
A EXPIAÇÃO 

DE CRISTO

✔Qual a amplitude dela?

✔ Cristo morreu por toda a humanidade?



REFLEXÕES INICIAIS

• Teólogos reformados e outros teólogos (católicos e

protestantes) têm tido entendimentos diferentes.

Os não reformados alegam que a oferta do 

evangelho é feita a todos e que, para ser genuína, 

a morte de Cristo deve ter sido em favor de todas 

as pessoas, sem exceção.



REFLEXÕES INICIAIS

• Teólogos reformados e outros teólogos (católicos e

protestantes) têm tido entendimentos diferentes.

Os reformados argumentam que, se a expiação foi 

em favor de todas as pessoas, já não há mais pena a 

ser paga e todas deveriam ser salvas, sem exceção.



REFLEXÕES INICIAIS

• Teólogos reformados e outros teólogos (católicos e

protestantes) têm tido entendimentos diferentes.

Os não reformados 

creem que a expiação de 

Cristo é ilimitada; os 

reformados, que ela é 

limitada.



TEXTOS BÍBLICOS DE APOIO
• Expiação Ilimitada (concepção não reformada)

✓ ...Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do

mundo! (Jo 1:29)

✓ Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu

o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê

não pereça, mas tenha a vida eterna. (Jo 3:16)

✓ Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele

comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei pela

vida do mundo é a minha carne. (Jo 6:51)

(cf. 2Co 5.19; 1Jo 2.2; 1Tm 2.6; Hb 2.9)



TEXTOS BÍBLICOS DE APOIO
• Expiação Limitada (concepção reformada)

✓ Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas

ovelhas. (Jo 10:11)

✓ ...dou a minha vida pelas ovelhas. (João 10:15)

✓ ...a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu

próprio sangue. (At 20:28)

✓ Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo

amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela (Ef

5:25)

(cf. Jo 17.9 e 20; Rm 5.8 e 10; 8.33-34; 2Co 5.21)



1. É correto dizer que o evangelho é oferecido a todos (Mc

16.15).

2. Todo aquele que crer será salvo (Mc 16.16).

3. Nem todos serão salvos (Jo 3.36; Ap 20.15).

4. A morte de Cristo possui méritos para salvar qualquer

pecador (Rm 5.8-9).

ALGUNS PONTOS PACÍFICOS



Quando Cristo morreu, pagou de fato a pena pelos 

pecados dos que creriam nele somente ou pelos 

pecados de todos sem exceção?

A QUESTÃO CRUCIAL PERMANECE

Parece que os 

defensores da 

expiação 

limitada têm 

argumentos mais 

consistentes.



✓ As pessoas eternamente condenadas sofrem a pena

dos próprios pecados (Ap. 20.12-15). Como, então,

Cristo levou sobre si os pecados delas também?

✓ Existe unidade eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito

de tal modo que um não pode desconsiderar o intuito

do outro (Rm 8.28-30; cf. Jo 17.9, 17, 19, 23, 24).

✓ Expressões como “mundo” e “todo” nem sempre

significam “cada indivíduo do universo”. Antes, podem

significar “pessoas em geral”, sem acepção (Jo 17.14,

18; 2Co 5.19).

REFLEXÕES PRÓ-EXPIAÇÃO LIMITADA



ESCLARECIMENTOS E CAUTELA
❑ A análise do tema deve ser ampla, considerando a

Bíblia toda como um livro-texto coeso, coerente,

inerrante, suficiente e autoritativo.

❑ Extrair conclusões de passagens ou versos isolados é

arriscado em todos os sentidos. Temas maiores, como

soberania e providência divinas, pecado (e seus

efeitos), pessoa e obra do ES devem ser considerados.



ESCLARECIMENTOS E CAUTELA
❑ Não se discute entre os evangélicos que nossa

salvação vem somente pela fé em Cristo, de forma

graciosa da parte de Deus (Rm 5.1-2).

❑ Também é pacífico que a oferta do evangelho e o

chamado ao arrependimento são feitos a todos de

forma genuína (Mt 11.28-29; Mc 16.15; Lc 9.23-24).



PERGUNTAS


