
A EXPIAÇÃO 

DE CRISTO

✔O que a motivou?

✔ Ela era mesmo necessária?

✔Qual a natureza dela?



EXPLICAÇÃO E BASE BÍBLICA

“...expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e 

morte para obter nossa salvação”

(W. Grudem, 1999, pág. 471)

Obs.: 1) Alguns a relacionam apenas à morte de Cristo.

2) Grudem inclui a vida de Jesus porque dela os

benefícios da salvação também chegam até nós.

“No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e 

disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo!” (João 1.29; cf. Lv 4)



Sem amor, Deus não teria dado nenhum passo 

para nos redimir; sem justiça, nenhuma 

exigência seria cumprida (Pv 17.15; Na 1.2-3).

A CAUSA DA EXPIAÇÃO

Deus

Amor

(Jo 3.16)

Justiça
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• Haveria outra maneira de Deus salvar os seres

humanos?

A NECESSIDADE DA EXPIAÇÃO

• Ele era obrigado a salvar alguém?

“...Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, 

precipitando-os no inferno, os entregou a abismos 

de trevas, reservando-os para juízo; e não poupou o 

mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da 

justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio 

sobre o mundo de ímpios” (2 Pe 2.4-5).



✓ A expiação não era absolutamente necessária (Rm

6.23).

✓ Em seu amor, Deus decidiu salvar alguns seres

humanos (Is 53.12; Jo 6.37, 39, 44; Hb 9.28).

✓ Como consequência da sua decisão, a Bíblia indica

que não havia outra maneira.

A NECESSIDADE DA EXPIAÇÃO

“...Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice! 

Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu 

queres” (Mt 26.39; Lc 24.25-26; Rm 3.26; Hb 2.17; 

9.23-26; 10.4).



A NATUREZA DA EXPIAÇÃO

1. 
Obediência

Satisfez à lei 
por nós

Fp 2.8

2. 
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nós

Is 53.4-6,12 

dores na 

alma e no 
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26.38; 

27.46; 

Rm 3.25; 
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nossa 
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1.30; Rm

5.19; Fp

3.9) 



• As dores da cruz de Cristo

I. Dor física e morte

✓ Alguém crucificado morria lentamente por asfixia.

✓ Seu peso era sustentado pelos braços pregados

na cruz, comprimindo seu tórax.

✓ O aumento da dificuldade respiratória transferia o

peso para os pés também pregados na cruz.

✓ Esse movimento fazia com que as costas

dilaceradas fossem esfregadas contra o madeiro.

A NATUREZA DA EXPIAÇÃO



• As dores da cruz de Cristo

II. Dor de carregar nosso pecado

✓ Terrível aspecto psicológico/emocional.

✓ Tudo que ele odiava foi derramado sobre si por

obediência ao Pai e amor a nós (Is. 53.6,12; 2Co

5.21; Gl 3.13; Hb 9.28).

✓ Assim como Deus imputou os pecados de Adão à

humanidade, ele colocou os nossos pecados

sobre Cristo (responsabilidade/penalidade).

A NATUREZA DA EXPIAÇÃO



• As dores da cruz de Cristo

III. Dor do abandono

✓ No Getsêmani, expressou sua dor (Mc 13.14).

✓ Mas se viu abandonado ao ser preso (Mt 26.56).

✓ Pior do que isso foi a privação da intimidade que

tinha com o Pai na eternidade (Mt 27.46; cf. Hc

1.13).

✓ Sozinho, enfrentou a culpa de muitos pecados.

A NATUREZA DA EXPIAÇÃO



• As dores da cruz de Cristo

IV. Dor da ira do Pai

✓ O Filho se tornou objeto do intenso ódio e da

vingança divina contra o pecado.

✓ Deus havia aguardado essa ocasião

pacientemente (Rm 3.23-26).

✓ A santidade e a justiça divinas exigem que o

pecado seja expiado (Na 1.2-3; Hc 1.13; Rm

12.19).

A NATUREZA DA EXPIAÇÃO



1) Jesus sabia que estava deixando o mundo e indo

para o Pai (Jo 14.28; 16.10, 17).

2) Ele sabia que iria ressuscitar (Jo 2.19; Lc 18.33).

3) Cristo sabia que ainda podia dizer “Deus meu”.

4) O Senhor sabia que estava morrendo pelos nossos

pecados.

5) Ele sabia que seu sofrimento teria fim (Jo 19.30).

CONCLUSÃO



PERGUNTAS


