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PARTE II — O QUE JESUS FALOU DE SUA MORTE 
LIÇÃO 10 —  A REMISSÃO DOS PECADOS 

 
[1] INTRODUÇÃO 

a) Revisão: vimos que a morte de Jesus foi (i) entrega pessoal, (ii) necessária, (iii) 
juízo substitutivo (cálice da ira de Deus), (iv) ocorreu na hora certa e (v) segundo as 
Escrituras; Jesus deu sua vida em (vi) resgate por muitos. 
b) Objetivo: entender o significado de remissão de pecados. 

 
[2] A MORTE DE JESUS ERA REMISSÃO DOS PECADOS  

a) Definição de propósito: “Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em 
favor de muitos, para remissão de pecados” (Mt 26.28). 
b) Redenção/redimir, remir/redentor — remissão/remitir:  
i) Português:  

(1) Redimir/remir: do lat. redimere — re (de novo) + emere (comprar, ganhar, 
obter); 'recomprar, comprar ou tomar em troca de';  
(2) Remissão/remitir: do lat. remissio, re + missio — colocar a caminho de novo.  

ii) Hebraico: entre os hebreus, aquele que tinha o direito de libertar propriedades 
ou pessoas, antecipando-se às comemorações do ano do jubileu (Houaiss).  

(1) Redentor: subst. go’el e v. geullah — parente que assumia a obrigação de 
vingar o sangue (Nm 35), comprar de volta as posses da família endividada (Lv 
25), redimir da escravidão e casar-se com a viúva do parente falecido (Rt 2.20; 
3.9ss; 4.1ss). O go’el “resgata aquilo que foi perdido e restaura a justiça para 
aqueles que não têm condições de se ajudarem a si mesmos” (DITNT, p. 1974).  
(2) Deus Redentor: “Eu sei que o meu Redentor vive” (Jó 19.25-26); “Rocha 
minha e Redentor meu” (Sl 19.14; 78.35); “o teu Redentor é o santo de Israel” (Is 
41.14; 44.6, 24; 47.4; 48.17; 49.7,26; 54.8; 63.16); marido e redentor (Is 52.9); “o 
seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome” (Jr 50.34)  
(3) Deus redime: resgatados do Egito (Ex 6.6); “redime a sua alma” (Sl 72.14); 
“compraste”, “remiste” (Sl 74.2; 77.15); “[É ele] quem redime a tua vida” (103.4); 
remiu dos inimigos (106.10); “eu te remi” (Is 43.1,14; 44.22-23; 48.20). “Por nada 
fostes vendidos; também sem dinheiro sereis resgatados” (Is 52.3, 9); “pelo seu 
amor, e pela sua compaixão ele os remiu” (Is 63.9); “O Senhor resgatou a Jacó” 
(Jr 31.11); “remiste a minha vida” (Lm 3.58); “o Senhor te remirá” (Mq 4.10). 
(4) O povo redimido por Deus: remidos do Senhor (107.2; Is 35.9; 51.10; 62.12);  
(5) Orações por redenção: “resgata-me” (Sl 69.19); “liberta-me” (119.154) 
(6) Promessas de redenção: “E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se 
converterem da transgressão, diz o SENHOR” (Is 59.20); “Eu os redimirei do 
poder da sepultura; eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas 
pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição?” (Os 13.14; c/c 1Co 15.).  
(7) Salvador e redentor: “e saberás que eu sou o SENHOR, o teu Salvador, e o 
teu Redentor, o Poderoso de Jacó” (Is 60.16). 

iii) Grego: aphesis traduzido como: 
(1) remissão dos pecados (Mt 26.28; Mc 1.4; Lc 1.27; 3.3; 24.27; Ef 1.7);  
(2) pecado contra o Espírito Santo não tem remissão (Mc 3.29);  
(3) “O Espírito do Senhor me ungiu para... libertação aos presos” (4.18);  
(4) perdão de pecados (At 2.38; 5.31; 10.43; 13.38; 26.18);  
(5) “em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados” (Cl 1.14);  
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[3] O SANGUE DE JESUS FOI O PREÇO DA REMISSÃO DOS PECADOS  
a) Sangue e remissão: 
i) Mt 26.28: “Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, 
para perdão [remissão] de pecados”; o texto par. de Mc 14.24 não menciona 
“remissão dos pecados”; o texto par. de Lc 22.20 diz “nova aliança” (cf. 1Co 11.25). 
ii) Hb 9.22; 10.18: “e sem derramamento de sangue não há remissão”.  
iii) At 20.28: “...a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue.” 
iv) Ef 1.7: “nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados.” 

b) Sangue e resgate:  
i) Ap 1.5: “[Jesus] nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue.” 

c) Remissão e comprar (gr. agorazo). 
i) 1Co 6.19-20: “acaso não sabeis... que não sois de vós mesmos? Porque fostes 
comprados [agorazein] por preço [time]”  
ii) 1 Co 7.23: “fostes comprados por bom preço.”  
iii) 2Pe 2.1: “... [falsos profetas] introduzirão secretamente heresias destruidoras, 
chegando a negar o Soberano que os resgatou” [agorazanta]. 
iv) Cântico novo: "Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste 
morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e 
nação” (Ap 5.9); “comprados da terra” (14.3); “redimidos dentre os homens” (14.4).   

d) Reflexão: a vida de Jesus foi estimada em 30 moedas de prata pelos seus 
algozes, mas para Deus tem valor infinito, capaz de redimir toda a humanidade. 

 
[4] RESGATE/REMISSÃO: PANO DE FUNDO PROFÉTICO  

a) Profecia de Isaías 53: é atípica e isolada no contexto do AT e encontra seu 
sentido apenas na morte de Jesus. Ela é o pano de fundo de ‘resgate’ e ‘remissão’. 
b) Citações de Isaías ref. a Jesus nos Evangelhos:  
i) Jesus aplicou profecias de Isaías a si mesmo: Mt 15.7-8/Mc 7.6; Mt 12.17; 13.14;  

(1) Lc 4.17s: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos 
presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o 
ano da graça do Senhor... Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir.”  
(2) Lc 22.37: “Está escrito: ‘E ele foi contado com os transgressores’; e eu lhes 
digo que isto precisa cumprir-se em mim..." (citando Is 53.12). 

ii) Os Evangelhos também aplicaram Isaías a Jesus: Mt 1.22s; 3.3/Mc 1.2/Lc 3.4/Jo 
1.23; Mt 4.14; 12.17; Jo 12.38-41. “Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e 
levou as nossas doenças” (Mt 8.17 citando Is 53.4). 

c) Interpretação de Filipe: o eunuco pergunta “Rogo-te, de quem diz isto o profeta? 
De si mesmo, ou de algum outro?” Filipe lhe anuncia Jesus a partir de Is 53 (At 8.28). 
d) Resgate: Mt 20.28 deve ser lido e entendido à luz de “oferta pelo pecado” em Is 
53.10-12, embora não exclusivamente. O sentido está presente em várias profecias.  
e) Paulo: “Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras” (1Co 15.3).  

 
[5] APLICAÇÕES DO REDIMIR / REMIR:  

a) Quem redimiu? Jesus  
b) Por qual preço? Pelo sangue de Jesus.  
c) Resgatou de quê? Dos pecados, da culpa, da condenação e do juízo. 
 

[6] PARA REFLETIR  
a) “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do 
seu amor” (Cl 1.13).  
b) O sangue de Jesus é plenamente suficiente para comprar de volta os seres 
humanos, libertá-los do poder do pecado e trazê-los de volta para Deus.   


