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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Gálatas 4:4-5 

PALAVRAS-CHAVE: Redenção; Graça; Jesus; Salvação. 

OBJETIVO: Apresentar a estrutura básica do Evangelho: criação, queda, redenção e 

consumação. 

COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Reconhecer a necessidade e busca universal por redenção. 

Entender que a redenção a qual tanto buscamos só é possível em Cristo. Compreender a 

forma como Deus aplica essa redenção nos seus eleitos. Identificar as bençãos advindas 

da redenção. 

 

Para entender a passagem 

 

“Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, 

nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos 

a adoção de filhos.”  

(Gálatas 4:4-5) 

 

RELEMBRANDO A LIÇÃO ANTERIOR E SE AUTOEXAMINANDO 

 

No Ato 2 da grande narrativa bíblica, nos deparamos com o cenário da trágica 

realidade da Queda, a entrada do pecado no mundo e a consequente morte. Vimos que a 

desobediência de Adão, nosso representante federal, se constituiu na violação do pacto 

cujas condições foram propostas por Deus, acarretando uma série de consequências que 

afetaram toda a criação. 

 

Você poderia citar alguma das consequências do pecado original? 

R:__________________________________________________________________ 

Qual o pacto violado por Adão? 

(     ) Pacto da redenção 

(     ) Pacto de graça 

20/02/2022 

TEMA: Amando a igreja 

LIÇÃO: Amamos a narrativa do Evangelho:  

Ato III - REDENÇÃO 
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(     ) Pacto de obras  

 

INTRODUÇÃO 

 

A maravilhosa, graciosa e boa notícia, é que Deus não nos entregou a própria sorte, 

não abandonou sua criação e deixou à mercê da condenação e do castigo merecido. A 

história continua e, o ato seguinte, é a REDENÇÃO – Deus proveu a libertação e salvação! 

O último Adão – Jesus Cristo, cumpriu o pacto de obras e se tornou mediador de uma nova 

e eterna aliança no seu sangue, para todo aquele que Nele crê! O pacto de graça. 

Vejamos então, o ATO 3 – a Redenção. 

 

I. A NECESSIDADE E A BUSCA UNIVERSAL POR REDENÇÃO  

 

“Todos estão em busca de redenção”. Você concorda com essa afirmação? Fato é 

que o mais ímpio de todos os homens é capaz de reconhecer a necessidade de uma 

direção, de que falta algo ou de que algo está errado com a vida e com o mundo. Este se 

questiona: Qual a razão de todo o mal? Por que das guerras? Como pode haver tanta fome, 

miséria e desigualdade? Enfim, são tantos e tantos problemas... e, até o maior incrédulo os 

reconhece, no entanto, tateia como que no escuro, causas outras para responder “o que 

deu errado com o mundo” e imaginar possíveis soluções, ou melhor, “redenções”.   

Esse ponto chamado “problema” é justamente o fruto da queda – o pecado original 

(Rm 5:12), que como aprendemos na aula anterior, afetou toda a criação. Em contrapartida, 

todo ser humano tem um anseio pela cura, solução e redenção e o faz seja em seu nível 

mais privado (reconhecimento), seja em um nível mais público (estabilidade financeira). O 

mundo caído apresenta inúmeros problemas e o homem procura solucioná-los das mais 

diversas formas. 

Charles Colson e Nancy Pearcey resumem essa realidade assim:  

“Essa necessidade de salvação foi gravada na alma humana desde 
que o primeiro casal desviou-se no Éden. O desejo universal, e toda 
religião e cosmovisão tenta oferecer alguma forma de redenção. Para 

o budista, é o nirvana; para o judeu, é a expiação com as boas obras;  
para o muçulmano, pode ser o céu depois da perigosa caminhada 
através do julgamento da espada.  

Entretanto, as religiões e filosofias não são as únicas a oferecer 
redenção. Qualquer credo no mercado de ideias, qualquer movimento 
que atraia seguidores, qualquer coisa que tenha o poder de agarrar o 

coração das pessoas e ganhar sua devoção faz assim porque toca nos 
seus mais profundos anseios. E esses anseios são, em última análise,  
religiosos”. (Colson e Pearcey, E agora como viveremos?, p. 276). 
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Não precisaremos ir muito longe para compreendemos esse segundo parágrafo. 

Existe um anseio redentivo e ele será usado para beneficiar quem quer que seja. Por 

exemplo, Colson e Pearcey destacam o papel dos publicitários de sondarem os anseios 

mais profundos dos homens, a fim de lhes propor imagens e frases sedutoras que os levem 

a adquirir os produtos anunciados, como se fossem saciar tais anseios. O consumismo se 

torna um veículo para se atingir a redenção. Tudo que o homem busca é gozo, conforto e 

segurança (três aspectos da redenção). No cinema também, isso fica evidente. Todo filme 

propõe redenção, mas nem toda redenção é boa.  

 

II. A ÚNICA SUFICIENTE REDENÇÃO  

 

Entender o real problema da humanidade e do mundo nos habilita a reconhecer a 

única real, necessária e suficiente redenção, a qual somente pode advir de um plano 

glorioso e gracioso do Santos Deus. Diante do cenário de total depravação do homem, da 

terrível realidade de morte, reconhecemos que tudo decorre do problema do pecado. 

Contudo, o que é esse pecado? Esse pecado é a subversão de todo o propósito para o 

qual fomos criados. Assim, ao invés de amarmos a Deus e Toda Sua glória, amamos mais 

a nós mesmos. 

O pecado não se trata apenas de um insulto contra a honra de Deus, mas uma 

transgressão da Lei de Deus, da quebra da aliança, que se constitui em culpa. Como Deus 

é justo, Ele precisa punir o pecado, para que Sua justiça seja satisfeita. Deus decidiu 

providenciar salvação ao homem, por meio de Seu Filho, e essa salvação foi alcançada por 

meio de uma satisfação da justiça de Deus, que envolveu punição (Is 53:4-5,10-12; Gl 

3:13).  

Esse é o âmago da fé cristã, a expiação providenciada por Deus, por meio da união 

mística do pecado com Cristo, que se torna uma realidade por meio da fé (Ef 2:1-10). A 

palavra expiação nos fala como pecadores podem ter um relacionamento restaurado com 

um Deus perfeito e justo. “Expiação significa fazer reparação”, escreveu J.I. Packer, “apagar 

a ofensa e dar satisfação pelo erro praticado; portanto, significa reconciliar consigo mesmo 

aquele que está alienado e restaurar o relacionamento rompido”. 

Assim, a expiação de Cristo foi, ao mesmo tempo, penal e vicária, pois ele sofreu a 

punição do pecado, que os pecadores mereciam, no lugar deles. Essa satisfação da justiça 

de Deus foi prestada não apenas dos sofrimentos de Cristo e de Sua morte (obediência 

passiva), mas também por meio de uma obediência positiva da Lei de Deus durante toda a 
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Sua vida (obediência ativa), fazendo o que Adão não tinha conseguido fazer (Rm 5:17-21; 

Fp 2:5-8).  

 

III. A APLICAÇÃO DA REDENÇÃO  

 

Bom sabermos que nem tudo está perdido. Quando convencidos pelo próprio Deus 

de nossa condição perdida e pecaminosa, então clamamos pedindo a ajuda que somente 

Ele pode nos dar. Se por um lado ninguém pode salvar-se, por outro lado, Deus pode (Mt 

19:23-26). E, se é Deus que nos salva, Ele não falhará nessa obra. Aqueles que se perdem, 

portanto, não se perdem por uma “incapacidade” de Cristo, mas por sua soberana e 

determinada vontade de salvar apenas a quem Ele quer, por aqueles a quem ele escolheu 

morrer e a quem o próprio Espírito Santo efetivamente os chama de modo irresistível para 

a salvação. De início a fim, mediante o Pacto de Graça, Deus restabelece uma relação 

inquebrável e eterna com o seu povo.  

Vejamos como a salvação se opera na vida dos crentes: 

A) Depravação Total - quando o homem caiu no Jardim do Éden, caiu em sua 

totalidade. A personalidade do homem foi afetada como um todo pela queda e o pecado 

atinge a todas as faculdades - a vontade, o entendimento, as afeições etc. Esse passou a 

ser o estado natural do homem decaído. A natureza pecaminosa passou a ser perpetuada 

por nascimento e pela própria prática. O quadro pintado claramente pela Bíblia é a morte 

espiritual absoluta. 

B) Eleição incondicional - se o homem é incapaz de se salvar em decorrência da 

queda em Adão ter sido total, e se somente Deus pode salvar, e se todos não são salvos, 

então a conclusão tem que ser que Deus não escolheu salvar a todos. "Não me escolhestes 

vós a mim, mas eu vos escolhi a vós." (Jo 15.16). 

C) Expiação limitada/particular - Cristo morreu positiva e eficazmente para salvar a 

um certo número de pecadores que mereciam o inferno em quem o Pai já havia fixado seu 

amor graciosamente e por eleição. O Filho pagou a dívida desses eleitos, e por eles satisfez 

a justiça do Pai, atribuindo-lhes sua retidão de modo que se completem nele. Se, por outro 

lado, era intenção de Deus salvar a todos, então a expiação de Cristo tem sido um grande 

fracasso, pois grande parte da humanidade não tem sido salva. 

D) Graça Irresistível - o chamado exterior (ex.: "palavra do pregador") precisa ser 

acompanhado pelo chamado interior do Espírito Santo de Deus, pois é ele que "convence 

do pecado, da justiça e do juízo". Esse chamado é eficaz e não pode ser frustrado (Jo 
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6.37,44-45; Rm 8.14; Gl 1.15; 1 Pe 2.9; 1 Pe 5.10). Das três grandes forças trabalhando 

na questão da salvação do homem - a vontade do homem, a vontade do diabo e a vontade 

de Deus - só existe uma vitoriosa: a de Deus. 

E) Perseverança dos Santos - esta é a marca que distingue o crente: que ele 

pertence a Cristo; que é perseverante nas coisas de Cristo; que procura fazer cada vez 

mais firme sua vocação e eleição. A salvação que tem início na mente e no propósito de 

Deus há de terminar no cumprimento de seu no poder do Espírito Santo. 

Se o homem não pode salvar-se a si mesmo, então Deus precisa salvá-lo. Se todos 

não são salvos, então Deus não salvou a todos. Se Cristo pagou pelos pecados, então foi 

pelos pecados daqueles que são salvos. Se Deus tem a intenção de revelar essa salvação 

em Cristo aos corações daqueles a quem escolheu para salvar, então ele proverá meios de 

fazê-lo com eficácia. Se, portanto, tendo determinado salvar, morrido para salvar, e 

chamado para a salvação aqueles que jamais poderiam salvar a si mesmos, também 

preservará os salvos para a vida eterna, para a glória de seu nome.  

 

IV. AS BENÇÃOS DA REDENÇÃO  

  

A pergunta de At 16.30 ecoa na mente de todos aqueles que chegam à uma genuína 

compreensão de seus pecados: “O que devo fazer para ser salvo?”. A esta altura já deve 

estar claro que a resposta para essa pergunta não se encontra em nenhum lugar em nós 

mesmos. Muito pelo contrário, nosso modo deturpador de viver e enxergar o mundo ao 

redor só faz piorar nosso estado de queda. O que realmente necessitamos é que Deus 

interrompa a queda. Precisamos que Deus intervenha e nos salve. E somente Deus pode 

fazer isso, porque a Ele pertence a salvação (cf. Sl 3.8; Jn 2.9). Embora a natureza aponte 

para a realidade da criação e da queda (revelação geral), somente em Cristo, através das 

Escrituras, temos acesso as verdades da redenção (revelação especial).  

Após o trágico episódio da queda (A quebra do pacto de obras). Deus revela redenção 

ao homem por meio do que chamamos Pacto de Graça (Gn 3.15; Gl 4.4). Em seguida, ao 

conferirmos de perto o texto de Romanos 1, notamos o relato da criação e da queda, mas 

sem a menção de qualquer ato salvífico à parte de Cristo. Aliás, a resposta para a nossa 

pergunta é: “crê no Senhor Jesus e será salvo” (At 16.31). Diante de uma análise isolada 

desse texto alguns tentam oferecer algum fundamento para a salvação através do esforço 

humano. Contudo, assim como a criação, a redenção é obra do Deus trino. Juntos, o Pai, 
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o Filho e o Espírito tomaram a iniciativa amorosa de elaborar o plano eterno para a redenção 

de nosso mundo perdido e caído.  

Enquanto Gênesis 1 e 2 são principalmente sobre a criação, e Gênesis 3 sobre a 

queda, as demais partes da Bíblia é sobre o amor de Deus que salva pecadores por meio 

da obra do Seu Filho. Aliás, redenção significa “libertar ante o recebimento de um resgate”. 

O preço que Jesus pagou em favor da redenção do seu povo foi o seu próprio sangue, 

derramando sua morte, no lugar dos eleitos (Lc 1.68; Mt 20.28; 1 Co 1.30). Cristo redimiu 

o seu povo do pecado.  

A) Cristo redimiu de todo pecado — original ou atual, público ou secreto, de 

comissão ou omissão, de pensamentos, palavras ou ações. (Rm 11.26,27; Is 59.20,21; Sl 

130.8; Tt 2.14). 

B) Cristo nos redimiu da culpa do pecado — o pecado visto com base na justiça 

de Deus. (Sl 34.22; Ef 1.7; Cl 1.14); Rm 3.24). (Redenção é um termo legal e, por isso, 

está mais relacionado à nossa culpa do que à nossa corrupção.)  

C) Cristo nos redimiu do poder do pecado — o domínio do pecado sobre os 

pecadores. (Hb 2.14-15).  

D) Cristo nos redimiu da punição do pecado — a penalidade de morte merecida 

pelo pecado, devido à transgressão da lei de Deus. (Os 13.14; cf. 1 Co 15.54, ss; Gl 4.4,5; 

Gl 3.13; Sl 103.4).  

E) Cristo nos redimiu da presença do pecado — um benefício a ser outorgado por 

Ele em sua vinda. (Ef 1.14; Rm 8.2; Ef 4.30; Lc 21.27-28).  

 

IV. A REDENÇÃO E A NOVA CRIAÇÃO  

 

A redenção será para os eleitos, mas também para o cosmos. Visto que o pecado 

maculou toda a criação – Gn 3.17-19. A cruz é a reconciliação de homens e cosmos – Cl 

1.18-20; Ef 1.9-10. Tudo isso visando a nova criação – Ap 21. Os reformados enxergam 

essa abrangência redentiva porque toda a Escritura demonstra a abrangência da obra de 

Deus em prol do seu povo. Um dos aspectos fundamentais da cosmovisão bíblica é a 

relação entre criação e redenção. Ou seja, a redenção é a restauração da criação. Os novos 

céus e a nova terra revelarão a glória de um Deus redentor.  

A restauração de todas as coisas acontece porque Cristo é o perfeito cumpridor e 

restaurador dos três mandatos. Ele cumpre o mandato espiritual (Jo 4.34; 17.4); cumpre o 
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mandato social (Jo 15.13). E também cumpre o mandato cultural (Hb 2.5-8). Cristo assim 

nos reconciliou com Deus, mas também nos reconciliou com toda a criação (Ap 22.2-3a)  

 

CONCLUSÃO 

 

Na redenção, vemos ainda que Deus resolveu oferecer salvação ao homem – e o fez 

de modo que sua justiça, ofendida pela transgressão da lei causada pelo pecado do 

homem, fosse satisfeita. Em amor, desde os tempos eternos, Deus o Pai resolveu salvar 

pecadores em seu Filho, Jesus Cristo, o qual, sendo um com Deus o Pai, entrou na história, 

assumiu a natureza humana e viveu como homem, obedecendo toda a lei e cumprindo toda 

a justiça de Deus o Pai, a ponto de oferecer-se a si mesmo como sacrifício e propiciação a 

Deus em favor dos homens, justificando os pecadores que se achegam a ele, movidos pela 

ação do Espírito de Deus que os regenera, em arrependimento e fé, sendo reconciliados 

com Deus e adotados em sua família. 

 

APLICAÇÃO 

 

1. Sem a cruz de Jesus Cristo, o que nos resta é o desespero, terror e condenação. 

Permanecemos culpados diante de um Deus que não podemos agradar. 

2. Nossos melhores esforços não são nada, diante da angustiante culpa que repousa 

sobre as nossas vidas ante ao pecado. 

3. Nenhum sistema religioso é capaz de promover salvação. Sem o sangue de Jesus 

derramado pelos pecados, não há expiação, nem perdão, nem reconciliação. 

4. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, pode nos purificar, nos cobrir e nos livrar 

de todo pecado e condenação. 

5. Jesus morreu para que suas mais terríveis ações, omissões, pensamentos e 

sentimentos fossem cobertos. Ele tomou a culpa para que você seja perdoado, 

perfeito e aceito por Deus.  
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   EXERCITANDO 

 

1) Relacione de acordo com as opções e fundamente biblicamente: 

a) Depravação total 

b) Eleição incondicional 

c) Expiação particular 

d) Graça Irresistível 

e) Perseverança dos santos 

 

(    ) A expiação de Cristo é suficiente para que toda a humanidade seja salva, mas 

é eficiente somente para aqueles que creem. _______________ 

(    ) Toda a humanidade esta afetada pelo pecado, de modo que estamos mortos 

em nossas transgressões. ______________ 

(    ) Aqueles que Ele escolheu para salvação sustentarão aquela confissão de 

conversão até à sua morte. ______________ 

(    ) Deus escolhe dar a vida eterna sem ter visto nada de bom nos eleitos. 

____________ 

(    ) Ninguém pode negar ou resistir à graça salvadora de Deus._____________ 

 


