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1. Leitura: Salmo 117. 1 - 2 

 

2. Cântico: Antífona 001 - CC 

IBSPLAY https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

 

3. Confissão/Gratidão: Exaltem ao Senhor em oração, confessem os pecados 

perante Deus e agradeçam por seu perdão e graça sobre nossas vidas. 

 

4. Instrução: Após os devocionais a respeito das doutrinas fundamentais da 

reforma, os cinco somentes: Sola fide, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Scriptura, Soli 

Deo glória, estamos proporcionando para a igreja, por meio desta nova série de 

devocionais, uma imersão nas chamadas “doutrinas da graça”. As doutrinas da 

graça não são doutrinas humanas e nem doutrinas inovadoras, antes estão presentes 

na Bíblia como um todo. Almejando um melhor entendimentoa respeito faremos uso 

de um recurso didático, visando a compreensão  destas velhas verdades, vejamos: 

 

Tulip – A flor da reforma 

Tulip é uma formatação didática para nos referirmos as doutrinas da graça. Funciona 

como um acróstico, a fim de servir como um recurso auxiliar para a memorização 

destas doutrinas:  

T – Total Depravity - Total Depravação 

U – Unconditional Election – Eleição Incondicional  

L – Limited Atonement – Expiação Limitada 

I – Irresistible Grace – Irresistível graça 

P – Perseverance of the saints – Perseverança dos Santos 

Agora, apresentados as doutrinas da graça, avançamos para entendermos cada uma 

delas. Serão no total 5 devocionais, onde neste terceiro estudo abordaremos a 

doutrina da Expiação limitada. 

 

https://youtu.be/yEmPxAF6uZo
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Expiação Limitada 

Tendo recebido os nomes dos eleitos pelo Pai na eternidade passada, Jesus Cristo 

veio a este mundo para adquirir a salvação deles. Na cruz, Jesus não tornou o mundo 

inteiro algo potencialmente salvável. Antes, ele de fato salvou. Jesus assegurou 

realmente a vida eterna para suas ovelhas. Morrendo por todos os que lhe tinham sido 

confiados pelo Pai, propiciou a ira de Deus. Todos aqueles pelos quais Jesus morreu 

foram verdadeiramente salvos por meio de sua morte. Nenhum deles perecerá. 

Expiação é o ato de expiar. Expiar significa purificar, lavar, cobrir, fazer reparação, dar 

satisfação, sofrendo uma penalidade ou um castigo, como no caso da expiação de um 

crime. 

 Teologicamente, expiação é a providência de Deus para isentar totalmente da culpa 

do pecado, herdada de Adão, aqueles que Ele elegeu, lançando-a sobre seu Filho, na 

cruz. Falando dessa providência, Paulo diz, em 2Co 5.21 : “Aquele que não conheceu 

pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus”. 

Vamos caminhar em três perguntas: Por que a cruz? De quem é a cruz? Em favor 

de quem é a cruz? 

I. De quem é a cruz?  

 

Cada homem do mundo herdou a culpa do pecado de Adão e, com ela, a sentença 

de morte eterna(Rm 3.23). Contudo, Deus é amor, mas também é justiça! Deus é 

justiça, mas ao mesmo tempo Ele expressa em harmonia todos os seus tributos, de 

forma que a “ira de Deus é santa”, “o amor de Deus é justo”, “sua ira é justa”, e “sua 

santidade amorosa e irada”, todos seus atributos coexistem perfeitamente na sua 

pessoa.  Deus não pode abdicar da sua justiça, que pune o pecador com a separação 

eterna da Sua presença, essa é também a nossa situação diante do justo Juiz. 

Mas, o amor de Deus pelos eleitos desejava livrá-los dessa pena. Como conciliar 

esses atributos absolutos de Deus? Ele não poderia deixar de punir o pecador, mas 

não queria que os eleitos sofressem o peso dessa pena. Na cruz, se encontram a 

justiça e amor de Deus. Somente a morte de um justo, em lugar do pecador, 

satisfaria plenamente a justiça de Deus ultrajada. E esse justo foi Jesus. 
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A cruz foi um projeto de Deus, porque era através dela que os crimes hediondos eram 

expiados. A figura profética de Isaías 53 mostra isso: “… mas o Senhor fez cair sobre 

ele a iniquidade de todos nós” – v.6; “Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o 

enfermar” – v. 10. 

Deus também sofreu com o Filho as dores da cruz. Paulo revela, em 2Co 

5.18,19: “Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de 

Cristo… a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo”. 

O Pai experimentou com o Filho as mesmas dores da cruz. Primeiro, oferecendo-o 

em resgate pelos nossos pecados. E então, ao aplicar n’Ele a Sua justiça, ficando 

surdo à Sua oração, no Getsêmane, e ao Seu clamor, na cruz . 

Conta-se a história de uma moça que foi levada ao tribunal para ser julgada quanto a 

um furto realizado por ela na firma em que trabalhava. Na audiência, percebeu que o 

juiz era justamente o seu pai, e por isso pensou que estaria salva. Mas, para surpresa 

sua, na sentença, o juiz deu-lhe o prazo de uma semana para quitar a dívida a fim de 

não ser levada presa. 

A moça mostrou seu descontentamento quanto à sentença, quando foi chamada ao 

gabinete do juiz. E o magistrado respondeu: “No tribunal eu era o juiz e tinha de aplicar 

a lei. Aqui, agora, eu sou seu pai, e seu amigo também”. Depois de a exortar, o juiz 

lhe deu um cheque para pagar a sua dívida e ficar livre da prisão. Dias depois, a moça 

trouxe-lhe o recibo de quitação, que o juiz apensou aos autos. Ela estava legalmente 

remida da sua dívida. Este fato nos lembra o texto de Paulo em Colossenses 2.13-15. 

Resumindo: A cruz era o único meio pelo qual Deus salvaria o eleito da condenação 

eterna. 

  

II. De quem é a cruz?  

 

A cruz é de Cristo! Lemos que: Tomaram eles, pois, a Jesus; e ele próprio, carregando 

a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico… – João 19.17 
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– “Mas longe esteja de mim o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo” 

– Gálatas 6.14. 

O sangue derramado sobre a cruz é o símbolo da expiação de nossos pecados por 

Jesus – “sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que 

fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo 

precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.” – 

1 Pe 1,18,19. 

III. Em favor de quem é a cruz?  

 

Jesus Cristo realizou um sacrifício vicário, isto é, em lugar de outros. Nesse particular, 

sua obra expiatória foi limitada. Limitada, não quanto à sua eficácia, mas quanto à sua 

extensão. Em favor de quem Ele morreu na cruz? 

Jesus diz, em Mateus 20.28: “Tal como o Filho do homem, que não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos”. Perceba que Cristo 

não disse que viera resgatar todos, mas muitos. E ainda, na oração ao Pai, em João 

17.6: “Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me 

confiaste, e eles têm guardado a tua palavra”. Notemos aqui que Cristo revela que 

aqueles que eram de Deus, dentre os que estavam no mundo, foram confiados a Ele 

pelo Pai. Não foi o mundo todo. Só os que eram de Deus, que estavam no mundo. 

E Paulo, falando sobre o casamento, diz, em Efésios 5.25: “Maridos, amai vossa 

mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela” . Pedro 

assim inicia a sua 1ª carta: “Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos… eleitos 

segundo a presciência de Deus” – 1Pedro1.1,2. Logo a seguir, referindo-se aos 

destinatários de sua carta, ele afirma, em 1Pedro 2.18,19: “sabendo que não foi 

mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil 

procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de 

cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo…” 

Concluímos que Jesus não morreu por todos os homens, mas pelos seus, que 

o Pai lhe confiara, por sua Igreja, isto é, pelos eleitos. Na expressão de um 

teólogo,: “ A obra vicária de Cristo é suficiente para salvar todos os homens,  
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mas eficiente só para os eleitos”. Em outras palavras: os méritos de Jesus, 

alcançados na cruz, dariam para salvar toda a humanidade, mas só são aplicados aos 

eleitos, pela soberana vontade de Deus, que é justa, santa e perfeita. 

Conclusão: a Expiação limitada é o projeto de Deus, pelo qual, mediante o sacrifício 

vicário de Seu Filho, na cruz, Ele alcança a libertação do eleito da condenação eterna. 

 

5. Aplicação: Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Se você reconhece que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, tenha, 

também, essa inscrição gravada no seu coração: ELE MORREU POR MIM! E 

mostre-Lhe a sua gratidão, vivendo por Ele e para Ele. LOUVADO SEJA O NOME 

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

6. Intercessão: Ore a Deus com gratidão, reconhecendo quão maravilhosa salvação 

Ele concedeu a pecadores como nós.  

 

7. Conclusão: Em nosso próximo devocional entenderemos a doutrina da Expiação 

limitada. Perceberemos o quanto ela é Bíblica e como ela precisa ser redescoberta, 

todos os dias, para a manuntenção da nossa fé. Soli Deo Gloria! 

 

 

 


