
SOMENTE CRISTO 

Atos 4.5-12 

Introdução  

A centralidade de Jesus Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que 
Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia – significando que o que Cristo é e o que ele 
fez, em sua morte e ressurreição, é o conteúdo fundamental da Palavra de Deus. 

 

1. Jesus Cristo é o único Mediador entre Deus e o homem 

O capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster que discorre sobre a mediação de Cristo, 
começa com estas palavras: “Aprouve a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o 
Senhor Jesus, seu Filho Unigênito, para ser o Mediador entre Deus e o homem”. O próprio Senhor 
Jesus Cristo declarou: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por 
mim” (Jo 14.6). A Palavra de Deus é claríssima ao mostrar que não há outro caminho para se 
chegar a Deus. 

Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo afirmou que “há um só Mediador, entre Deus e os 
homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos” (1 Tm 2.5-6). 

Conclui-se, portanto, que, como fizeram os reformadores, nós também, hoje, devemos bradar 
alto bom som: “Somente Cristo!” O cenário de pluralismo religioso e anarquia teológica que 
caracterizam o tempo atual, em especial no Brasil, nos desafia a apresentar incessantemente, a 
mensagem bíblica verdadeira e insubstituível: “E que não há salvação em nenhum outro; porque 
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que 
sejamos salvos” (At 4.12). 

 

2. O caráter do Mediador e a natureza da obra de mediação 

Segundo o ensino claro da Palavra de Deus, Cristo Jesus, o Mediador, reúne os ofícios de 
Profeta, Sacerdote e Rei (Lc 7.16; At 3.22; 1 Tm 1.17; 6.13-16; Hb 7.20-28). Ele foi constituído pelo 
Pai como Cabeça da Igreja (Ef 4.15; 5.23). A ele foi confiado o julgamento do mundo com 
autoridade e poder (Mt 28.18; Jo 5.22; At 10.42). 

O Senhor e Salvador Jesus Cristo é nosso Mediador e Fiador. Para realização dessa obra, 
Cristo cumpriu a lei (Mt 5.17; Gl 4.4,5); também enfrentou o sofrimento e a morte (Fp 2.5-8; 1 Pe 
1.18-20; 3.18); finalmente, triunfou sobre a morte (At 2.24; 13.37). 

Vale a pena ressaltar que a obra sacrificial de Jesus Cristo é eterna e perfeita e satisfaz 
plenamente a justiça divina (Rm 3.24-26; Hb 9.11-15; 10.14). 

Segundo o ensino bíblico, Jesus Cristo continua sua obra intercessória em favor do seu povo 
(Rm 8.34; Hb 7.23-25; 1 Jo 2.1). Tal certeza nos enche de alegria e esperança e nos motiva a correr 
com perseverança a carreira proposta, olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da 
fé (Hb 12.1-2). 

 

3. A eficácia da obra de Cristo 

A expressão latina “solus Christus”, criada pelos reformadores, enfatiza que a salvação só é 
possível em virtude da morte expiatória de Cristo, sendo nulos portanto, quaisquer esforços 
humanos, seja por meio de penitências ou boas obras, para se alcançar a justificação diante de 
Deus. Fora de Cristo não há salvação! 

Conforme o ensino da Palavra de Deus, por ser eterna e perfeita a obra de Cristo garante uma 
eterna herança a todos aqueles que, habilitados pelo Espírito Santo, se dispõem a crer (Rm 3.21-
26; Hb 9.15; 1 Pe 1.3-5). 

A virtude, eficácia e benefícios da obra de Cristo, desde o princípio, foram comunicados aos 
eleitos por meio de promessas, tipos e sacrifícios (Gn 3.15; Dt 18.15-18; Is 5.3). O Mediador é o 
Cordeiro morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre (Hb 13.8; 
1 Pe 1.18-21). 

 
(Estudo bíblico elaborado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano e ministrado pelo Rev. Ricardo 

Machado Manha, dia 08/10/2017, na Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba). 


