
Aula 7

A autossubstituição de 

Deus
ESCOLA BÍBLICA BETHEL

CURSO “A CRUZ DE CRISTO” – CLASSE ADULTOS

22 DE DEZEMBRO DE 2019



Isaías 53

1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o 
braço do Senhor?

2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma 
raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza 
ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para 
que o desejássemos.

3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de 
tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de 
quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós 
não o tínhamos em estima.

4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e 
sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o 
consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido.
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5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi 
esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos 
trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.

6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se 
voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a 
iniquidade de todos nós.

7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca; como 
um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha 
que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua 
boca.

8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos 
seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes; 
por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado.
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9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua 
morte, embora não tivesse cometido qualquer violência nem 
houvesse qualquer mentira em sua boca.

10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, 
embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele 
verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor 
prosperará em sua mão.

11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará 
satisfeito; pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a 
muitos, e levará a iniquidade deles.

12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá 
os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até à 
morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o 
pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.



Quem 
deveria 
estar 
aqui?



“pois todos pecaram e estão destituídos da glória

de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua 

graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.

Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação 

mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua 

justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os 

pecados anteriormente cometidos;

mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser 

justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.”

Romanos 3:23-26



O conceito bíblico de substituição

 A noção de substituição é que uma pessoa toma o lugar de outra, 

principalmente a fim de levar sua dor e livrá-la dela. 

Hb 9.22

Com efeito, quase todas as coisas, 
segundo a lei, se purificam com 
sangue; e, sem derramamento de 
sangue, não há remissão.

1 Pe 1.18 e 19

Pois vocês sabem que não foi por 
meio de coisas perecíveis como 
prata ou ouro que vocês foram 
redimidos da sua maneira vazia de 
viver que lhes foi transmitida por 
seus antepassados, mas pelo 
precioso sangue de Cristo, como 
de um cordeiro sem mancha e 
sem defeito.



A relação entre Páscoa e 
levar o pecado
(Ex 12.3,12-14)

 Deus passou com juiz 
pelo Egito a fim de julgar 
os egípcios

 Deus passou por cima 
das casas dos israelitas 
como redentor para 
protege-los

 A salvação foi por meio 
da substituição: os 
primogênitos israelitas 
foram poupados 
conforme o sangue dos 
cordeiros nas portas de 
suas casas

 A vida dos salvos agora 
pertenciam a Deus



Jesus, o cordeiro pascal

No dia seguinte João viu Jesus 

aproximando-se e disse: "Vejam! É o 

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo!

João 1:29



A noção de “levar o pecado”

 “Ele mesmo levou em seu corpo os 

nossos pecados sobre o madeiro, a 

fim de que morrêssemos para os 

pecados e vivêssemos para a justiça; 

por suas feridas vocês foram 

curados.” 1 Pedro 2:24

 “assim também Cristo foi oferecido 

em sacrifício uma única vez, para 

tirar os pecados de muitos; e 

aparecerá segunda vez, não para 

tirar o pecado, mas para trazer 

salvação aos que o aguardam.” 

Hebreus 9:28

“Levar o pecado” 

significa que 

Cristo sofreu a 

penalidade dos 

pecadores.



O cerimonial dia da expiação – Lv 16



Quem é o substituto

 Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus

 “Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o 
homem Cristo Jesus,” 1 Timóteo 2:5

 “Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude” 
Colossenses 1:19

 “que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era 
algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser 
servo, tornando-se semelhante aos homens.” Filipenses 2:6,7
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