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Fundamentos Teológicos
Lição 12: A Obra Salvífica de Cristo

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
7.1 Nós cremos que por Sua perfeita obediência a Deus  e por 
Seu sofrimento e morte como o cordeiro imaculado de Deus,  
Jesus Cristo obteve o perdão de pecados e o dom da perfeita 
retidão para todos os que creram em Jesus antes da cruz  e 
todos os que viriam a crer em Cristo depois da cruz. Ao viver 
uma vida perfeita e morrer em nosso lugar, o justo pelo injusto, 
Cristo absorveu nossa punição, apaziguou a ira de Deus contra 
nós, vindicou a justiça de Deus e removeu a condenação da lei 
contra nós. 
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Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
7.2 Nós cremos que a expiação dos pecados por Cristo justifica 
e impulsiona a oferta universal do Evangelho a todas as 
pessoas, de forma que a todo indivíduo se possa 
verdadeiramente dizer, “Deus deu Seu Filho unigênito para 
que todo aquele que nEle crer não pereça, mas tenha vida 
eterna.”  Qualquer indivíduo que quiser, pode vir, e todo aquele 
que o fizer, Jesus não o rejeitará.

Confissão de Fé dos Presbíteros da CH
7.3 Nós cremos, além disso, que a morte de Cristo obteve mais 
que uma oferta genuína do Evangelho a todos; ela também 
obteve a misericórdia da Nova Aliança, ou seja, o 
arrependimento e fé para os eleitos de Deus. Cristo morreu por 
todos, mas não por todos da mesma maneira. Em Sua morte, 
Cristo expressou uma aliança de amor especial com Seus 
amigos, Suas ovelhas, Sua noiva. Para eles Cristo obteve o 
trabalho efetivo e infalível do Espírito de triunfar sobre a 
resistência e trazê-los à fé salvífica. 
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A Obra Salvífica de Cristo
“No centro do que Paulo prega está a sangrenta, criminosa, 
vergonhosa, torturante e escandalosa cruz de Jesus Cristo. 
Esse é o coração de sua mensagem e do evangelho. Cristo foi 
insultado, Cristo foi escarnecido, ridicularizado, desprezado, 
satirizado, parodiado, caricaturado, e depois pendurado como 
um pedaço de carne e espetado para ver se foi feito. E, 1 
Coríntios 1:18 diz que isso é “loucura para os que estão 
perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o 
poder de Deus”. Na verdade, este evangelho é a glória de 
Deus (2 Coríntios 4:4).”

A Obra Salvífica de Cristo
• Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus 
Cristo, e este, crucificado. (1 Co 2:2)
• Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na 
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o 
mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. 
(Ga 6:14)
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A Obra Salvífica de Cristo
• Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus 
Cristo, e este, crucificado. (1 Co 2:2)
• Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na 
cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o 
mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. 
(Ga 6:14)
• Por que a cruz foi necessária?

Perdão dos Pecados
• Deus é santo e não pode tolerar pecado em sua presença.
• Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu 
incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram 
incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, 
sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da 
presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante 
o Senhor. Moisés então disse a Arão: "Foi isto que o 
Senhor disse: ‘Aos que de mim se aproximam santo me 
mostrarei; à vista de todo o povo glorificado serei’ ". 
Arão, porém, ficou em silêncio. (Lv. 10:1–3)
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Perdão dos Pecados
• Deus é santo e não pode tolerar pecado em sua presença.
• Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: "Se 
alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua 
marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do 
furor de Deus que foi derramado sem mistura no 
cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre 
ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, 
(Ap. 14:9–10)
• A ira e a raiva de Deus contra o pecado são justificadas?

Perdão dos Pecados
Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que 
vocês sejam considerados dignos do seu Reino, pelo 
qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de 
Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam 
tribulação, e dar alívio a vocês, que estão sendo 
atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o 
Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos 
poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá 
os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 
evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena 
de destruição eterna, a separação da presença do 
Senhor e da majestade do seu poder. (2 Ts. 1:5–10)
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Perdão dos Pecados
• A menos que estejamos preparados para explicar a existência 
do inferno, devemos dizer que Deus é irado contra o pecado e 
justamente o castiga. Quando confrontado com esta verdade, 
a questão crítica se torna: "Como um Deus justo e santo pode 
perdoar o pecado?" Esta é o inverso da pergunta que muitas 
pessoas fazem: "Como um Deus amoroso pode mandar 
alguém para o inferno?" A questão que reflete com precisão a 
tensão que a Bíblia expressa é: "Como pode um Deus justo e 
santo mandar qualquer um para o céu?"

Perdão dos Pecados
• A menos que estejamos preparados para explicar a existência 
do inferno, devemos dizer que Deus é irado contra o pecado e 
justamente o castiga. Quando confrontado com esta verdade, 
a questão crítica se torna: "Como um Deus justo e santo pode 
perdoar o pecado?" Esta é o inverso da pergunta que muitas 
pessoas fazem: "Como um Deus amoroso pode mandar 
alguém para o inferno?" A questão que reflete com precisão a 
tensão que a Bíblia expressa é: "Como pode um Deus justo e 
santo mandar qualquer um para o céu?”
• Então, novamente pergunto, por que a cruz foi necessária?
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Perdão dos Pecados
Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês 
para fazerem propiciação por si mesmos no altar; é o 
sangue que faz propiciação pela vida. (Lv 17:11)

Perdão dos Pecados
Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês 
para fazerem propiciação por si mesmos no altar; é o 
sangue que faz propiciação pela vida. (Lv 17:11)
• A história da Bíblia é uma história de sacrifício pelos 
pecados, apontando para O Sacrifício de Cristo.
�Adão e Eva – Deus vestiu eles com roupas de pele (Ge 3:21)
�Abraão e Isaque – Cadê o cordeiro? (Ge 22)
�A Páscoa (Ex 12:21-27)
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Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e 
lhes disse: "Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada 
família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa! Molhem um 
feixe de hissopo no sangue que estiver na bacia e passem o 
sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum 
de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o 
Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o 
sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará 
sobre aquela porta; e não permitirá que o destruidor entre 
na casa de vocês para matá-los. "Obedeçam a estas 
instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus 
descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor 
prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os 
seus filhos lhes perguntarem: ‘O que significa esta 
cerimônia? ’, respondam-lhes: É o sacrifício da Páscoa ao 
Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e 
poupou nossas casas quando matou os egípcios". Então o 
povo curvou-se em adoração. (Ex 12:21–27)

Perdão dos Pecados
Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês 
para fazerem propiciação por si mesmos no altar; é o 
sangue que faz propiciação pela vida. (Lv 17:11)
• A história da Bíblia é uma história de sacrifício pelos 
pecados, apontando para O Sacrifício de Cristo.
�Adão e Eva – Deus vestiu eles com roupas de pele (Ge 3:21)
�Abraão e Isaque – Cadê o cordeiro? (Ge 22)
�A Páscoa (Ex 12:21-27)
�A lei de Moisés e o sistema sacrificial
�O templo de Deus
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Perdão dos Pecados
Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês 
para fazerem propiciação por si mesmos no altar; é o 
sangue que faz propiciação pela vida. (Lv 17:11)
• A história da Bíblia é uma história de sacrifício pelos 
pecados, apontando para O Sacrifício de Cristo.
�Adão e Eva – Deus vestiu eles com roupas de pele (Ge 3:21)
�Abraão e Isaque – Cadê o cordeiro? (Ge 22)
�A Páscoa (Ex 12:21-27)
�A lei de Moisés e o sistema sacrificial
�O templo de Deus

Perdão dos Pecados
“Para que me oferecem tantos sacrifícios?”, pergunta o 
Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da 
gordura de novilhos gordos; não tenho nenhum prazer no 
sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes! Quando lhes 
pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que 
pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas 
inúteis! O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas 
novas, sábados e reuniões! Não consigo suportar suas 
assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e 
suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para 
mim; não as suporto mais...Lavem-se! Limpem-se! Removam 
suas más obras para longe da minha vista! Parem de fazer o 
mal, aprendam a fazer o bem! (Is 1:10-17)
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Perdão dos Pecados
A Lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão 
de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela 
nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios 
repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se 
aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não 
deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo 
sido purificados uma vez por todas, não mais se 
sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses 
sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois 
é impossível que o sangue de touros e bodes tire 
pecados. (Hb 10:1–4)

Perdão dos Pecados
Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: "Sacrifício e 
oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste; de 
holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste". Então 
eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito; 
vim para fazer a tua vontade, ó Deus...Ele cancela o 
primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento 
dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do 
corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia 
após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus 
deveres religiosos; repetidamente oferece os mesmos 
sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas 
quando este sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um 
único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de 
Deus...por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para 
sempre os que estão sendo santificados. (Hb 10:5–14)
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Perdão dos Pecados
• Os profetas do Antigo Testamento predisseram um dia em 
que o Senhor daria um perdão definitivo dos pecados, 
assegurando algo que nunca poderia ser obtido através do 
sacrifício de animais no templo. Então, o que há de novo 
sobre a Nova Aliança?

“Estão chegando os dias”, declara o Senhor, “quando 
farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e 
com a comunidade de Judá”. “Não será como a aliança 
que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela 
mão para tirá-los do Egito; porque quebraram a minha 
aliança, apesar de eu ser o Senhor deles”.....

Perdão dos Pecados
...“Esta é a aliança que farei com a comunidade de 
Israel depois daqueles dias”, declara o Senhor: “Porei a 
minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus 
corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. 
Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu 
irmão, dizendo: ‘Conheça ao Senhor’, porque todos eles 
me conhecerão, desde o menor até o maior”, diz o 
Senhor. “Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me 
lembrarei mais dos seus pecados.” (Jr. 31:31–34)
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Perdão dos Pecados
Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão 
puros; eu os purificarei de todas as suas impurezas e de 
todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e 
porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o 
coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 
Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem 
segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às 
minhas leis. (Ez 36:25–27)

Perdão dos Pecados
• A nova aliança é “nova”, na medida em que não pode ser 
quebrada. A razão para sua inviolabilidade não é a melhoria 
moral da raça humana desde o tempo de Moisés. A diferença 
é devido ao fato de que Deus lida com o mesmo povo pecador 
de uma maneira notavelmente diferente: criando a fidelidade 
para a qual Ele chama através da nova aliança, inaugurada 
pela morte expiatória de Cristo e levada adiante pelo poder 
transformador Do Espírito Santo”. – Jason Meyer (End of the 
Law)
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O Perdão na Nova Aliança
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, 
partiu-o, e o deu aos seus discípulos, dizendo: “Tomem 
e comam; isto é o meu corpo”. Em seguida tomou o 
cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: 
“Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da 
aliança, que é derramado em favor de muitos, para 
perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em 
diante, não beberei deste fruto da videira até aquele 
dia em que beberei o vinho novo com vocês no Reino de 
meu Pai.” (Mt 26:26–29)
Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. (1 Co 5:7)

O Perdão na Nova Aliança
• Como Deus pode ser justo em deixar impunes os pecados 
anteriormente cometidos?

Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de 
Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, 
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o 
ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a 
fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua 
tolerância, havia deixado impunes os pecados 
anteriormente cometidos; mas, no presente, 
demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e 
justificador daquele que tem fé em Jesus. (Rm 3:23–26)



20/08/17

14

Perdão dos Pecados
• Esta examinação da expiação, a partir da perspectiva do 
Antigo e do Novo Testamento, tem apoiado o que é chamado 
da visão de “substituição penal” da expiação. Essa visão da 
expiação fornece a melhor explicação da lógica interna de 
como um Deus justo, que está irado com o pecado, pode 
perdoar os pecadores. Aqui está uma descrição sucinta desta 
visão:

Perdão dos Pecados
“Em sua morte, Jesus levou nossos pecados e sofreu o castigo 
que merecemos. Ao fazê-lo, a ira de Deus em relação ao pecado 
e as exigências de sua justiça foram satisfeitas e, ao mesmo 
tempo, o envio do Filho pelo Pai e a disposição do Filho de 
oferecer sua vida são as maiores expressões do amor e da 
misericórdia de Deus. Portanto, entender a morte de Jesus em 
nosso lugar como o cumprimento do perdão de nossos pecados 
é fundamental e central para uma visão bíblica da expiação.”
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Perdão dos Pecados
• Dito isto, porém, não significa que a morte de Jesus não pode 
também ser apreciada de outros ângulos, ou que sua morte 
não fez outras coisas além da propiciação. Vamos agora 
considerar duas outras maneiras proeminentes em que a 
morte de Jesus é descrita:

Perdão dos Pecados
• Dito isto, porém, não significa que a morte de Jesus não pode 
também ser apreciada de outros ângulos, ou que sua morte 
não fez outras coisas além da propiciação. Vamos agora 
considerar duas outras maneiras proeminentes em que a 
morte de Jesus é descrita:
�Vitória sobre o pecado, a morte, e as trevas (Co 2:13-15)
�A morte de Jesus meramente como um exemplo (1 Pe 2:19–24)
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Perdão dos Pecados
• Dito isto, porém, não significa que a morte de Jesus não pode 
também ser apreciada de outros ângulos, ou que sua morte 
não fez outras coisas além da propiciação. Vamos agora 
considerar duas outras maneiras proeminentes em que a 
morte de Jesus é descrita:
�Vitória sobre o pecado, a morte, e as trevas (Co 2:13-15)
�A morte de Jesus meramente como um exemplo (1 Pe 2:19–24)

• Portanto, devemos dizer novamente que a substituição penal 
está no centro da obra salvífica de Cristo.

Redenção Particular
Por quem Jesus morreu?
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Redenção Particular
Por quem Jesus morreu?

1. O próprio Jesus disse que daria sua vida “pelas ovelhas”. “Eu 
sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas 
ovelhas... Eu sou o bom pastor; conheço as minhas 
ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me 
conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas 
ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste 
aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas 
ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só 
pastor. E voltando para os judeus ele disse: “mas vocês não 
creem, porque não são minhas ovelhas.” (Jo 10:11, 14-16, 
26)

Redenção Particular
Por quem Jesus morreu?

2. Paulo, por sua vez, disse que o sangue de Cristo serviu para 
comprar a igreja: Cuidem de vocês mesmos e de todo o 
rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como 
bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele 
comprou com o seu próprio sangue. (At 20:28) Ou 
podemos olhar em Efésios 5:25, “Maridos, ame cada um a 
sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e 
entregou-se por ela.”
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Redenção Particular
Por quem Jesus morreu?

3. Pedro fez o mesmo ao dizer que a obra sacrificial de Cristo 
tomou lugar na história por amor dos crentes em Cristo: Pois 
vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis 
como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua 
maneira vazia de viver, transmitida por seus 
antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, 
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, 
conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes 
últimos tempos em favor de vocês. (1 Pe 1:18-20)

Redenção Particular
Porem, existem outros textos também:
E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já 
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que 
por eles morreu e ressuscitou. (2 Co 5:15)
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Redenção Particular
Porem, existem outros textos também:
E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já 
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que 
por eles morreu e ressuscitou. (2 Co 5:15)
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e 
os homens, Jesus Cristo homem. O qual se deu a si 
mesmo em preço de redenção por todos, para servir de 
testemunho a seu tempo. (1 Tm 2:5–6)

Redenção Particular
Porem, existem outros textos também:
E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já 
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que 
por eles morreu e ressuscitou. (2 Co 5:15)
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e 
os homens, Jesus Cristo homem. O qual se deu a si 
mesmo em preço de redenção por todos, para servir de 
testemunho a seu tempo. (1 Tm 2:5–6)
...por causa da paixão da morte, para que, pela graça de 
Deus, provasse a morte por todos. (Hb 2:9)
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Redenção Particular
Como reconciliamos essas passagens?
• Esses textos se referem aos pecadores de uma maneira geral 
sem implicar que cada pecador individual será salvo. Ou 
seja, “todos sem distinção” (tanto gentios quanto judeus) e 
não “todos sem exceção”.

Redenção Particular
Como reconciliamos essas passagens?
• Esses textos se referem aos pecadores de uma maneira geral 
sem implicar que cada pecador individual será salvo. Ou 
seja, “todos sem distinção” (tanto gentios quanto judeus) e 
não “todos sem exceção”.
• Por exemplo, o "mundo inteiro" refere-se aos filhos de Deus 
espalhados por todo o mundo; Isso é o que João quer dizer 
quando ele diz: “Ele profetizou que Jesus devia morrer 
pela nação. E não somente pela nação, mas também 
para reunir em um corpo os filhos de Deus que 
andavam dispersos.” (João 11:51-52)
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Redenção Particular
Em resumo, a “redenção particular” ensina que a morte de 
Jesus é suficiente para todos, mas eficaz apenas para alguns.
Afirmar que Jesus morreu de uma maneira especial e salvífica
para os seus eleitos não deve, contudo, limitar nossa livre 
oferta do evangelho. Nossa compreensão da "redenção 
particular" nunca deve nos impedir de falar, assim como Jesus 
o fez:
Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a 
mim eu jamais rejeitarei. (Jo 6:37)

Redenção Particular
“Venham a mim, todos os que estão cansados e 
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem 
sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou 
manso e humilde de coração, e vocês encontrarão 
descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e 
o meu fardo é leve”. (Ma 11:28-30)
O Espírito e a noiva dizem: “Vem!” E todo aquele que 
ouvir diga: “Vem!” Quem tiver sede, venha; e quem 
quiser, beba de graça da água da vida. (Ap 22:17)


