
5. Expiação: Oferta de Purificação (4o. Trimestre de 2013—O santuário) 

 
Material bíblico: 2 Cr. 33:12-13; 2 Sm. 14:1-11; Lv. 4:27-31; Jr. 17:1; Lv. 10:16-18; 
Mq. 7:18-20; 1 Pd. 1:18-19. 
 
Citações 

• O fato é que a cruz não é uma forma cósmica de abuso infantil em que um Pai 
vingativo pune o Filho por um crime que ele jamais cometeu. 
Compreensivelmente, as pessoas tanto dentro quanto fora da Igreja têm achado 
moralmente duvidosa esta versão distorcida dos acontecimentos e uma enorme 
barreira para a fé. Mais profundo do que isso, porém, é que tal conceito está em 
total contradição com a afirmação de que “Deus é Amor”. Se a cruz é um ato 
pessoal de violência perpetrado por Deus contra a humanidade, mas apoiado por 
Seu Filho, então Ele faz um deboche do próprio ensinamento de Jesus de amar 
os inimigos e de recusar a pagar o mal com o mal. Steve Chalke e Alan Mann 

• Não, Jesus não é um sacrifício de sangue para apaziguar um Deus cruel. A 
história não é um endosso à ideia de que o sacrifício promove paz com Deus, 
mas um ataque contra ela. “Misericórdia quero, e não sacrifícios”, Jesus insiste, 
dispensando os próprios bodes expiatórios. O Evangelho é claro: “Eu estou com 
o desprezado.” Ele se tornou um com o rejeitado e o desprezado. E, assim, Ele 
sofreu o mesmo destino. Isso não ocorreu para endossar a teologia sacrifical, 
mas para condená-la. Giles Fraser 

• A expiação: não é um problema nas picuinhas do tribunal, mas na dinâmica da 
vida espiritual. Borden P. Bowne 

• Cristo fez expiação pelos nossos pecados e transformou um Juiz irado em um 
Deus clemente e misericordioso... Cristo tomou sobre Sua cabeça os nossos 
pecados e os pecados do mundo inteiro, bem como a ira do Pai. Martinho Lutero 

• Afirmamos, contudo, que Ele [Cristo] sustentou o peso da severidade divina, 
uma vez que, sendo ferido e afligido pela mão de Deus, Ele experimentou, da 
parte de Deus, todos os aspectos de Sua ira e vingança. João Calvino 

• Cristo não é apenas o Salvador; Ele é a própria salvação. Matthew Henry 

• A expiação não foi a causa, mas o efeito do amor de Deus. A. W. Pink 

 

Perguntas 
 Como entendemos as cerimônias de purificação no contexto da cura de nosso 
estado pecaminoso? De que forma o sangue purifica? Como podemos evitar ver esse 
processo a partir de uma visão mística ou mágica? Se o pecado é um relacionamento 
quebrantado, como as cerimônias podem corrigi-lo? Que lições para nós mesmos, hoje, 
aprendemos com isso? 
 
Resumo bíblico 
 2 Cr. 33:12-13 faz referência ao apelo de Manassés quando pediu ajuda do 
Senhor. 2 Sm. 14:1-14 é a história contada a Davi a fim de buscar a reconciliação entre 
ele e seu filho Absalão. Lv. 4:27-31 contém instruções para a apresentação de ofertas 
pelos pecados com o intuito de obter perdão. Há referências à evidência da presença 
contínua do pecado em Jr. 17:1. Lv. 10:16-18 registra um incidente em que a oferta pelo 
pecado realiza expiação. Mq. 7:18-20 fala sobre o perdão e a compaixão de Deus, e 
somos redimidos pelo sangue de Cristo em 1 Pd. 1:18-19. 
 
Comentário   



 O que realmente significa expiação? Foi no sentido de fazer um pagamento para 
evitar a ofensa ou reparar alguma ação equivocada? O significado original de expiação 
não é uma negociação contratual, mas é realmente uma convergência em um, um 
“estado de ser um” que é tão essencial quando houve uma separação ou afastamento. Na 
verdade, o conceito de fazer o pagamento é, em si, ofensivo à verdadeira expiação, pois 
tornar-se um ou ficar em harmonia requer muito mais do que uma transação ou negócio. 
A verdadeira reparação chega ao coração e baseia-se numa disposição para ser 
restaurado, pera ser transformado, para ser curado. E é isso o que Deus está realmente 
tentando nos ensinar por meio da expiação, que há “um caminho de volta para Deus, de 
volta dos caminhos escuros do pecado”, que pode haver verdadeira restauração e que 
podemos ser tratados como se nunca tivéssemos pecado. 
 Deus deu a Si mesmo por nós. Este é o sentido da vida e morte de Jesus. O 
sacrifício não é para subornar uma divindade no estilo pagão, mas para ser o meio pelo 
qual podemos ser salvos, como parte da resposta de Deus para o universo sobre as 
questões do grande conflito. Na verdade, Hebreus deixa isso tão claro quanto o cristal: 
Depois de dizer que Deus não tem nenhum prazer “nos sacrifícios, ofertas e 
holocaustos” (que foram feitos de acordo com a Lei), Cristo, então, afirma: “Eis que 
venho para fazer a tua vontade” Hb. 10:6-7 (versão Phillips). Isso representou um 
tremendo custo para Deus; não se trata, portanto, de suborno! 
 Usando modelos jurídicos altamente desenvolvidas acerca do que a morte de 
Cristo realizou, algumas teorias de expiação colocam grande ênfase na necessidade de 
fornecer a Deus uma compensação ou pagamento pela culpa, para que a Sua ira judicial 
seja, então, apaziguada. A cruz pode-se tornar a fórmula legal pela qual Deus satisfaz 
Sua necessidade de punir o homem e o sangue de Cristo, a “moeda” por meio do qual a 
culpa do homem é anulada. Esse conceito “transacional” da reconciliação realizada por 
Cristo até parece fazer de Deus o problema: como se Ele fosse o único que precisasse 
ser reconciliado com a gente, em vez de nós com Deus (“Deus estava em Cristo, 
reconciliando consigo o mundo” 2 Co. 5:19). Então, o problema não é com a palavra 
“expiação”, que, em inglês, ainda mantém em suas partes os componentes das palavras 
originais (at-one-ment) e de seu significado original. O problema está na interpretação 
segundo a qual Deus tinha que ser propiciado ou apaziguado, que Ele tinha que ser 
persuadido a perdoar...  

“Mas nós fomos batizados (lavados, João 13:10), reconciliados, unidos a Cristo, 
como membros de Seu corpo, pelo que a raiz do pecado (isto é, o orgulho e o amor ao 
próprio eu) foi extraída, e o processo de cura profunda foi iniciada. Assim, 
compartilhamos a justiça de Cristo e, aqui, devemos banir qualquer noção de imputação 
legal ou judicial de mérito, pois somos justificados e feitos justos, não no sentido de 
possuir uma justiça que seja toda nossa (Fp. 3:9 ), mas porque nós pertencemos a 
Cristo”. (A. Richardson, A theological word book of the Bible, p. 26).  
 O Dicionário conciso Oxford assim descreve a palavra “expiação” (atonement): 
“a condição de ser um com os outros; concórdia, acordo”. Não há nenhum conceito, 
aqui, de um pagamento compulsório de penalidade, do apaziguamento ou abrandamento 
de uma pessoa hostil. É simplesmente um estado de ‘unidade’.” A mesma fonte dá uma 
definição adicional: “3. Especialmente na teologia: reconciliação ou restauração entre 
Deus e os pecadores. 1526 (Tyndale)” e, então, acrescenta a nota: “a palavra expiação é 
usada várias vezes pelos teólogos no sentido de reconciliação, propiciação, expiação. 
(embora não seja assim aplicada em nenhuma versão do N.T.)”. Trata-se de um 
interessante comentário “teológico” em uma obra que não tem nenhuma preocupação 
especial com assuntos religiosos! 



 O Dicionário universal Chambers para estudantes assim define “expiar”: 
“fazer algo de bom para mostrar que se arrepende de fazer algo de mau”. É claro que 
houve uma grande mudança desde seu sentido primitivo de “concórdia” e “estado de 
unidade”. Tyndale, que introduziu a palavra em sua tradução bíblica de 1526, a 
entendeu em seu sentido primitivo. Jesus veio para estabelecer uma unidade entre nós e 
Deus: “um Deus, um Mediador, isto é, Advogado, Intercessor ou Expiador, entre Deus e 
o homem”. “Um Mediador, Cristo... e, por essa palavra, entendemos um Expiador, um 
Pacificador” (Tyndale, Obras, p. 158 e 431, citado no Dicionário etimológico da 
língua inglesa, artigo atone, “expiar”).  

O significado original também nos é dado por vários dos primeiros comentários 
bíblicos. Observe o comentário de Udal acerca de Efésios 2:16, que faz com que o 
significado pretendido de “unidade” seja claríssimo: “e assim como Ele fez ‘um’ de 
judeus e gentios entre si, dessa mesma forma Ele os fez ‘um’ com Deus, a fim de que 
nada houvesse capaz de quebrar a exppiação, para que as coisas celestiais e as terrenas 
se unissem como se formassem um só corpo”. Embora esteja claro que esses escritores 
não eram bons em ortografia, porque, às vezes, soletravam a mesma palavra de formas 
diferentes (e isso na mesma linha), segundo sua imaginação, a intenção é óbvia. 
Expiação (ou Exppiação!) é um estado ou situação de estar em acordo, formando uma 
unidade ou harmonia. 

Então, se, por um lado, vemos todas essas várias oferendas e hecatombes 
claramente estabelecidas no Antigo Testamento como uma metodologia para a obtenção 
de perdão e purificação, devemos, por outro lado, sempre vê-las como símbolos, não 
como realidade. Sim, Deus instituiu o sistema, mas como uma maneira de ensinar os 
princípios espirituais, e não como um mecanismo efetivo para lidar com o pecado. A 
queda deixa claro que o pecado é um relacionamento quebrantado com Deus, causado 
por uma quebra de confiança. Nossos primeiros pais escolheram acreditar na serpente 
em vez de em Deus, e, em seguida, fugiram e se esconderam de seu amado Senhor. 
Nenhuma quantidade de símbolos pode mudar isso. A única maneira pela qual podemos 
ser salvos é nos achegarmos a Deus em busca de cura e transformação, a fim de sermos 
feitos em Sua imagem mais uma vez, enquanto Ele cura os resultados tóxicos de nossa 
natureza decaída e de nossas escolhas pecaminosas. Lavar o exterior não muda o 
coração, pensamentos e motivações. Somente quando verdadeiramente nascermos de 
novo espiritualmente, poderemos estar bem com Deus e viver com Ele para sempre. 

 
Comentários de Ellen White 
 Deixaremos nós de nos esforçar para discernir o significado da expiação de 
Cristo?  {Review & Herald, 14 de fevereiro de 1899} 
 Nosso povo não aprecia como devia o poder salvífico da expiação. {Manuscript 
releases, v. 12, p. 61} 
 A expiação de Cristo não é uma mera e hábil forma de ter nossos pecados 
perdoados; é um remédio divino para a cura da transgressão e para a restauração da 
saúde espiritual. É o meio ordenado pelo Céu por intermédio do qual a justiça de Cristo 
pode não apenas estar sobre nós, mas também em nosso coração e caráter. Carta 406, 
1906. {Comentário bíblico adventista, v. 6, p. 1074} 
 …o remédio do sacrifício de Jesus Cristo, que é nossa expiação, isto é, um 
estado de unidade com Deus. {Comentário bíblico adventista, v. 6, p. 1077} 

A expiação de Cristo não foi feita a fim de induzir Deus a amar aqueles a quem, 
de outra forma, odiava, e ela não foi feita para produzir um amor que não existia, mas 
foi feita como uma manifestação do amor que já estava no coração de Deus, um 
expoente do favor divino aos olhos dos seres celestiais, à vista de mundos não caídos e 



diante dos olhos de uma raça caída .... Nós não devemos entreter a ideia de que Deus 
nos ama porque Cristo morreu por nós, mas que Ele nos ama tanto que entregou o Seu 
Filho unigênito para morrer por nós. {Signs of the Times, 30 de maio de 1893} 
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