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2 Coríntios 5:17-21

17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas 
antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!

18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo 
mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação,

19. ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o 
mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e 
nos confiou a mensagem da reconciliação.

20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus 
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor 
a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.

21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, 
para que nele nos tornássemos justiça de Deus.



Figuras de salvação
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Propiciação

Deus está irado 
com o homem 

pecador

O sacrifício no 
tabernáculo 

pacificava a ira 
de Deus

Cristo realiza o 
sacrifício perfeito 

e definitivo em 
nosso favor

A ira justa de 
Deus é 

plenamente 
apaziguada

Rm 1.18 Lv 16.14-16 1 Jo 2.1-2 Rm 3.25-26

Propiciar significa apaziguar ou pacificar a ira de alguém.



Redenção

O homem foi 
criado livre

Mas ao pecar 
passou a ser 
escravo do 

pecado

Cristo pagou o 
alto preço de 

nossa libertação

Agora 
pertencemos a 

Cristo

Gn 1.26 a 31

Rm 7.14

Jo 8.34

Gl 4.8

Mc 10.45

Ef 1.7

Cl 1.14

I Pe 1.18-19

Tt 2.14

I Co 6.18-20

I Co 7.23

Redimir significa comprar de volta.



Romanos 6:13-18

13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como 
instrumentos de injustiça; antes ofereçam-se a Deus como quem voltou 
da morte para a vida; e ofereçam os membros dos seus corpos a ele, 
como instrumentos de justiça.

14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, 
mas debaixo da graça.

15. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo 
da graça? De maneira nenhuma!

16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe 
obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem 
obedecem: escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência 
que leva à justiça?

17. Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do 
pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes 
foi transmitida.

18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça.



Justificação

Justificar significa declarar alguém isento de culpa.

 Is 53.11 – O Cristo justificará a muitos

 Rm 5.18 – “Consequentemente, assim como uma só transgressão 
resultou na condenação de todos os homens, assim também um 
só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os 
homens.”

 Jesus é o nosso advogado: 1 Jo1.2 – “Meus filhinhos, estas coisas 
vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos 
um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.”



Reconciliação

Reconciliação significa restauração de um relacionamento.

 Rm 5.1: “Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com 

Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo;”

 Rm 5.10: “Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com 

Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já 

reconciliados, seremos salvos pela sua vida.”



Reconciliação

Deus

• Autor da 
reconciliação

• 2 Co 5.18

• Jo 3.16

Cristo

• Agente da 
reconciliação

• 2 Co 5.18-19

Nós

• Alvo e agora 
embaixadores 
da 
reconciliação

• 2 Co 5.20



Conclusão

 Deus tomou a iniciativa 

salvadora

 Deus propiciou sua

própria ira

 Deus nos redimiu de nossa 

miserável escravidão

 Deus nos justificou 

declarando-nos isentos de 

culpa

 Deus nos reconciliou com

Ele mesmo

 A propiciação ressalta a 

ira de Deus sobre nós

 A redenção ressalta o 

nosso cativeiro

 A justificação ressalta a

nossa culpa

 A reconciliação ressalta a 

nossa inimizade com Deus

Mas...



Próxima aula – 02 de FEVEREIRO 2020:

A revelação de Deus

ATENÇÃO: DURANTE O MÊS DE 

JANEIRO/2020, TEREMOS RECESSO DA EBD,

QUE SERÁ SUBSTITUÍDA POR REUNIÕES DE 

ORAÇÃO, NO MESMO HORÁRIO.


