
XIII.	  O	  REDENTOR	  DOS	  ESCOLHIDOS	  
 

 

Pergunta 21 - Que é o Redentor dos Escolhidos?  

Resposta  - O único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor 
Jesus Cristo que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e 
assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas 
distintas, em uma só pessoa, para sempre.  

Pergunta 22 - Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? 

Resposta  - Cristo, o Filho de Deus se fez homem tomando um 
verdadeiro corpo, e uma alma racional, sendo concebido pelo poder 
do Espírito Santo no ventre da virgem Maria, e nascido dela, mas sem 
pecado.   

 

Estamos estudando aquela seção do Breve Catecismo referente à grande 
doutrina da Redenção. Não percamos de vista as subdivisões dessa doutrina: 

• a eleição 

• o pacto da graça 

• a pessoa e obra do Redentor 

• a aplicação da obra da redenção pelo Espírito Santo 

• as bênçãos da Redenção 

 

Nesta e na próxima lição, estudaremos a pessoa e a obra do Redentor. 

 

1. Que é um redentor?  
Redenção é livramento mediante o pagamento de um preço; redentor é 
aquele que paga o preço; resgate é o preço pago. em Israel, se uma pessoa 
vendesse uma propriedade por razão de empobrecimento, um resgatador, 
parente seu, em melhores condições, podia resgatar a propriedade (Lc 
25.25ss). Os escravos também podiam ser resgatados mediante um 
processo de redenção ou pagamento de um resgate (Lv 25.47-49). Um 
homem condenado à morte podia resgatar a própria vida dando em troca 
tudo o que lhe fosse exigido (Êx 21.29-30). Essas leis referentes ao resgate 
são o pano de fundo sobre o qual o Novo Testamento coloca a obra de 
Cristo, particularmente Sua morte na cruz. 

 



2. O único Redentor dos escolhidos é o Senhor Jesus. 

• Ele “não veio para ser servido, mas para servir e dar a Sua vida em 
resgate por muitos” (Mc10.45). 

•  “Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que 
fostes resgatados do vosso fútil procedimento... mas pelo precioso 
sangue... de Cristo” (I Pe 1.17-19).  

•  “Não... sois de vós mesmos.  Porque fostes comprados por preço” 
(I Co 6.19-20; 7.23).  

•  “Fomos justificados... mediante a Redenção que há em Cristo...” 
(Rm 3.24).  

Estas passagens tornam-se ainda mais significativas quando nos lembramos 
de que, anteriormente à nossa redenção, éramos “escravos do pecado” (Jo 
8.34); Rm 6.17) e do próprio Satanás (At 26.18), um crudelíssimo senhor de 
escravos. 

Jesus é o único Redentor dos escolhidos. “Não há salvação em nenhum 
outro...” (At 4.12. Ver Jo 14.6; I Tm 2.5). 

 

3. As duas naturezas do Redentor. 

O Redentor é um só, mas Ele tem duas naturezas, um divina e outra humana 
(Reveja a resposta do Breve Catecismo à pergunta 21). Este é “o grande 
mistério da piedade”, Deus manifesto em carne (I Tm 3.16). Está além da 
compreensão humana. 

 

DIVINDADE 

A divindade de Jesus tem sido negada por descrentes e por teólogos 
antigos e modernos. todavia, é claramente ensina na Bíblia. 

• Jesus é chamado Deus (Jo 20.28; Tt 2.13) 

• Jesus possui atributos divinos: eternidade (Hb 13.8), onipresença 
(Ef 1.23), onisciência ((Jo 16.30), onipotência (Mt 8.26s), 
imutabilidade (Hb 13.8), santidade (Lc 1.35). 

• Jesus dizia ser o Filho de Deus, igual a Deus (Jo 5.18; 14.7-9). 

• As obras de Jesus testificam que Ele é   Deus (Jo 5.35; 10.37-38). 

• Há testemunhos humanos significativos de que Jesus é Deus (Jo 
1.34; Mt 16.16).  

• Jesus foi e é adorado como Deus e recebe honra e culto devidos 
unicamente a Deus (Jo 5.23; 9.38. Ver At 10.25-26; 14.18; Ap 
22.8-9).  



HUMANIDADE 

No começo do Cristianismo, alguns duvidaram da humanidade de 
Jesus. No presente, ninguém a questiona seriamente.  

• Jesus teve um nascimento humano, ainda que necessariamente 
sobrenatural (Mt 1.18ss; Lc 1.30ss; 2.1ss; Gl 4.4). 

• Jesus teve um desenvolvimento humano (Lc 2.40,52).  

• Há referências explícitas ao corpo físico  e à alma de Jesus (Lc 
24.39; Mt 26.38).   

• Jesus sentiu fome, sede, cansaço etc (Mt 4.2; 8.24; Jo 19.28). Além 
disso, Jesus “foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, 
mas sem pecado” (Hb 4.15).   

• Jesus foi identificado como homem (Jo 1.30; Rm 5.15).  

• Jesus sofreu e morreu; seu sangue foi derramado (Hb 2.18; 5.7,8). 

 

4. A necessidade das duas naturezas do Redentor. 

Nestes tempos modernos, muitos cristãos, e alguns que se dizem 
evangélicos, não crêem nas duas naturezas de Cristo. Crêem somente na sua 
humanidade. Todavia, se Cristo não foi e é homem e Deus, Ele não pode ser 
nosso Redentor.  

 

• Jesus tinha de ser homem para representar-nos no Pacto da 
Graça, cumprindo, por nós, a exigência da obediência, inclusa neste 
pacto (Rm 5.18-19; I Tm 2.5); para tomar sobre Si os nossos 
pecados, morrer por nós, e, assim, resgatar-nos da escravidão e da 
culpa do pecado (Is 53.3-6; Rm 5.6-8); para   experimentar nossos 
sofrimentos e tentações e, assim, como “misericordioso e fiel sumo 
sacerdote”, socorrer-nos quando passamos por estas dificuldades  
(Hb 2.17-18; 4.15-16); para ser um exemplo perfeito para nós, 
Seus  seguidores (Jo 13.15; Fp 2.5; I Pe 2.21).  

•  

• Jesus tinha de ser Deus para poder fazer os milagres que fez 
durante o seu ministério terreno (Jo 5.36; 10.25; 14.11) e os que 
ainda faz em nossas vidas (Hb 13.8; Fp 4.13); para atender nossas 
orações ou intermediá-las (Jo 14.13-14); para ser o Senhor de 
vivos e mortos (Rm 14.9); para ter toda a autoridade, no céu e na 
terra (Mt 28.18); e para voltar, no final dos tempos, e, com toda 
essa autoridade, reunir os salvos, à direita, os perdidos, à esquerda, 
e dizer àqueles: “Vinde, benditos de meu Pai...”, e a estes: 
“Apartai-vos de mim, malditos...” (Mt 25.31-34,41).   

 



Avaliação. 

Que é o único redentor dos escolhidos? Que é redenção, redentor e resgate? 
Cite duas passagens bíblicas que comprovam que Jesus é o Redentor. Cite 
duas provas bíblicas da divindade de Jesus e duas de Sua humanidade. O 
que Jesus homem significa para você? O que Jesus Deus significa para você? 
Você crê em Cristo como seu único e suficiente Redentor? 
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