre amigos ou 
parentes que morreram por um ataque cardíaco, as pessoas começam a 
observar a sua própria vida. Elas começam a caminhar, comer menos, perder 
peso, viver bem. Por quê? Por que temem a morte! Querem viver mais tempo 
no meio dos seus filhos. O governo investe milhões para melhorar o sistema de 
saúde. Os hospitais investem milhões de reais para comprar máquinas que 
ajudam a curar pessoas. Um ultra-som, um Raí-X, e existe muito mais! Já viu as 
máquinas que são usados no UTI? Elas custam milhões de reais. E os 
remédios? Não existe outro país que consume tantos remédios como o Brasil. E 
por quê? Porque as pessoas têm pavor da morte. Hospitais, farmácias, médicos, 
curandeiros, feiticeiros; as pessoas fazem tudo para viver mais tempo. Elas têm 
um pavor da morte.  
 
E Cristo veio para nos livrar desse pavor. Cristo morreu para nos livrar desse 
pavor. Ele passou pelo vale da morte; Ele afundou no rio da morte, e subiu ao 
outro lado; Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus! Pedro viu isso. Pedro viu o 
túmulo que estava vazio; Pedro encontrou Jesus bem cedo no dia da Páscoa; 
Pedro o viu sentado na mesa, comendo peixe; Pedro o viu várias vezes depois 
da sua ressurreição. 
Foi Ele. Foi Jesus. Não existe nenhuma dúvida sobre isso. Ele está vivo.  
 
A ressurreição de Jesus faz parte da pregação de Pedro. Ele até começou com 
isso, dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo 
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a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a 
ressurreição de Jesus Cristo dentro os mortos! 
 
A morte dá pavor, A ressurreição da morte da esperança! 
Esperança a todos os que crêem em Jesus! Tem que dizer isso assim. Jesus 
não é o Salvador de todo mundo. Ele é o Salvador de todos os que crêem nele. 
Ele é o NOSSO Salvador.  
 
Ele passou pela morte e nos abriu o caminho para a vida. Cristo pagou o preço 
e por causa disso temos acesso à vida eterna. O caminho é assim: primeiro 
devemos receber a remissão dos pecados, depois experimentaremos a 
ressurreição do nosso corpo e finalmente teremos a vida eterna. O Credo 
Apostólico termina assim, com o caminho da Salvação. Este caminho começa 
com Cristo, depois com o Espírito Santo que nos conecta com Cristo, depois 
com a igreja, o lugar santo onde o Espírito Santo está trabalhando e finalmente 
diz: creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.  
 
A remissão dos pecados: Cristo a conseguiu pela sua morte!  
Então, ele é o nosso Salvador na sua morte; 
A ressurreição da carne: Cristo a conseguiu pela sua ressurreição!  
Então, ele é o nosso Salvador na sua ressurreição;  
E a vida eterna Cristo tem na sua glória!  
Então, ele é também o nosso Salvador na sua glória.  
 

3) NA SUA GLÓRIA  
 
Até agora, na sua glória, Jesus é o nosso Salvador! 
Quando ele subiu ao céu, ele logo fez o que devia ser feito para nos salvar: Ele 
mandou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre os 
apóstolos e eles começaram a pregar e pela pregação eles semearam a fé em 
Cristo Jesus. E assim pela fé somos salvos.  
Até agora, na sua glória, Jesus é o nosso Salvador! 
João viu Jesus na sua glória. João recebeu várias visões depois da ascensão de 
Jesus Cristo. Encontramos estas visões no livro de Apocalipse. E presta atenção 
como João viu Jesus na sua glória. Ele o viu como Cordeiro! Apocalipse 5, 6: 
Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de 
pé, um Cordeiro como tendo sido morto. Este Cordeiro é o Cristo Jesus. Ele 
está no céu, na glória, com as marcas da sua morte visíveis. Um Cordeiro como 
tendo sido morto! 
 
E o que Ele faz ali? Ele abre os selos do livro que tem o plano da Salvação de 
Deus. Ele abre este livro e fazendo isso Ele domina a história da nossa 
salvação. Ele é todo poderoso e onisciente: Ele tinha sete chifres, bem como 
sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra!  Os 
Espíritos de Deus servem o Cordeiro. Servem o Cristo. Ele manda os Espíritos 
por toda a terra! Europa, África, Canadá, Brasil, Maceió.... 
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O Evangelho de Cristo é pregado até o dia de hoje. O Evangelho de Cristo na 
sua morte! O Evangelho de Cristo na sua ressurreição! O Evangelho de Cristo 
na sua Glória! E com qual objetivo? Pedro fala sobre isso! Ele diz: 
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo sejais contristados por 
várias provações, para que, uma vez CONFIRMADO O VALOR DA VOSSA FÉ,  
Muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, 
Redundo em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo; 
A quem não havendo visto, amais; 
No qual, não vendo agora, MAS CRENDO, exultais com alegria indizível e cheia 
de glória, OBTENDO O FIM DA VOSSA FÉ: A SALVAÇÃO DA VOSSA ALMA.  
 
A pregação serve para semear a fé em Cristo Jesus em nossos corações. 
Nós não o vimos. Pedro sim. Nós não. 
Mas apesar disso, nós o amamos, porque Ele é o nosso Salvador. O único.  
Foi comprovado pela sua ressurreição! 
Cremos nele e quando ficarmos firmes obteremos o fim da nossa fé: 
A SALVAÇÃO DA NOSSA ALMA! 
 
Cântico: Sei que foi pago um alto preço. 
 


