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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo geral enfatizar o aspecto evangélico do sacrifício 

de Cristo. Para tal discute alguns dos principais conceitos e interpretações desenvolvidas acerca 

do sacrifício de Cristo. Isto é abordado em dois momentos diferentes: no primeiro são 

apresentadas algumas das principais interpretações que vão contra o testemunho bíblico a 

respeito do tema, e por sua vez, das que partem de uma intepretação coerente com o mesmo; 

No segundo abordou-se acerca da conexão do Sacrifício de Cristo com o Sacramento da Santa 

Ceia. O objetivo específico visa mostrar que diante das mais variadas deturpações que de 

tempos em tempos se propagam e querem atacar o Evangelho, a boa nova da Salvação, e 

fustigar o povo de Deus com a privação do acesso aos meios da graça, seja por meio da 

sobreposição de uma obra humana à obra redentora de Cristo, ou por meio da negação total da 

mesma, a vicariedade de Cristo se mostra como aspecto indispensável que discerne e revela 

tanto a pessoa quanto a obra de Jesus Cristo e, consequentemente a torna efetiva ao ser humano 

através do perdão dos pecados, vida e salvação. 

Palavras chave: Jesus exemplo; Jesus que salva; Sacrifício; Vicário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research has the general objective to emphasize the evangelical aspect of 

the sacrifice of Christ. For this he discusses some of the main concepts and interpretations 

developed about the sacrifice of Christ. This is approached in two different moments: in the 

first are presented some of the main interpretations that go against the biblical testimony on the 

subject, and in turn, those that start from a coherent interpretation with the same one; In the 

second, the connection between the Sacrifice of Christ and the Sacrament of the Lord's Supper 

was discussed. The specific objective is to show that, in the face of the most varied 

misrepresentations that from time to time propagate and want to attack the Gospel, the good 

news of Salvation, and to harass the people of God with the deprivation of access to the means 

of grace, either through overlapping of a human work to the redemptive work of Christ, or 

through total denial of Christ, the vicariousness of Christ is shown as an indispensable aspect 

that discerns and reveals both the person and the work of Jesus Christ and consequently makes 

it effective in being through the forgiveness of sins, life and salvation. 

Keywords: Jesus example. Jesus who saves. Sacrifice. Vicarious. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os dias atuais trazem consigo ondas como o relativismo, a fragmentação do 

pensamento e a liquidez dos tempos. Sempre acompanhadas de um politicamente correto 

temperado de uma moral vitoriana, elas escravizam pessoas para promover pessoas visando 

assim, a exaltação do “eu”, a auto deificação. Estas mesmas ondas invadem e atacam 

violentamente não só as escolas do pensamento, universidades e academias, mas também a 

própria igreja e as suas doutrinas. Diante das mais variadas intepretações que se tem nos dias 

de hoje acerca do sacrifício de Cristo se faz necessário enfatizar o aspecto salvífico da mesma. 

Em detrimento do Cristo como exemplo (exemplum) que está em demasiado incutido 

na teologia contemporânea, pretende-se enfatizar nesta pesquisa o aspecto evangélico do 

sacrifício vicário de Cristo, o Cristo por nós (pro nobis), o objetivo último de seu ofício 

sacerdotal, a salvação da humanidade. 

Para tal, pretende-se pesquisar como tais concepções acerca do sacrifício de Cristo no 

que tange a sua pessoa e obra, se desenvolveram no decorrer da história, identificando assim 

em que momento estas se desviaram da doutrina bíblica, bem como, quando retornaram a ela. 

Para discernir e ter uma melhor compreensão sobre estes processos, sempre tendo a Escritura 

Sagrada como fonte de fé e norma, se pretende expor a interpretação de algumas linhas 

teológicas contemporâneas, analisando-as a partir do pensamento de alguns teólogos de 

diferentes linhas teológicas, quanto confessionais. 

De igual modo, pretende-se pesquisar a respeito da conexão do sacrifício de Cristo 

com a Santa Ceia a fim de elucidar alguns conceitos e, então ponderá-lo a partir de uma 

abordagem sistemática e confessional. Para tal, pretende-se pesquisar a respeito do 

desenvolvimento da doutrina do Sacramento do Altar durante os tempos da igreja primitiva e 

da medieval, bem como o posicionamento vigente da Igreja Católica Apostólica Romana sobre 

o tema, além do pensamento de alguns teólogos católicos, a fim de fazer um contraponto com 

a Doutrina do Sacrifício Vicário. 

 

 



11 

 

1 CONCEPÇÕES TEOLÓGICAS ACERCA DO SACRIFÍCIO DE CRISTO 

 

Ao longo da história houve inúmeras discussões e debates entre os teólogos a respeito 

do sacrifício de Cristo em si, bem como sobre as consequências finais do mesmo. Segundo 

Robert Kolb: 

Na medida em que o Espírito Santo fala através de nós, ele toca em questões acerca 

da maneira como Deus salvou o seu povo através de Jesus. Desde que a Igreja 

Primitiva começou a proclamar a pessoa e obra de Jesus de Nazaré como a base para 

novamente recebermos verdadeira identidade, segurança e sentido, os cristãos têm 

feito duas coisas: ou tentam explicar por que Deus precisou assumir a natureza 

humana, sofrer, morrer, ressuscitar, abrindo mão de usar qualquer outro processo; ou 

tentam explicar como a morte de Jesus e a sua ressurreição são a base da nossa 

redenção e restauração. Essas explicações são chamadas “teorias da expiação”.1 

Tal doutrina do sacrifício de Cristo, por conta de más interpretações, foi por vezes 

deturpada, deixada de lado e esquecida, chegando até mesmo a ser contestada e negada.  

Contudo, ao mesmo tempo também surgiram concepções que refletem o correto conteúdo 

bíblico. Portando, neste primeiro capítulo apresentar-se-ão algumas das interpretações 

resultantes de todo esse processo histórico/hermenêutico desenvolvido acerca do sacrifício de 

Cristo. 

 

1.1 A PESSOA DE JESUS DESVINCULADA DE SUA OBRA SALVÍFICA 

 

Nesta primeira parte pretende-se apresentar algumas interpretações que, por sua vez, 

omitem, ou até mesmo, negam o aspecto de expiação vinculado à pessoa e obra de Jesus Cristo. 

Estas servirão de contextualização e contraste com o ponto que se quer enfatizar, não a 

interpretação de Jesus como sendo apenas um personagem histórico, que objeta unicamente 

servir de exemplo (exemplum)2 de moralidade para o mundo, mas antes, a do Jesus Cristo 

                                                           
1 KOLB, Robert. Comunicando o Evangelho Hoje. Tradução: Dieter Joel Jagnow. – Porto Alegre: Concórdia, 

2009, p. 146, grifo do autor. 

2 BAYER, Oswald. A teologia de Martim Lutero: uma atualização. [Traduzido por] Nélio Schneider. - São 

Leopoldo: Sinodal, 2007, p. 45. 
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(Homem-Deus) por nós (pro nobis)3, que salva o ser humano de sua situação de pecado, morte 

e condenação. 

Deste modo, Gottfried Brakemeier, em seu livro Panorama da Dogmática Cristã, 

descreve a reconciliação objetiva, entre o ser humano e Deus, que segundo ele, se dá a partir do 

perdão. Contudo, em um dado momento apresenta a seguinte reflexão:  

[...] quem recebe a expiação não é Deus, mas o ser humano. É um engano supor que 

Deus necessita do sacrifício para poder perdoar pecados. Deus não exige 

“satisfação”. [...] Não existe nenhuma necessidade de transformar a ira de Deus em 

Benevolência. Pois a ira de Deus se dirige ao pecado (cf. Rm 1.18s), enquanto o 

pecador sempre é alvo de seu amor (Jo 3.16). Em outros termos, Deus não é um 

monstro que, para ser bondoso, precisasse ver o sangue de seu Filho. Deus é capaz 

da reconciliação subjetiva, incondicional, agindo por misericórdia tão-somente. Por 

isso o perdão de Deus não está vinculado à morte expiatória de Jesus de Nazaré, como 

se somente depois dessa Deus fosse capaz de perdoar.4 

Garfield Bromley Oxnam, bispo metodista e um dos primeiros presidentes do 

Conselho Mundial de Igrejas, em seu livro Preaching in a Revolutionary Age (Pregando em 

uma Era Revolucionária) chamou o Deus do Antigo Testamento de "Dirty Bully" (ou valentão 

imundo). Oxnam escreveu: 

Hugh Walpole, em Wintersmoore, conta de um pai e filho na Igreja. O antigo reitor leu 

do Antigo Testamento, e o menino soube do Deus terrível que enviou pragas ao povo e 

criou serpentes abrasadoras para atacá-los. Naquela noite, quando o pai passou no 

quarto do menino, o menino o chamou, colocou os seus braços em volta do pescoço do 

seu pai e, aproximando-o, disse: “Pai, você odeia a Jeová. Eu também. Eu odeio ele, 

valentão imundo!” Há muito tempo rejeitamos uma concepção de reconciliação 

associada historicamente com um ideal da Deidade que é repugnante. Deus, para nós, 

não pode ser pensado em um Ser irritado, horrível e vingativo, que por causa do pecado 

de Adão deve receber sua libra de carne Shylockian5. Não é de admirar que o menino 

honesto com justificativa repugnância poderia dizer: “Valentão imundo”.6 

                                                           
3 BAYER, 2007, p. 169. 

4 BRAKEMEIER, Gottfried. Panorama da Dogmática Cristã: à luz da confissão luterana. - São Leopoldo: 

Sinodal/EST, 2010, p. 84, grifo do autor. 

5 Libra de carne Shylockian: Os credores que insistem em ter sua “libra de carne” são aqueles que exigem 

cruelmente o reembolso de uma dívida, não importa quanto sofra, custará ao devedor: “O banco terá sua libra de 

carne; vai encerrar nossa hipoteca e nos forçar a vender nossa casa”. A expressão é de The Merchant of Venice, de 

William Shakespeare, onde o empresário Shylock empresta dinheiro ao “comerciante de Veneza”, Antônio, 

colocando como fiança uma libra de sua carne. Quando este, após se ver falido, não consegue pagar o empréstimo, 

Shylock exige a libra de carne, como vingança por Antônio tê-lo insultado e cuspido anteriormente, sob uma 

provisão em seu contrato. Shylock, no entanto, nunca obtém a libra de carne, porque o personagem Portia descobre 

um ponto de direito que substitui o contrato: Shylock está proibido de derramar sangue para obter a carne do corpo 

de Antônio. 

6 Texto original: Hugh Walpole, in Wintersmoore, tells of a father and son at Church. The aged rector read from 

the Old Testament, and the boy learned of the terrible God who sent plagues upon the people and created fiery 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Libra_(peso)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%AAncia
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Ainda, em um comentário bíblico, The Interpreter’s Bible (A Bíblia do Intérprete), J. 

Coert Rylaarsdam7 afirma o seguinte sobre a expiação vicária: ensinar a expiação pela morte 

de Jesus na cruz é “uma antiga superstição” aliada a “um prazer em ver derramamento de 

sangue”.8 

Segundo Stanley J. Grenz9 e Roger E. Olson10, a teologia liberal caracterizada, dentre 

outras coisas, por uma “rejeição da autoridade da tradição ou da hierarquia da igreja e do 

controle exercido por elas sobre a teologia”11 concentrava-se “na dimensão prática ou ética do 

Cristianismo”12. Por conseguinte, “os teólogos passaram a construir seus pensamentos sobre a 

ligação entre o divino e o humano manifesta, por exemplo, nas capacidades racionais, intuitivas 

ou morais. Em decorrência disso, Jesus era visto como um ser humano exemplar e não como 

o Cristo interventor”13.  

Assim, Albrecht Ritschl14, um dos principais representantes da teologia liberal clássica 

junto de Adolf von Harnack, e Walter Rauschenbusch, ensina que a “expiação” acontece 

quando “o ser humano abandona a sua falta de confiança em Deus, que havia sido baseada em 

                                                           
serpents to assault them. That night, when the father passed the boy’s bedroom, the boy called him, put his arms 

around his father's neck, and, drawing him close, said, “Father, you hate Jehovah. So do I. I loathe Him, dirty 

bully!” We have long since rejected a conception of reconciliation associated historically with an ideal of Deity 

that is loathsome. God, for us, cannot be thought of an angry, awful, avenging Being who because of Adam’s sin 

must have his Shylockian pound of flesh. No wonder the honest boy in justifiable repugnance could say, “Dirty 

Bully”. OXNAM, Garfield B. Preaching in a Revolutionary Age. Books for Libraries Press, 1944, p. 79 apud 

CLOUD, David W. The Modern Bible Version Hall of Shame. Canada: Published by Way of Life Literature, 

2005, p. 44. 

7 Professor de Teologia do Antigo Testamento associado à Faculdade The Federated Theological, da Universidade 

de Chicago. Escreveu a introdução e a exegese de Êxodo no comentário bíblico The Interpreter’s Bible. 

8 Texto original: “an ancient superstition” added to “a delight in gore”. BUTTRICK, George A. The Interpreter’s 

Bible: A Commentary in Twelve Volumes. Vol. 1. Editor: George Arthur Buttrick. Thirty-Ninth Printing. 

Manufactured by The Parthenon Press at Nashville, Tennessee, United States of America, 1984, p. 918. 

9 Stanley Grenz é professor de Teologia no Carey/Regent College em Vancouver, British Columbia. 

10 Roger Olson é professor de Teologia no Betel College, em St. Paul, Minnesota. 

11 GRENZ, Stanley J; OLSON, Roger E. Teologia do Século 20. Tradução: Suzana Klassen. 1º edição: Editora 

Cultura Cristã. São Paulo - SP, 2003, p. 59. 

12 Idem, 2003, p. 59. 

13 Idem, 2003, p. 59-60, grifo nosso. 

14 Idem, 2003, p. 58. 



14 

 

uma compreensão equivocada do caráter de Deus e que se dissipa à vista da fidelidade de Cristo 

à sua missão até à morte; esta fidelidade humana é uma revelação ao Amor Divino”15. 

O pastor Harry Emerson Fosdick, apresentador de rádio de destaque para o Conselho 

Federal de Igrejas na América e um dos mais proeminentes ministros liberais do início 

do século XX, em uma carta escrita em janeiro de 1945 a um indivíduo inquiridor do munícipio 

de Peru, cidade sede do condado de Miami, Indiana (EUA), disse: “Claro que não acredito no 

nascimento virgem ou naquela doutrina substitutiva antiquada da expiação, e eu não 

conheço nenhuma pessoa inteligente que faça” (The Christian Beacon, 3 de janeiro de 1957).16 

 Estes posicionamentos, contudo, são um reflexo da teoria de Pedro Abelardo, teólogo 

do século 12. Segundo Kolb 

Ele enfatizava especialmente que Cristo é o grande exemplo e mestre, que desperta 

amor responsivo em seus discípulos. Este amor é a base a qual repousa a reconciliação 

e o perdão. O ponto de vista de Abelardo certamente é inadequado, porque não lida 

adequadamente com o horror do pecado humano e a ira de Deus, nem leva em conta 

a morte e a ressurreição de Cristo. Em seu ensino, Abelardo também enfatizava a 

contribuição da criatura humana com vistas à salvação, e entendia os méritos de Cristo 

como sendo aquilo que “completa os méritos humanos pelo fato de que Jesus intercede 

pelos homens” 18. 

Kolb, ademais, afirma que se compreendida desta forma “essa teoria obviamente 

deturpa a visão bíblica do relacionamento do Criador com a criatura, do Redentor com os 

redimidos”. Portanto, conclui que “O testemunho cristão que apresenta apenas uma visão, 

assim, causa a sua própria derrota. Ele não é fiel ao testemunho bíblico, não leva a sério o poder 

do mal, do pecado ou da culpa, e ignora o poder do Deus encarnado”.19 

  

                                                           
15 AULÉN, Gustaf. Christus Victor: an historical study of the tree main types of the idea of atonement. Trad. 

A. G. Hebart. New Work: Macmillan, 1951, p. 133-142 apud KOLB, 2009, p. 147. 

16 Texto original: ‘Of course I do not believe in the virgin birth or in that old-fashioned substitutionary doctrine of 

the atonement, and I know of no intelligent person who does’ (The Christian Beacon, January 3, 1957), grifo 

nosso. FOSDICK, apud CLOUD, 2005, p. 44-45. 

18 AULÉN, 1951, p. 133-142 apud KOLB, 2009, p. 146. 

19 KOLB, 2009, p. 147. 
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1.2 A CONEXÃO DOS EVENTOS DA ENCARNAÇÃO E DA RESSURREIÇÃO COM A 

DOUTRINA DA EXPIAÇÃO  

 

Conforme o que diz Aulén existe uma íntima conexão entre a “pessoa” e a “obra” de 

Cristo. Ora, seguidamente a teologia tem interrompido essa conexão. Porém, como afirma ele, 

quando isso ocorre consequentemente a obra de expiação e salvação é encoberta.20 Em vista 

disso, neste tópico se pretende abordar a relação entre a encarnação, a crucificação e a 

ressurreição de Cristo.  

Segundo Aulén, por vezes se pode notar na teologia cristã a tendência de opor a 

doutrina da encarnação à da expiação. Mas “em princípio, no que concerne à fé, tal conflito não 

é legítimo. Antes, a encarnação e a redenção constituem um todo indivisível”21. 

Isolar a doutrina da encarnação equivale a ofuscar o caráter ativo da revelação de Deus 

e esquecer que a revelação divina só se manifesta na forma do ato criador, redentor e 

condenatório. A ênfase na encarnação às expensas da obra de Cristo resulta numa 

interpretação mais ou menos “naturalista” do cristianismo. Mas o isolamento da 

expiação, por outro lado, encobre o fato de que a obra de reconciliação e redenção é, 

em toda a sua extensão, obra do amor divino.22 

Entrementes, Aulén afirma que a obra de Cristo consumada na cruz deve ser entendida 

como “o ato de amor divino mediante o qual Deus estabelece a reconciliação entre Ele mesmo 

e o mundo”23. Para ele “esse é o clímax do drama escatológico da redenção”24. Por conseguinte, 

a expressão “a obra de Cristo consumada na Cruz” mostra que a cruz deve ser considerada em 

conexão com a vida inteira de Cristo, de modo que resume todo o seu ministério.25 Portanto, 

Aulén afirma que essa fórmula 

Distancia-se de qualquer teologia que isole a cruz do resto da vida de Cristo e, 

portanto, subentenda que a obra de reconciliação se refere exclusivamente à cruz. Essa 

                                                           
20 AULÉN, Gustaf. A Fé Cristã. Tradução de Dírson Glênio Vergara dos Santos. 2º Ed. – São Paulo: ASTE, 2002, 

p. 185. 

21 Ibidem, p. 184. 

22 Ibidem, p. 184-185. 

23 Ibidem, p. 186. 

24 Ibidem, loc. cit. 

25 Ibidem, p. 187, grifo do autor. 
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ideia caracterizou algumas tendências na escolástica medieval. Por outro lado, ela 

também se distancia das tendências que atribuem importância secundária à cruz, como 

era o caso da teologia idealista-humanista dos últimos séculos. O ensino do 

cristianismo primitivo atesta que os olhos da fé são irresistivelmente atraídos pela 

cruz. “Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado” (1 

Co 2,2). O fato se explica porque a cruz enfeixa e resume a totalidade da sua vida. A 

luta que se devotou resume-se no conflito e na vitória sobre a cruz. Este ato, portanto, 

é a consumação da encarnação.26 

Do mesmo modo é quanto à ressurreição. Assim, para Aulén a “exaltação é a resposta 

de Deus ao ato de sacrifício de Cristo”27. Ela “revela a vitória de Cristo conquistada pela sua 

obediência até a morte”28. Porém, 

isso não quer dizer que a obra consumada na cruz deva ser complementada por alguma 

coisa posterior, nem que essa vitória tenha sido algo subsequente ao sacrifício do amor 

que se entrega a si mesmo. Significa antes a revelação da vitória inerente ao sacrifício 

do amor. Sua obra não passa a ser uma vitória por intermédio da exaltação, mas é esta 

que manifesta, revela e efetiva o ato vitorioso contido na sua obra consumada”. Na 

realidade, a exaltação está incluída no que parece ser o seu oposto, a saber a grande 

humilhação. É no dia da sua partida que Jesus declara: “É chegada a hora de ser 

glorificado o Filho do homem” (Jo 12,23).29  

Aulén acrescenta ainda que o ministério de Cristo, consumado na cruz, aparece como 

vitória somente à luz da ressurreição. Assim a mensagem dos Evangelhos e das Epístolas é uma 

mensagem de Páscoa. Segundo ele, sem a ressurreição o ministério histórico de Cristo, que 

terminou na cruz, teria sido ambíguo e incompreensível. Igualmente, a confissão de Cristo, a 

proclamação de seu Evangelho, a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo30, feita pelos 

apóstolos durante o ministério terreno de Jesus, teria emudecido e desaparecido nas trevas que 

envolveram o Gólgota.31 

Assim, a encarnação, a crucificação (expiação dos pecados) e a ressurreição estão 

inseparavelmente vinculadas. Em vista disso, tal relação revela a concepção de que uma não só 

pressupõe, mas também aponta para a outra. Quando se enfatiza a encarnação, se está 

                                                           
26 AULÉN, 2002, p. 187. 

27 Ibidem, p. 203. 

28 Ibidem, loc. cit. 

29 Ibidem, p. 203-204, grifo do autor. 

30 Ibidem, p. 201. 

31 Ibidem, p. 204. 
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enfatizando a crucificação e também a ressurreição, e assim também o é quando se enfatiza a 

crucificação ou a ressurreição. Os três eventos testificam do mesmo Cristo, o Homem-Deus, 

que se encarnou, foi crucificado, morto e sepultado, e no terceiro dia ressuscitou, tudo isso a 

fim de redimir o mundo do pecado, da morte e condenação eternas e reconcilia-lo com Deus32. 

 

1.3 O JESUS QUE SALVA 

 

 Nesta parte apresentar-se-ão alguns dos principais temas que foram elaborados a partir 

do testemunho bíblico e que, por sua vez, têm por fim enfatizar e afirmar a pessoa e a obra de 

Jesus Cristo vinculada à expiação dos pecados, à reconciliação e salvação da humanidade. 

  

1.3.1 A Vitória 

 

Segundo Kolb, a Igreja Primitiva tinha uma concepção muito diferente com respeito à 

expiação. Os elementos básicos da proclamação da obra de Cristo estavam sintetizados no tema 

de expiação que enfatizava “Cristo como vitorioso” (Christus Victor). Tal ênfase, portanto, se 

mostrava principalmente na luta de Jesus com o mal, de modo especial com a morte, em seu 

auto sacrifício que levou à vitória da sua ressurreição.39 

Essa vitória da ressurreição ele compartilha com o seu povo através do Batismo. A 

libertação do povo de Deus por meio do movimento de Cristo através das águas da 

morte até a ressurreição era frequentemente comparada com o Êxodo, através do qual 

Deus redimiu seu antigo povo da escravidão e do cativeiro do Egito. Esse motivo ou 

tema da expiação destaca mais o amor de Deus e o seu poder do que a sua ira.40 

                                                           
32 Cf. Credo Apostólico. 

39 KOLB, 2009, p. 147 

40 Ibidem. loc. cit. 
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Kolb afirma que Irineu41, teólogo do segundo século, foi um dos proponentes do tema 

Christus Victor.42 Entrementes, Bettenson afirma que a ênfase na redenção do poder satânico 

descrita por Irineu pode ser considerada a formulação primitiva da teoria do preço expiatório43. 

Eis um trecho do texto de Irineu onde se pode ver de forma bem clara esta perspectiva: 

[...] O Verbo onipotente e genuíno homem, redimindo-nos a custo de seu próprio 

sangue, entregou-se a si próprio como resgate por nós que tínhamos sido levados ao 

cativeiro. Desde que a Apostasia, isto é, o espírito rebelde, Satã, injustamente impôs-

se sobre nós, e, embora por natureza pertencêssemos ao Todo-poderoso Deus, 

alienou-nos da natureza, fazendo-nos seus discípulos, o Verbo de Deus, na sua luta 

contra o Apóstata, agiu justamente, pois sendo poderoso em toda ordem de coisas e 

sem qualquer falha em sua justiça, resgatando dele aquilo que lhe pertencia. Não por 

força, como Satanás que desde o princípio assegurou sua tirania sobre nós arrebatando 

insaciavelmente o que lhe não pertencia, mas por persuasão, ao modo divino, para 

conseguir o seu desejo. Desprezou a violência e empregou a persuasão para que não 

fossem infringidos os princípios da justiça e, assim, não perecesse a criação original 

de Deus.44 

Gustaf Wingren, em seu estudo sobre Irineu, nota que este descreve Jesus como 

alguém que entra na escuridão onde o ser humano está preso, com o objetivo de destruir tudo o 

que lhe mantém preso à condição de condenação em que se encontra, seja o pecado, a morte, 

ou mesmo o diabo: 

Assim como Jesus foi tentado, a fim de destruir o pecado, ele também foi morto para 

destruir a morte. Tanto na tentação como na crucificação, Jesus vence a resistência do 

seu adversário sem ser retido pelas garras nas quais Adão estava preso – de fato, esses 

laços do inimigo são rompidos pelo poder de Cristo e são tornados ineficazes para 

servirem de amarras que mantêm o ser humano em cativeiro. O Encarnado é homem. 

Em e através da sua sobrevivência e liberdade o ser humano sobrevive, é livre. O ser 

humano foi criado para viver, e não para morrer, e ele alcança este objetivo da sua 

humanidade na ressurreição de Jesus. A vida ressurreta não é um acréscimo não 

natural ao que é verdadeiramente humano, mas é a vida não corrompida na Criação, 

e, como tal, penetra em um mundo não natural, no qual a morte reina soberana. O 

caminho de Jesus em direção à vitória da vida da Criação passou pela sua crucificação. 

Cristo teve de descer à vida humana como ela era, e então - com o ser humano vivo 

                                                           
41 Irineu de Lião: O teólogo mais importante do século II. Oriundo da Ásia Menor. Nasceu, provavelmente, em 

Esmirna (a moderna Izmir dos turcos), aí pelo ano de 130, falecendo perto do fim do século II. Irineu tornou-se 

presbítero de Lião (Lyon) em 177. No ano seguinte, tornou-se bispo de Lião. A sua obra principal é Refutação e 

derrubada da falsamente assim chamada gnose, geralmente citada com o título de Adversus Haereses (Contra as 

heresias), ou Cinco livros contra as heresias, escrito pelo ano de 190. SCHÜLER, Arnaldo. Dicionário 

Enciclopédico de Teologia. Canoas/Porto Alegre; Ulbra/Concórdia, 2002, p. 254. 

42 KOLB, 2009, p. 147. 

43 BETTENSON, H. Documentos da Igreja Cristã. Tradução de Helmuth Alfredo Simon. Editora ASTE, São 

Paulo, 1967, p. 62. 

44 IRINEU. Adversus Haereses (Contra as heresias) V.I.1 apud BETTENSON, 1967, p. 62. 
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dentro dele – romper com as barreiras e destroçar tudo o que estava ameaçando a vida 

do ser humano46. 

Segundo Henry Bettenson, a teoria da reconciliação onde o Enganador é enganado 

aparece pela primeira vez em Inácio47: “O príncipe deste século foi enganado pela virgindade 

de Maria pelo seu parto, e pela morte do Senhor”48 (texto que impressionou a imaginação de 

muitos dos pais apostólicos). Por conseguinte, uma história detalhada do resgate e de Cristo 

como sendo uma isca para atrair o diabo49 foi elaborada por Gregório de Nissa50, e então, 

reproduzida por Rufino de Aquiléia: 

O propósito da Encarnação... era dar oportunidade à divina virtude do Filho de Deus 

de se tornar anzol escondido na forma de carne humana, ... provocar à contenda o 

príncipe deste século; o Filho oferecer-lhe-ia sua própria carne, como isca, então, o 

divino nela escondido prendê-lo-ia firmemente com o anzol. ... Como o peixe que 

mordeu no anzol cevado, não só não pode tragar a isca, mas ele mesmo é agarrado e 

tirado da água para ser alimento dos demais, assim o diabo que possuía o poder de 

matar agarrou o corpo de Jesus na morte, mas ignorava o anzol da divindade 

escondido nÊle: nem bem o engoliu, viu-se agarrado, ... romperam-se as barreiras do 

inferno e ele foi tirado do abismo para servir de repasto...51 

 Segundo Bettenson, esta ideia do resgate se tornou tão popular que foi utilizada até 

mesmo por Agostinho, Leão52, Gregório Magno, bem como por muitos outros pais ocidentais 

com o intuito de explicar e ilustrar figurativamente a obra da redenção. Até que posteriormente, 

                                                           
46 WINGREN, p. 120 apud KOLB, 2009, p. 147-148. 

47 Inácio de Antioquia (ca. 35-108): Pai Apostólico, foi bispo de Antioquia da Síria. Escreveu sete cartas, (as 

chamadas Epístolas de Inácio). Inácio foi detido pelas autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado 

à morte no Coliseu martirizado por leões. Defendendo a autoridade da igreja, ele foi o primeiro a escrever a frase 

"igreja católica", em uso até o presente. 

48 INÁCIO. Epístola Ad Ephesios. 19 apud BETTENSON, 1967, p. 67. 

49 Gregório de Nazianzo, por sua vez, repudiou esta teologia elaborada por seu irmão Gregório de Nisseno: “Que 

resgate é este pago ao diabo? Ideia monstruosa! O diabo recebendo não só um resgate das mãos de Deus, mas todo 

um Deus por resgate!... Éramos, acaso, seus escravos?... Alegrar-se-ia, por acaso, o Pai com a morte do seu 

Filho?”49. Gregório de Nazianzo, Oratio XLV.22 apud BETTENSON, 1967, p. 67. 

50 Cf. Gregório Nissa. Oratio catechetica, XVI-XXVI. 

51 RUFINO, Comm. in Symb. Apost. c.400, 14ss apud BETTENSON, 1967, p. 67, grifo nosso. 

52 Leão I (-461), bispo de Roma. 
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no século XI, a teoria de Santo Anselmo (que será exposta adiante) tomou posse do campo 

teológico.53 

Helmut Thielicke, ao falar sobre a metáfora do “magnífico duelo” utilizada por Lutero, 

em que descreve como Deus resolveu o problema da sua ira na medida em que resolveu a 

questão do nosso pecado abolindo-o na pessoa de Jesus, afirma que  

se apenas tivéssemos de nos referir à boa disposição do “bom Senhor”, nunca teria 

sido necessário que Jesus morresse. Então, não teria havido necessidade dessa ação 

sacrificial e desse sofrimento através do qual ele tomou sobre os seus ombros o peso 

do mundo inteiro. Não, o que acontece aqui é o milagre através do qual Deus, pelo 

seu amor, venceu a ira dei (a ira de Deus). Aqui, dor e angústia se debatem no próprio 

Deus. E, por isso, aqui novamente bate o coração que treme e ama e sofre comigo. 

Isso não é mero conceito de amor, este não é um Deus de filósofos – como Pascal o 

chamou – mas aqui não existe nada que não seja um coração que ama.54 

Segundo Kolb, este mesmo amor se expressou na luta contra seu oposto, a ira. Ele 

pagou o grande preço da própria vida para afastar a ira do relacionamento de Deus para conosco. 

Este amor se expressou em um mistério que desafia a análise humana: no perdão obtido pela 

morte de Jesus, que eliminou a ira de Deus e a nossa culpa.55 

Aulén acrescenta que esse mesmo tema da luta de Cristo com os poderes destrutivos 

do pecado, da morte e do diabo, e da sua vitória sobre esses poderes, domina o ponto de vista 

da Igreja primitiva com respeito ao significado da obra de Cristo56. Aulén afirma que para se 

entender “o significado da obra de Cristo, consumada na cruz, é necessário, antes de tudo, 

verificar o sentido de luta e vitória nela implícita”57. “A vontade divina efetiva o seu propósito 

por meio de uma luta feroz contra forças hostis. Cristo continua essa luta da vontade divina 

opondo-se aos poderes maus e demoníacos que escravizam o homem. A cruz significa vitória 

sobre estes poderes” 58. Assim: 

                                                           
53 BETTENSON, 1967, p. 67. 

54 THIELICKE, Helmut. How the world began: man in the first chapter of the Bible. Trad. John W. Doberstein. 

Philadelphia: Muhlenberg, 1961, p. 156-157 apud KOLB, 2009, p. 150. 

55 KOLB, 2009, p. 151, grifo nosso. 

56 AULÉN, 2002, p. 189-190. 

57 Ibidem, p. 189, grifo do autor. 

58 Ibidem, loc. cit. 
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Essa obra consumada dá para a fé uma vitória sobre os poderes demoníacos que têm 

escravizado a humanidade. É, portanto, o triunfo feliz da vontade divina e o 

estabelecimento de “nova aliança”. Considerando, porém, que esses poderes 

destrutivos são em parte expressão do julgamento divino, a vitória implica não só na 

mudança da situação da humanidade, mas também num ato pelo qual Deus é 

pacificado na sua reconciliação e por meio dela.59 

Wingren, ademais, coloca que quando Deus interveio poderosamente dentro da vida 

humana como Senhor crucificado e ressurreto, ele se tornou o Recriador, “o doador da vida, 

que derrama o seu Espírito sobre o mundo árido e morto dos seres humanos”60: 

Satanás ainda se coloca contra ele, com seus instrumentos de caos, vazio, pecado e 

morte, a vontade humana corrompida e a falência física. “Mas contra Satanás se ergue 

igualmente um poder único – Deus, o Senhor de toda a vida física e a que requerem 

justiça e amor, e que também declara a sua vontade nos Mandamentos, que requerem 

justiça e amor, e que é ele próprio aquilo que ele determina em sua Palavra, ou seja, 

em Cristo”.61 

 

1.3.2 A Restauração 

 

A concepção de Atanásio62 a respeito da expiação estava em que Cristo salva 

restaurando. Para ele, a tarefa própria do Verbo foi restaurar o ser humano corruptível para a 

incorrupção e situar a glória do Pai acima de tudo. Desta forma, sendo Cristo, “o Verbo de 

Deus, superior a toda criatura, somente Ele pôde criar novamente todas as coisas e assumir a 

representação de todos os homens perante o Pai”.63 

[...] Todos os homens estavam sujeitos à corrupção da morte. Substituindo a todos 

nós, o Verbo tomou um corpo semelhante ao nosso, entregando-o à morte e 

oferecendo-o ao Pai, ... dessa maneira, morrendo todos nÊle, pôde ser abolida a lei 

universal da mortalidade humana. A exigência da morte foi satisfeita no corpo do 

Senhor e, doravante, deixa de atingir os homens feitos semelhantes a Cristo. Aos 

homens que se haviam entregue à corrupção foi restituída a incorrupção e, mediante 

                                                           
59 AULÉN, 2002, p. 187, grifo do autor. 

60 WINGREN, p. 133-142 apud KOLB, 2009, p. 148. 

61 WINGREN, p. 133-142 apud KOLB, 2009, loc. cit. 

62 Atanásio (296-373): É considerado como Pai da Ortodoxia na tradição oriental, bem como principal defensor 

da doutrina nicena, tendo sido exilado cinco vezes de sua sé. SCHÜLER, 2002, p. 345. 

63 ATANÁSIO. De Incarnatione (c.318) apud BETTENSON, 1967, p. 65- 66. 
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a apropriação do corpo de Cristo e de sua ressurreição, os homens foram redivivos 

(sic.) da morte [...].64 

Para tanto, segundo Atanásio, “O Verbo tomou um corpo mortal. Este corpo, porém, 

participava do Verbo, superior a todas as coisas. Por isto foi capaz de substituir a todos nós e 

morrer por nós”65. Entretanto, como pontua ele, este corpo “não deixou de permanecer 

incorruptível, pois era habitado pelo Verbo, para que a corrupção cessasse totalmente mediante 

a graça de sua ressurreição [...]”66. Assim, “aboliu a morte para todos [...] que são semelhantes 

a Ele através do oferecimento de um substituto [equivalente.]”67. 

Era, pois, bem razoável que o Verbo assumisse nossa condenação à morte: sendo 

superior a todas as coisas, ofereceu seu templo-corporal, seu instrumento corporal, e 

se tornou vida substitutiva de todos nós. Associando-se com a humanidade cuja 

realidade tomou sobre si, o incorruptível Filho de Deus nos revestiu com sua 

incorrupção e nos garantiu a ressurreição. 

 

1.3.3 A Satisfação 

 

Bettenson68 afirma que desde os dias de Gregório Magno até Anselmo69 a teoria do 

“resgate” para explicar a expiação dominou a teologia cristã. Segundo Kolb, enquanto o tema 

da Christus Victor havia enfatizado a participação do crente na vitória de Cristo através do 

Batismo, Anselmo colocou a teoria da expiação dentro do contexto da Santa Ceia e da 

penitência, já que estes sacramentos haviam ganho maior projeção do que o Batismo na Igreja 

                                                           
64 ATANÁSIO. op. cit., apud BETTENSON, 1967, p. 66. 

65 ATANÁSIO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, loc. cit., grifo nosso. 

66 ATANÁSIO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, loc. cit. 

67 ATANÁSIO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, loc. cit. 

68 BETTENSON, 1967, p. 186. 

69 Anselmo de Cantuária (1033-1109): Teólogo, considerado o pai da escolástica medieval. Nasceu na cidade de 

Aosta, na região italiana chamada Valle d’Aosta. Tomou-se arcebispo de Cantuária, sucedendo a Lanfranco. 

Anselmo é considerado mais capaz e mais influente teólogo do século XI, colocando-se entre Lanfranco, Roscelino 

de Compiègne e Fulberto de Chartres. Todos esses começaram a aplicar a lógica das escolas à controvérsia e à 

especulação teológica. 
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Medieval.70 Por conseguinte, a “teoria da satisfação” formulada por Anselmo, exposta em uma 

de suas obras mais importantes intitulada Cur Deus Homo? (Por que Deus tomou-se 

homem?)71, “é considerada a principal contribuição da Idade Média à teologia da redenção”72. 

Mozley, referindo-se a este escrito, afirma que “em diferentes graus ele afetou - ora por atração, 

ora por repulsa - todo o pensamento soteriológico desde então até nosso tempo”73.   

Kolb afirma que Anselmo, em sua teoria da “satisfação vicária”, usou imagens e 

pressupostos do sistema feudal em que ele vivia para transmitir aos seus ouvintes e leitores a 

mensagem bíblica do significado da morte de Jesus em nosso favor.74 Portanto, não só devido 

à sua importância, mas com o intuito de se ter uma compreensão plausível da mesma, julga-se 

necessário fazer uma breve exposição da teoria da satisfação de Anselmo então referida, e por 

conseguinte, do seu desenvolvimento a partir de outros teólogos.  

Anselmo inicia com um problema, o qual é a base e o norte de toda a argumentação de 

sua teoria da satisfação. O problema é: como pode Deus perdoar o pecado do homem? Logo, 

para que este seja resolvido, argumenta que antes de tudo é preciso definir o que é pecado, bem 

como o que é satisfação pelo pecado.75 Segundo ele: 

[...] Pecar é deixar de dar a Deus o que lhe é devido. O que é devido a Deus? Justiça 

ou retidão da vontade. Quem deixa de render essa honra a Deus rouba a Deus o que 

lhe pertence e o desonra. Isto é pecado... E o que é satisfação? Não basta simplesmente 

restituir o que foi tirado, mas, em consideração do insulto feito, deve restituir-se mais 

do que foi tirado.76 

                                                           
70 KOLB, 2009, p. 149. 

71 Segundo Bettenson, este é “um dos poucos livros que verdadeiramente podem ser chamados epoch-making”: 

isto é, algo que marcou época; de grande importância; provavelmente terá um efeito significativo em um 

determinado período de tempo. BETTENSON, 1967, p. 186. 

72 SCHÜLER, Arnaldo. Dicionário Enciclopédico de Teologia. Canoas/Porto Alegre; Ulbra/Concórdia, 2002, p. 

254. 

73 MOZLEY. Doctrine of the Atonement apud BETTENSON, 1967, p. 186. 

74 KOLB, 2009, p. 149, grifo nosso. 

75 ANSELMO. Cur Deus homo? apud BETTENSON, 1967, p. 186. 

76 ANSELMO. op. cit., apud BETTENSON, 1967, loc. cit., grifo do autor. 
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Anselmo argumenta que se considerássemos que “Deus podia propriamente perdoar o 

pecado só por misericórdia, sem satisfação”77, “perdoar [...] o pecado seria simplesmente não 

puni-lo”78. Porquanto, “a única maneira possível de corrigir o pecado pelo qual não se deu 

satisfação é não puni-lo e não puni-lo é perdoá-lo sem corrigir”79. Mas, segundo ele, “não 

convém que Deus deixe qualquer coisa sem ser corrigida em seu reino. Além disto, perdoar o 

pecado sem puni-lo seria tratar da mesma forma o pecador como homem sem pecado, o que 

seria inconveniente à natureza de Deus. E inconveniência é injustiça”80. 

Entrementes, Anselmo também argumenta que é necessário ou que seja aplicado 

castigo, ou que a honra tirada seja reparada. Deste modo, a satisfação deve ser proporcional ao 

pecado. Porém, como ele mesmo diz, “ainda não consideraste devidamente a gravidade do 

pecado”81: 

Supõe que estejas na presença de Deus e que alguém te diga: “olha lá”, e que Deus 

diga: “Absolutamente não quero que olhes”. Pergunta-te se existe alguma coisa em 

todo o universo em razão da qual deverias conceder este único olhar contra a vontade 

de Deus. Nem para preservar toda a criação da ruína deverias agir contra a vontade de 

Deus. Mas se agisses assim, o que poderias pagar por esse pecado! Não podes dar 

satisfação por ele a não ser que pagues algo maior que toda a criação. Tudo o que é 

criado, isto é, tudo o que não é Deus, não pode compensar o pecado.82 

Segundo Kolb, “a teoria da ‘satisfação vicária’ focaliza o sacrifício de Cristo em nosso 

lugar para lidar com a ira de Deus contra o mal dentro de nós, e, assim, resolver a questão de 

nossa culpa e vergonha”83. 

A vida não pode se tornar integral para nós a não ser que encaremos o que a 

estraçalhou. Não podemos apreciar completamente a seriedade do colapso da boa vida 

humana sem percebermos a ira de Deus contra o pecado. Contudo, mesmo quando no 

testemunho cristão, usamos o tema da satisfação vicária, que é derivado das 

Escrituras, precisamos reconhecer que o preço do sangue de Jesus (1 Pe 1.18, 19; cf. 

                                                           
77 ANSELMO. Cur Deus homo? apud BETTENSON, 1967, p. 186. 

78 ANSELMO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, loc. cit. 

79 ANSELMO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, p. 186-187. 

80 ANSELMO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, p. 187. 

81 ANSELMO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, loc. cit. 

82 ANSELMO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, loc. cit. 

83 KOLB, 2009, p. 150. 
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1 Co 6. 20) nos redimiu de nosso fútil procedimento, bem como do juízo de Deus, de 

uma forma mais profunda que meros cálculos comerciais podem refletir.84 

Ademais, Anselmo afirma que para que Deus tenha cumprido o seu propósito com 

respeito à natureza humana é necessário que uma satisfação completa tenha sido realizada pelo 

pecado. Isto, contudo, nenhum pecador pode fazer85. Portanto, aqui está o ponto central de 

teoria de Anselmo: 

Satisfação não pode ser prestada a não ser que haja alguém capaz de pagar a Deus 

pelo pecado do homem algo maior do que tudo que existe além de Deus... Ora, nada 

é maior do que tudo que não é Deus a não ser o próprio Deus. Portanto, ninguém pode 

prestar essa satisfação exceto Deus mesmo. De outro lado, ninguém deve fazê-lo 

senão o homem... Se, portanto, é necessário que o reino dos céus seja plenamente 

realizado pela admissão do homem, e se o homem não pode ser admitido a não ser 

que a dita satisfação tenha sido prestada primeiro, e se só Deus pode e só o homem 

deve fazer esta satisfação, então necessariamente deve fazê-lo quem seja ao mesmo 

tempo Deus e Homem.86 

Para Anselmo somente quem é Deus e Homem tem algo para oferecer maior do que 

tudo que está abaixo de Deus. Algo que ele possa dar voluntariamente a Deus e não obrigado 

por dever. Porém, a simples obediência não seria um desses dons, pois toda criatura racional 

deve esta obediência como um dever a Deus. Cristo de modo algum seria obrigado a sofrer a 

morte, pois não tinha pecado. Assim, a sua a morte era uma oferta que ele podia fazer de livre 

vontade e não por dever.87  

Ora, alguém que podia oferecer livremente a Deus um dom tão grande, claramente 

não podia ficar sem recompensa... Mas, que recompensa podia ser dada a alguém que 

não necessitava de nada — a alguém que não ambicionava nem recompensa nem 

perdão? — ... Se o Filho escolheu transferir ao homem o direito que tinha junto de 

Deus, poderia o Pai com justiça impedi-lo de fazer assim ou recusar ao homem aquilo 

que o Filho lhe queria conceder?88 

Sobre isso, Gerhard Forde afirma que 

Se a morte de Jesus tivesse sido apenas um pagamento a Deus, ele não teria feito o 

suficiente. A ira e a Lei não teriam sido satisfeitas de verdade. Elas só são satisfeitas 

                                                           
84 KOLB, 2009, p. 150. 

85 ANSELMO. Cur Deus homo? apud BETTENSON, 1967, p. 187. 

86 ANSELMO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, loc. cit., grifo do autor. 

87 ANSELMO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, p. 187-188. 

88 ANSELMO, op. cit., apud BETTENSON, 1967, p. 188. 
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de verdade, até o fim, quando não mais as ouvimos ou sentimos, isto é, quando Deus 

entra em ação para matar o velho homem e fazer surgir o novo homem89. 

Por fim, Anselmo conclui que não há maior misericórdia a ser dada do que a do Deus 

Pai dizendo ao pecador, que por sua vez, se encontra condenado ao tormento eterno e incapaz 

de resgatar-se a si mesmo: “Recebe meu único Filho e oferece-o por ti mesmo”, enquanto o 

próprio Filho diz: “Toma-me e redime-te a ti mesmo”? Assim, segundo ele, esta é a maior 

justiça que alguém pode receber: o perdão de tudo o que é devido, outorgado por Deus, 

mediante um pagamento que de longe excede a importância devida, e pago com reta intenção.90 

R. W. Southern, resumindo a descrição que Anselmo faz sobre o como da expiação, o 

porquê ele teve de incluir a encarnação de Cristo, afirma que 

A criatura humana, criada por Deus para a felicidade eterna, precisa submeter a sua 

vontade a Deus, de forma perfeita e voluntária. Se a vontade humana se afastar de 

Deus, é necessário que haja punição na forma de privação da felicidade ou reparação 

(ou satisfação) através de uma oferta maior que o ato de obediência; “não pode haver 

remissão gratuita”. Como nenhuma criatura humana pode oferecer algo a Deus além 

da obediência devida, e como um fracasso na redenção das criaturas humanas caídas 

frustraria o plano de Deus para a sua criação, o próprio Deus precisa tomar o lugar da 

criatura, como substituto, e fazer a oferta que irá satisfazer a sua ira. Assim, a 

encarnação era necessária91. 

Kolb alerta que se forçarmos a teoria de Anselmo para a direção errada podemos 

“comprometer o senso de graça soberana que leva Deus a olhar para nós com favor 

incondicional. Contudo, precisamos olhar seriamente para a nossa condição de inimigos de 

Deus e para os nossos sentimentos de hostilidade em relação ao nosso ‘eu’ fracassado”92. 

Segundo ele, “o tema da satisfação vicária oferece o resumo mais elaborado do ensino bíblico 

para nos trazer os meios que Deus nos dá, em Jesus, para encararmos o rompimento de nossa 

relação vertical, bem como do nosso relacionamento interior, e nos libertar dessa situação”93. 

Por fim, nas palavras de Lutero,  

                                                           

89 FORDE, Gehard O. Where God meets man: Luther´s down-to-earth approach to the gospel. Minneapolis: 

Augsburg, 1972, p. 42 apud KOLB, 2009, p. 150. 

90 ANSELMO. Cur Deus homo? apud BETTENSON, 1967, p. 187. 

91 SOUTHERN. Saint Anselm and his biographer, p. 92-93 apud KOLB, 2009, p. 149-150. 

92 KOLB, 2009, p. 150. 

93 Ibidem, loc. cit. 
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em suma, ele [Cristo] tem e carrega em seu corpo todos os pecados de todos os homens 

– não no sentido de que ele os cometeu, mas no sentido de que ele tomou esses 

pecados, por nós cometidos, sobre o seu próprio corpo, a fim de fazer satisfação por 

eles com o seu próprio sangue.94 

 

1.3.4 O Cristo por nós 

 

Segundo Aulén, “desde o começo do cristianismo e no decorrer dos séculos a fé cristã 

tem proclamado constantemente a auto entrega sacrificial do amor divino no Cristo 

crucificado”95. O Novo Testamento afirma repetidas vezes que “o ato de Cristo foi por nós, por 

amor de nós ou em nosso lugar”96. Dentro deste ponto de vista estão contidas três ideias 

principais: a ideia do amor como sacrifício, como sofrimento da punição e como ato vicário. 

Elas estão intimamente conectadas. Assim, a “ideia de sacrifício e de aceitação do peso imposto 

pelo pecado levam diretamente ao sentido vicário da obra de Cristo. O sofrimento vicário do 

amor divino é para a fé a mais evidente e imperscrutável das realidades espirituais”.97 

O caminho da reconciliação é o caminho do amor divino que se dá e sacrifica a si 

mesmo, sofredor e vicário. Nessa atitude ininterrupta de Deus e por meio dela a ordem 

da justiça, como padrão de relação entre Deus e o homem, é violada de forma tal que 

se expressa perfeitamente, ao mesmo tempo, a oposição radical e condenatória do 

amor divino ao mal.98 

Por conseguinte, Kolb afirma que Jesus em sua morte levou nosso pecado à morte. 

Como ele aniquilou o nosso pecado, recebemos o perdão. Pois 

Jesus e o Pai trataram da questão da dúvida e da desobediência humana, bem como 

da própria reação deles diante do pecado humano, quando Jesus se juntou a nós em 

carne humana, sob a acusação da sua própria Lei e sua própria ira contra a destruição 

do relacionamento com ele causada por nós. A sua morte expressa uma parte vital de 

sua Palavra recriadora, que se dirige a nós e nos tira de nossa dúvida e desobediência 

para nos levar de volta a ele. Em Romanos 5.9, Paulo afirma que o sangue de Jesus 

                                                           
94 LUTHER, Martin. Lectures on Galatians, 1535, Chapters 1-4, vol. 1 de Luther’s Works. American Edition. 

Trad. e Ed. Jaroslav Pelikan, Saint Louis: Concordia, 1963, p. 279 apud KOLB, 2009, p. 153. 

95 AULÉN, 2002, p. 193. 

96 Ibidem, loc. cit. 

97 Ibidem, p. 196. 

98 Ibidem, p. 187. 
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nos restaura para um relacionamento correto com Deus, e, assim, obviamente nos 

salva da ira de Deus. Como ele foi colocado em nosso lugar, sob essa ira em sua 

inocência e justiça, nós, que somos juntados aa ele, nos tornamos justos e não mais 

sujeitos a essa ira99. 

 Entretanto, como afirma Douglas John Hall, a satisfação vicária de Jesus não só lida 

com a ira de Deus, mas também com o sofrimento ocasionado pelo pecado. Através de sua 

encarnação ele se torna um de nós, e, por conseguinte, o nosso substituto. “A sua vinda para 

morrer por nós na cruz declara que Deus está com você – Emanuel. Ele está ao seu lado no 

sofrimento”.100 

 E ainda, segundo Kolb, a presença de Cristo “em nosso favor e em nosso lugar, ao se 

tornar a vítima da condenação da Lei e da ira de seu Pai, envolve mais do que apenas a sua 

morte. Ao assumir por inteiro o nosso tipo de vida, ele expressa sua solidariedade conosco e a 

sua intervenção entre nós e a ira de Deus para o nosso bem”101.  

Ele também sofreu a dor mais intensa de inferno, o sentimento de ser abandonado pelo 

Pai (Mc 15.34). Ele agiu assim simplesmente porque nos amava, “Aqui, amar é um 

estado de ser. Simplesmente significa estar pronto para o outro, entrar em sua situação, 

sem restrições. Significa transferir a si mesmo, foi assim que Jesus nos amou”102 

 Estes quatro temas da expiação que foram aqui elencados, diferente da concepção vista 

anteriormente, mostram, a partir de uma abordagem sistemática e confessional, a pessoa de 

Jesus vinculada a sua obra salvífica. O Jesus como exemplo, e somente como exemplo, 

desvinculado de sua obra salvífica, não tem razão de ser. Contudo, estes temas de forma alguma 

excluem tal aspecto, mas antes, enfatizam Jesus em sua totalidade, o Cristo todo, a sua pessoa 

e a sua obra, e, ao fazerem isso, dão destaque ao aspecto que revela o seu objetivo último, a 

saber, ao Jesus que salva.  

 

 

 

 

 

                                                           
99 KOLB, 2009, p. 151. 

100 HALL, Douglas John. Lighten our darkness: toward na indigenous tehology of the cross. Philadelphia: 

Westminster, 1976, p. 140, 150; 121 apud KOLB, 2009, p. 152, grifo do autor. 

101 KOLB, 2009, p. 152. 

102 Ibid, grifo nosso. 
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2 O SACRAMENTO DA SANTA CEIA DO SENHOR 

 

Com a finalidade de expor a interpretação da teologia católica, bem como da teologia 

luterana acerca do sacrifício de Cristo resolveu-se fazê-lo a partir da compreensão que as 

mesmas têm a respeito do Sacramento da Santa Ceia, considerando o fato deste abranger e 

desenvolver o tema em diversos aspectos de forma abrangente e satisfatória. 

Hermann Sasse103, ao descrever a origem do dogma medieval da Santa Ceia104 afirma 

que por muito tempo “a cristandade celebrara o Sacramento do Altar como centro e clímax de 

todo culto cristão, quando este sacramento, juntamente com a luta em busca do Evangelho, se 

tornou um dos pontos mais controversos e de maior destaque na Reforma”105. Com isso ele não 

quer dizer que durante esse período tenham havido conflitos em torno da Ceia do Senhor. Antes, 

que “muito tempo se passou até que esse Sacramento se tornasse alvo de desavenças 

doutrinárias e definições dogmáticas”106. Portanto, coloca que apesar da grande variedade de 

opiniões e pontos de vista diversos sobre a interpretação do sacramento não havia dúvida sobre 

o seu conteúdo doutrinário107. Segundo ele108, as diferenças que havia na Igreja Antiga se 

referiam apenas às teorias teológicas em torno da interpretação correta da doutrina com a qual 

todos concordavam. Fato é que: 

Foram tão-somente a decadência e a corrupção dos sacramentos que, de tempos em 

tempos, obrigaram a Igreja a formular dogmas sobre os sacramentos em vista dos 

erros e abusos, o que, naturalmente, não significa que todas as definições doutrinárias 

sejam corretas do ponto de vista da teologia escriturística.109 

                                                           
103 Hermann Otto Erich Sasse (1895-1976), pastor e teólogo luterano confessional. 

104 SASSE, Hermann. Isto é o meu corpo – A luta de Lutero em defesa da presença real no Sacramento do 

Altar. Tradução de Mário L. Rehfeldt. – 2. Ed. Porto Alegre: Concórdia, 2003, p. 25-28. 

105 Idem, 2003, p. 25. 

106 Idem, 2003, loc. cit. 

107 Idem, 2003, p. 26. 

108 Idem, 2003, loc. cit. 

109 Idem, 2003, loc. cit. 
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Segundo Sasse110, o primeiro dogma sobre o Sacramento do Altar foi formulado 

apenas na Idade Média, pela Igreja Ocidental. Esta, em contraste com a Igreja do Oriente e a 

Igreja Antiga, não estava mais satisfeita com o simples uso tradicional dos sacramentos. Um 

novo interesse, em especial na Santa Ceia, conduziu ao desenvolvimento de uma teologia dos 

sacramentos e, a partir do final do século XI, a importantes decisões dogmáticas111. Afirma-se, 

por conseguinte, que a doutrina da Ceia do Senhor é o único dogma que a Igreja Medieval 

produziu112. Ele afirma que a razão mais profunda desse processo se encontra, dentre outras 

coisas, no grande interesse nos sacramentos como meios da graça:113 

Visto como a graça, justificadora e santificante, conforme todas as Igrejas Católicas, 

é sempre outorgada mediante os sacramentos, uma teologia da graça, desenvolvida a 

partir da herança agostiniana da Igreja Latina, teria de estar intimamente relacionada 

com a teologia dos sacramentos. [...]
115

 

Este é “o fruto espantoso do trabalho realizado pela teologia escolástica durante 

séculos, bem como o trabalho preparatório para a definição final da doutrina da Igreja Romana 

sobre os sacramentos, que foi formulada pelo Concílio de Trento”116. Sasse, ao mesmo tempo, 

também declara que essas decisões medievais constituem o pressuposto para o trabalho 

teológico e as decisões doutrinárias de todas as igrejas da Reforma:117  

Do mesmo modo, também, as doutrinas de pecado e graça, justificação e santificação 

apresentadas por católicos, luteranos e vários tipos de protestantes reformados, são, 

cada uma por seu turno, a resposta para a grande questão que, por mais de mil anos, 

desde Agostinho, dominara a teologia ocidental: “o que queremos dizer quando 

                                                           
110 SASSE, 2003, p. 26-29. 

111 Elas são: O estabelecimento do dogma da presença real formal e firmemente em 1079 através da declaração 

“Ego Berengarius”. O “Caput Firmiter”, o Credo do 4º Concílio de Latrão, em 1215, o qual declarou de que se 

deve entender a presença real como transubstanciação. E por último, a decisão sobre “communio sub una” do 

Concílio de Constança, em 1415. DENZINGER apud SASSE, 2003, p. 28-29. 

112 SASSE, 2003, p. 29. 

113 Ibidem, p. 27-28 

115 Ibidem, 2003, p. 28. 

116 Ibidem , 2003, loc. cit. 

117 Ibidem , 2003, loc. cit. 
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confessamos no Credo que o Filho de Deus desceu do céu e foi feito homem por nós, 

seres humanos e pela nossa salvação?”118 

Com isso, nas próximas seções pretende-se explorar o tema do sacrifício associado ao 

sacramento da Santa Ceia, para então, se ter uma clarificação maior do tema e ponderá-lo à luz 

da Escritura Sagrada. 

 

2.1 O SACRIFÍCIO VINCULADO AO SACRAMENTO DO ALTAR 

 

Segundo Sasse119, no que tange ao aspecto da missa como sacrifício, durante a Idade 

Média as únicas declarações a respeito do assunto se encontram na “profissão de fé” de 1208, 

exigida dos waldenses pelo Papa Inocêncio III, e em uma exposição da fé católica e dos 

sacramentos (dirigida contra os albigenses e outros heréticos) que declarou que se deve entender 

a presença real como transubstanciação: o Credo “Caput Firmiter”, aceito no 4º Concílio de 

Latrão, em 1215. Assim diz o Credo: 

Há uma única Igreja universal de fiéis, fora da qual ninguém é salvo. Nessa Igreja, o 

próprio Jesus Cristo é sacerdote (“sacerdos”) e sacrifício, cujo corpo e sangue estão 

realmente contidos no Sacramento do Altar sob as espécies de pão e vinho, tendo o 

pão sido transubstanciado em corpo, e o vinho em sangue de Cristo pelo poder 

divino...121 

Este texto não é uma formulação doutrinaria altamente desenvolvida sobre o sacrifício 

da missa. Contudo, mostra claramente que Jesus é o sacrifício “sacrificium”, bem como o 

sacerdote “sacerdos”. Diferente do que que se indicará mais tarde, onde a Eucaristia será o 

sacrifício “sacrificium” e, que pode ser feito apenas pelo sacerdote “sacerdos” ordenado.122  

Desta forma, Sasse levanta um ponto de essencial importância para a compreensão do 

processo de formulação e difusão de tal dogma na Idade Média: “a ideia de que a missa é um 

                                                           
118 SASSE, 2003, p. 28, grifo do autor. 

119 Ibidem, p. 29. 

121 Ibidem, p. 29, grifo nosso. 

122 Ibidem, p. 30. 
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sacrifício estava profundamente enraizada em todas as liturgias”123. Com isso, mostra que já 

desde a Igreja Antiga a concepção que as Igrejas Católicas têm acerca do Sacramento do Altar 

está intimamente ligada ao fato destas terem e aceitarem a tradição como fonte de doutrina124.  

 

2.1.1 O Papel do Sacerdote no Sacramento do Altar  

 

Sasse traz argumentos que sustentam a tese de que a tradição por muitas vezes 

constituiu dogmas da Igreja, como aqui em específico, o da missa como sacrifício. Entrementes, 

mostra isso principalmente através de aspectos da liturgia da Igreja Antiga, e em especial, no 

papel do sacerdote na mesma. Para tal, levanta o aspecto de que os primeiros cristãos, que 

vieram do judaísmo e das religiões pagãs do mundo antigo, não podiam conceber um culto 

divino sem sacrifício. Sobre isso, Aulén reforça que “a ideia de sacrifício é comum em todas as 

religiões, inclusive no Antigo Testamento. A perspectiva cristã primitiva vincula o sacrifício de 

Cristo diretamente aos do Antigo Testamento”125. 

Sasse afirma que já no primeiro século, em 1 Clem. 40 s., “a liturgia cristã é comparada 

ao culto sacrificial do Antigo Testamento, e os ministros da Igreja, que juntamente com o povo 

realizam essa Liturgia, são comparados aos sumo-sacerdotes, sacerdotes e levitas”126. Disso 

então, se pode inferir que tal característica destas religiões (e não só na questão do sacrifício, 

mas até mesmo em movimentos como o próprio monaquismo127), de certa forma, migrou para 

                                                           
123 SASSE, 2003, p. 30. 

124 Ibidem, loc. cit. 

125 AULÉN, 2002, p. 194. 

126 SASSE, 2003, p. 30. 

127 Sobre isso, Anselm Grün (1945-), doutor em teologia e despenseiro da abadia beneditina de 

Münsterschwarzach, ao escrever a respeito das origens do monaquismo, afirma que os eremitas buscavam na Bíblia 

a fundamentação e inspiração para o radical seguimento a Jesus Cristo. Porém o conhecimento dos monges não 

era só bíblico, era também da filosofia grega e de outras religiões não cristãs. GRÜN, A. O céu começa em você: 

A sabedoria dos padres do deserto para hoje; 18 ed.; tradução de Renato Kirchner. - Petrópolis: Vozes, 2010, p. 

14-16. 
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o culto cristão, mostrando-se primordialmente, na liturgia128. Deste modo, na Igreja Antiga, o 

povo de Deus como um todo, oferecia o sacrifício. Já o bispo pronunciava a Eucaristia 

unicamente como representante do povo. Porém em meados do terceiro século Cipriano 

apresenta a ideia de um sacerdócio especial, um “sacerdos” real que oferece sacrifício em favor 

do povo. Então, os bispos e presbíteros se tornam sacerdotes num sentido especial. 129  

 Mais adiante, segundo Bettenson, o escolasticismo alcançou seu clímax com os 

escritos de Tomás de Aquino. Agostinho, Anselmo e os pensadores cristãos em geral antes do 

Aquinate130 consideraram o platonismo como sendo a filosofia especificamente cristã. Por sua 

vez, a exposição sistemática da fé católica em termos da filosofia aristotélica131 produziu uma 

revolução no pensamento cristão.132 

No começo os seguidores de Aristóteles eram encarados como “averroístas” (uma 

heresia cujo principal erro era reduzir a Deus a mera Primeira Causa, latente no 

Universo incriado e eterno), mas o aristotelismo modificado que era o fundamento da 

monumental Summa Theologica de Tomás de Aquino logo mereceu aceitação e os 

ensinamentos do Aquinate foram propostos por Leão XIII como sendo a exposição 

clássica da doutrina católica.133 

Como lembra o filósofo italiano Giorgio Agambem (ao descrever o pensamento de seu 

professor Martin Heidegger) os teólogos medievais fizeram uma tentativa de inserir o 

instrumento na categoria da causalidade134 e, segundo ele, o lugar em que a teologia escolástica 

                                                           
128 Para mais acerca do aspecto “migração” do sacrifício do culto judaico após a destruição do templo, bem como 

do desenvolvimento do aspecto do sacrifício na liturgia cristã, cf. SASSE, 2003, p. 30. 

129 SASSE, 2003, p. 30. 

130 Aquinate: É o conjunto da obra de Tomás de Aquino, mais os estudos a respeito de sua filosofia e teologia. 

131 As obras de Aristóteles se tornaram conhecidas no século treze através dos escritos dos filósofos árabes Avicena 

e Averróis e do filósofo Maimônides, e pelas traduções e comentários de homens como Alberto de Colônia e 

Roberto Grosseteste, Bispo de Lincoln. 

132 BETTENSON, 1967, p. 188. 

133 Ibidem, loc.cit. 

134 “Heidegger ao reconduzir a instrumentalidade à causalidade (e, portanto, à ontologia), lembra a doutrina 

aristotélica das quatro causas: A causa materialis, a matéria, a partir da qual, por exemplo, uma taça de prata é 

plasmada; a causa formalis, a forma que a matéria recebe; a causa finalis, o fim, por exemplo para o qual a raça 

requerida é determinada como matéria e forma. A causa efficiens, o forjador da prata que produz o efeito, o prato 

de prata real. O que a técnica é enquanto concebida como meio revela-se se remetermos a instrumentalidade à 

quadrupla causalidade.” De certa forma foi isto que Tomás de Aquino formulou na doutrina do sacramento, 

primeiro aplicou a ela o conceito filosófico aristotélico de quadrupla causalidade acima descrito, e então, 

acrescentou-lhe uma quinta causa, a causa instrumentalis, a qual se refere ao ministro, como um tipo especial de 
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desenvolve a teoria da causa instrumental é a doutrina dos sacramentos135. Dessa forma, a partir 

do século XIII, no que diz respeito à participação do oficiante na celebração do Sacramento do 

Altar, “ao lado da causa eficiente, eles definiam uma quinta causa, a qual chamam de 

instrumentalis. Com uma inversão ousada, o instrumento, que Aristóteles jamais poderia ter 

classificado entre as causas, é agora considerado um tipo especial de causa eficiente”136. Então, 

seguida do acréscimo desta quinta causa (a instrumental), logo se referiu à mesma como tendo 

uma dupla natureza, onde a eficácia “dispositiva” do opus operatum não se dá sozinha, pelo 

efeito do sacramento em si, mas junto com a ação do agente instrumental, o celebrante: 

A eficácia ‘dispositiva’ particular que cabe aos sacramentos graças à dupla natureza 

da causa instrumental é desenvolvida pelos teólogos por meio de uma nova cisão, que 

divide, no sacramento, a obra operante (opus operans, a ação do agente 

instrumental, em particular do celebrante) e a obra operada (opus operatum, o 

efeito sacramental em si mesmo, que se realiza, independentemente da condição do 

celebrante).137 

Lutero, por sua vez, com palavras de grande pesar, resume todo esse processo onde se 

transformou o Sacramento do Altar, que é uma dádiva, em um Sacrifício e obra humana: “Ó 

papa, bispos, sofistas, monges, padres, o que vocês fizeram para transformar esse sacramento 

numa obra e missa de sacrifício?”138 Assim Lutero argumenta que esta visão impossibilitou as 

pessoas do uso, reverência e gratidão corretas, a saber, do sacramento como dádiva, pois nele 

as pessoas procuraram somente sua própria obra, obediência e mérito139: 

Em compensação, o querido sacramento teve que transformar-se em sacrifício e obra, 

[...]. Onde ficou a doutrina da memória de Cristo? Quando ensinaram o povo a utilizar 

esse sacramento por amor, a honrá-lo como instituição de Deus, a exaltar, louvar e 

agradecer a Cristo nele? A receber o mesmo em honra a seu sofrimento e a reconhecer 

sua graça, concedida a nós sem obra nem merecimento nosso? Contrariamente a essa 

                                                           
causa eficiente do sacramento. HEIDEGGER, 1954, p. 11-12 apud AGAMBEM, Giorgio. O Uso dos Corpos. 

tradutor: Selvino J. Assmann, 1ª edição, Boitempo Editorial, 2017, p. 93. 

135 AGAMBEM, Giorgio. O Uso dos Corpos. tradutor: Selvino J. Assmann, 1ª edição, Boitempo Editorial, 2017, 

p. 94. 

136 Ibidem, , p. 93. 

137 Ibidem, p. 98, grifo nosso. 

138 LUTERO, Exortação ao Sacramento do Corpo e Sangue do nosso Senhor, 1530 apud LUTERO, 2001, p. 

32. 

139 LUTERO, op. cit., apud LUTERO, 2001, loc. cit. 
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memória, vocês ensinaram a obra própria e o livre-arbítrio. Fizeram do próprio 

sacramento também uma obra, invertendo tudo. 140 

Lutero, ao falar sobre a função do sacerdote no Sacramento do Altar revela a 

interpretação vigente de sua época a respeito do sacerdócio, a qual, tendo suas raízes na Igreja 

Antiga e o seu ápice no contexto da Igreja Católica na Idade Média, estava imbuída por um 

sinergismo florescente. Ele comenta: 

Observe o seguinte: Como sacerdotes, eles querem ter algo especial, superior e melhor 

no sacramento, antes de todos os outros cristãos. Ainda que toda a cristandade use, 

receba, creia e agradeça pelo sacramento, ele não precisa ser chamado de sacrifício. 

Ninguém pode usar ou realizar o sacramento pelo outro, mas apenas cada um para si 

mesmo. Quando os padres o realizam, então é um sacrifício que eles fazem não apenas 

para si mesmos, nem por agradecimento, mas para todos os outros cristãos, a fim de 

obter graça e auxílio para eles.141 

No que se refere ao papel do Papa no sacramento, o Catecismo Católico pontua que ao 

passo que a Igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo e intercede por todos os 

ministros que por ela e com ela oferecem o sacrifício eucarístico, o Papa, encarregado do 

ministério de Pedro na Igreja, está associado a cada celebração da Eucaristia em que é 

mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. Assim: 

Considere-se legítima só esta Eucaristia que se faz sob presidência do Bispo ou 

daquele a quem este encarregou.142 É pelo ministério dos presbíteros que se consuma 

o sacrifício espiritual dos fiéis, em união com o sacrifício de Cristo, único mediador, 

oferecido, em nome de toda a Igreja, na Eucaristia, pelas mãos dos presbíteros, de 

forma incruenta e sacramental até que o próprio Senhor venha.143 

A Fórmula de Concórdia, por sua vez, escreve quanto à consagração:  

A verdadeira presença real do corpo e sangue de Cristo na Ceia não é efetuada pela 

palavra ou obra de homem algum, quer seja o mérito ou a recitação do ministro, quer 

o comer e beber ou a fé dos comungantes. Tudo isso, ao contrário, deve ser atribuído 

unicamente à virtude do onipotente Deus e à Palavra, instituição e ordenação de nosso 

Senhor Jesus Cristo.144 

                                                           
140 LUTERO, Exortação ao Sacramento do Corpo e Sangue do nosso Senhor, 1530 apud LUTERO, 2001, p. 

33. 

141 LUTERO, op. cit., apud LUTERO, 2001, p. 39. 

142 INÁCIO. Epistula Ad Smyrnaeos 8, 1: SC 10bis, 138 (Fuck 1, 282), apud IGREJA CATÓLICA, Catecismo 

da Igreja Católica. 4ª edição: Edições Loyola. Ipiranga, São Paulo, SP, 2017, par. 1369, p. 377. 

143 PO, 2: Acta Apostolicae Sedis 58 (1966) 339 apud IGREJA CATÓLICA, 2017, par. 1369, p. 378. 

144 Fórmula de Concórdia, 1577, Decl. Sól., 7º Artigo, par. 74 in: Livro de Concórdia: as confissões da Igreja 

Evangélica Luterana. [Editado por] Darci Drehmer. Tradução e notas de Arnaldo Schüler. 6º Edição - São 

Leopoldo: Sinodal; Canoas: Ulbra; Porto Alegre: Concórdia, 2006, p. 624. 
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Também Lutero, ao falar sobre a instituição do sacramento do altar, afirma que “não é 

nossa obra ou falar, senão o mandamento e a ordenação de Cristo que fazem com que o pão 

seja corpo e o vinho, sangue, desde o começo da primeira ceia até o fim do mundo.”145 

Entrementes:  

Aqui, também, mesmo que eu dissesse sobre todos os pães: Isto é o corpo de Cristo, 

nada, na verdade, resultaria daí. Quando, porém, dizemos na ceia, de acordo com sua 

instituição e ordem: Isto é o meu corpo, então é seu corpo, não em virtude do nosso 

falar ou do nosso verbo eficaz146, mas por causa de sua ordem, porque nos ordenou 

falar e fazer assim, e ligou o seu mandar e fazer ao nosso falar.147 

Assim, segundo John Theodore Mueller, não é a fé da pessoa, o poder do sacerdócio, 

ou qualquer influência mágica das palavras pronunciadas que fazem do comer ou beber uma 

Santa Ceia ou sacramento, mas sim unicamente a instituição e ordem de Cristo: “Fazei isto”.148 

Do mesmo modo também diz Crisóstomo149 (in Serm. De pass.) no Sermão da Paixão: 

O próprio Cristo prepara e abençoa esta mesa. Pois homem nenhum faz do pão e do 

vinho postos diante de nós corpo e sangue de Cristo, senão o mesmo Cristo que foi 

crucificado para nós. As palavras são proferidas pela boca do sacerdote, mas os 

elementos postos diante de nós na ceia são consagrados pelo poder e pela graça de 

Deus, pela palavra que ele diz: Isto é o meu corpo [...].150 

Por fim, Sasse declara que a concepção de um sacerdócio especial onde o dever e 

privilégio do mesmo residem em oferecer o sacrifício da missa não possui nenhuma base 

escriturística. Antes, as únicas categorias de sacerdócio que o Novo Testamento apresenta são 

o sumo-sacerdócio de Cristo e o sacerdócio universal de seu povo, porquanto não há mínima 

indicação de que apóstolos, profetas, doutores, bispos, e outros ocupantes de cargos 

                                                           
145 LUTERO, WA 38, 240 apud FC, 1577, Decl. Sól., 7º Artigo, par. 77 in: LC, 2006, p. 624. 

146 Thetelwort. Cf. Osel 4, p. 238: “uma palavra de poder que cria o que ela expressa”. 

147 LUTERO, OSel 4, p. 240s apud FC, 1577, Decl. Sól., 7º Artigo, par. 78 in: LC, 2006, p. 624-625. 

148 MUELLER, John Theodore. Dogmática Cristã. [Tradução de Martinho L. Hasse]. 4ºEdição - Porto Alegre: 

Concórdia, 2OO4, p. 495. 

149 João Crisóstomo (c.345-407): Pai da Igreja grega, patriarca de Constantinopla. Recebeu os epítetos de Doutor 

da Igreja, designação dada pela Igreja romana a teólogos expressamente reconhecidos pelo magistério eclesiástico 

como padrões autorizados do desenvolvimento doutrinário; e o de Doutor da Eucaristia, por causa de suas muitas 

homilias e outros escritos sobre a eucaristia. Tomou-se famoso principalmente em virtude do nível de sua oratória 

sacra, em razão do que foi declarado padroeiro dos oradores sacros. O cognome Khrusóstomos (Boca de Ouro), 

recebido depois da morte, é homenagem a sua eloquência. SCHÜLER, 2002, p. 163. 

150 CRISÓSTOMO. De proditione Iudae, 1,6 apud FC, 1577, Decl. Sól., 7º Artigo, par. 76 in: LC, 2006, p. 624. 
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eclesiásticos possuem qualquer dignidade, ou ofício especial, de sacerdotes, além do que todos 

os cristãos têm. 151 

 

2.2 O SACRIFÍCIO DA IGREJA E O SACRIFÍCIO DE CRISTO NA EUCARISTIA 

 

Segundo Sasse, o moderno movimento litúrgico na Igreja Católica Romana estima em 

muito salientar a sua posição de que (não mais somente o sacerdote) todos os crentes, todo o 

povo de Deus, participam deste sacrifício na Eucaristia152. Isto se mostra de forma bem clara 

no “Canon Missae”, onde diz: “nós teus servos, mas também teu povo santo” ainda oferecem o 

sacrifício da missa hoje153. Portanto, para a ICAR, dentro do conjunto litúrgico em que é 

administrado o Sacramento da Eucaristia154 estão contidos o sacrifício de Cristo (Sacrifício 

Propiciatório), bem como o sacrifício da Igreja (Sacrifício de Louvor).  E por esse motivo, tal 

Sacramento é chamado pela ICAR de: 

Santo Sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a 

oferenda da Igreja. Igualmente: santo sacrifício da Missa, “sacrifício de louvor” (Hb 

13,15), sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo – pois realiza e supera todos os 

sacrifícios da Antiga Aliança.155 

O Concílio Vaticano II, em sua constituição Sacrosanctum Concilium adjetivou a 

Eucaristia como sendo a “fonte e ápice da vida cristã”156. Tal afirmação também reflete o intuito 

da ICAR em dar maior ênfase na ação/participação da Igreja na Eucaristia: 

A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, sobre as quais a Igreja 

se alicerça são adequadamente expressas e admiravelmente produzidas pela 

                                                           
151 SASSE, 2003, p. 31. 

152 Ibidem, p. 30. 

153 Ibidem, loc. cit. 

154 Para uma exposição acerca do desenvolvimento e significado do termo “Eucaristia” para a ICAR, cf. 

AGUSTÍN, Boris; GRACIANI, María Regina Ribeiro. A dimensão missionária da eucaristia. Theologica 

Xaveriana 182 (2016): 449-470. <http://dx.doi.org/10.11144/javeriana.tx66-182.dme>. 

155 IGREJA CATÓLICA, Catecismo da Igreja Católica. 4ª edição: Edições Loyola. Ipiranga, São Paulo, SP, 

2017, par. 1330, p. 366, grifo nosso. 

156 SC, 47: AAS 56 (1964) 113 apud IGREJA CATÓLICA, 2017, par. 1324, p. 365. 

http://dx.doi.org/10.11144/javeriana.tx66-182.dme
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Eucaristia, Nela está o cume seja da ação pela qual Deus santifica o mundo, seja do 

culto que os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai, no Espírito Santo.157 

Boris Agustín Nef Ulloa158 e Maria Regina Ribeiro Graciani159 também descrevem tal 

ênfase na participação da Igreja na Eucaristia. Segundo eles: “O sacrifício de Cristo leva à 

plenitude os sacrifícios antigos (do Antigo Testamento) e nos convida a dele participar”160. 

Entrementes, “seguindo Cristo, vivemos nossa oferta, nosso sacrifício, dando continuidade à 

sua prática oblativa. O apresentamos diante do Pai, participando de sua própria atitude de 

sacrifício pascal e de auto-oferenda”161. Assim, na Eucaristia, a Igreja agora não só participa 

do sacrifício de Cristo, como também se sacrifica de forma propiciatória: 

Dessa forma, a eucaristia é ao mesmo tempo sacrifício de Cristo e sacrifício da Igreja. 

A Igreja “concelebra” o sacrifício pascal com seu senhor e esposo. Sendo “filhos no 

Filho” e recebendo o “corpo entregue” do Senhor, nós mesmos, a comunidade 

eclesial, vamos nos convertendo em “corpo entregue” para a salvação do mundo.162 

 Tomás de Aquino, igualmente, no primeiro Artigo de sua Summa Theologica descreve 

o seu posicionamento. Para ele há uma íntima relação entre os dois elementos que fazem parte 

da Igreja, a saber, Cristo, o cabeça e o povo de Deus, os membros. Aquino argumenta que este 

último (o povo de Deus), por causa desta ligação que há entre a cabeça e os membros, participa 

também do sacrifício de Cristo. Para ele “a cabeça e os membros são como que uma só pessoa 

mística; assim a satisfação de Cristo pertence a todos os fiéis como seus membros...”163: 

[...] a graça foi dada a Cristo não só como a um indivíduo, mas muito mais por ser ele 

a cabeça da Igreja, isto é, a fim de que dele ela se espalhasse para os membros. Por 

isto as obras de Cristo têm com respeito a ele e seus membros o mesmo efeito que têm 

as obras de outro homem com respeito a esse homem. Ora, é claro que qualquer 

homem, constituído em graça, que sofre por causa da justiça merece para si a salvação 

                                                           
157 Sagrada Congregação dos Ritos, Instr. Eucharisticum mysterium, 6: AAS 59 (1967) 545 apud IGREJA 

CATÓLICA, 2017, par. 1325, p. 365, grifo nosso. 

158 Doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Docente na Graduação em 

Teologia e membro do Programa de Estudos Pós-Graduados em Teologia da PUC-SP. 

159 Mestra em Teologia pela PUC-SP. Graduada em Teologia pela PUC-SP e em Nutrição pela Faculdade de Saúde 

Pública, USP. 

160 AGUSTÍN, Boris; GRACIANI, María Regina Ribeiro. A Dimensão Missionária da Eucaristia. In: 

Theologica Xaveriana 182 (2016): 449-470. p. 457, grifo nosso.  

161 Ibidem, p. 457, grifo nosso. 

162 Ibidem, p. 458, grifo nosso. 

163 AQUINO. Summa Theologica, Q.XLVIII, artigo I apud BETTENSON, 1967, p. 196. 
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em razão desse mesmo sofrimento (Mt 5.10). ... Deste modo, Cristo por sua paixão 

mereceu a salvação não só para si, mas também para todos os seus membros.164 

Segundo Agustín e Graciani165, o Catecismo da Igreja Católica apresenta esta inserção 

da comunidade no sacrifício eterno de Cristo. Deste modo, se depreende que não somente 

Cristo, mas também o seu corpo, a Igreja, se sacrifica em oferta a Deus. Sobre isso, também o 

Concílio de Trento, ao tratar a respeito do Sacrifício da Missa, afirma que no divino sacrifício, 

que se realiza na missa, “Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no 

altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta, este sacrifício é 

verdadeiramente propiciatório” 166. Assim, para a ICAR: 

A Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é o corpo de Cristo, 

participa da oferta de sua Cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira. Ela se 

une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício 

de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros de seu corpo. A vida dos fiéis, 

seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos aos de Cristo e à sua 

oferenda total, e adquirem assim novo valor. O sacrifício de Cristo, presente sobre o 

altar, dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua 

oferta.167 

Aulén, por sua vez, baseado na epístola aos Hebreus, afirma que “a oferta de Cristo 

significa não só o cumprimento, mas também a abolição de todo sacrifício”168. Por conseguinte, 

ao se dizer que a Igreja tem uma participação de forma propiciatória no Sacrifício de Cristo, se 

infere que o mesmo não foi suficiente para perdoar os pecados, de modo tal que é necessário 

acrescer a ele mais um sacrifício (o da Igreja), para então, juntos, serem oferecidos ao Pai. 

Ademais, segundo o Catecismo Católico169, no sacrifício eucarístico não somente os membros 

que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu, em comunhão com a 

santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, 

unem-se à oferta e à intercessão de Cristo.  

                                                           
164 AQUINO. Summa Theologica, Q.XLVIII, artigo I apud BETTENSON, 1967, p. 195. 

165 AGUSTÍN; GRACIANI, 2016, p. 458, grifo nosso. 

166 Concílio de Trento, Sess, 22ª, Doctrina de ss. Missae Sacrificio, c. 2: DS 1743 apud IGREJA CATÓLICA, 

2017, par. 1367, p. 377, grifo nosso. 

167 IGREJA CATÓLICA, 2017, par. 1368, p. 377, grifo nosso. 

168 AULÉN, 2002, p. 194. 

169 IGREJA CATÓLICA, 2017, par. 1370, p. 378. 
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Lutero, entretanto, objeta que “o corpo que é dado por vós” não pode se referir ao corpo 

espiritual de Cristo, que é a Igreja, pois, segundo ele, isso significa introduzir no texto bíblico 

um sentido diferente do que o mesmo traz170. Sasse, ademais, afirma que a “tradição” do 

sacrifício da missa originou-se e obteve tamanha autoridade por causa do sinergismo que tão 

cedo penetrou na Igreja, e que se tornou a característica mais marcante do Catolicismo, tanto 

no oriente quanto o do ocidente. Ao passo que o “sola gratia” e o “sola fide” do Novo 

Testamento foram abandonados e aderiu-se à teoria de que, no processo de salvação, Deus e o 

homem, a graça divina e a liberdade humana precisam colaborar, não só o “Fiat”171 de Maria 

(Lc 1.38) foi considerado como a resposta humana necessária à atitude redentora divina,172 mas 

também a missa se transformou num sacrifício em que tanto Cristo, o Sumo-sacerdote, quanto 

o sacerdócio humano, trabalham em conjunto. 173 

Entrementes, Lutero ao responder à questão levantada na Reforma, se tal sinergismo 

podia ser reconciliado com o Evangelho de Cristo no Novo Testamento174, objeta que a 

concepção da missa como sendo um sacrifício (a qual está intimamente relacionada com a 

concepção do “ex opere operato”), que por sua vez, é realizado pelos sacerdotes em favor dos 

vivos e dos mortos, não tem fundamentação alguma no Novo Testamento175. Sasse igualmente 

afirma que não é possível encontrar a origem da concepção de sacrifício da missa no Novo 

Testamento: 

Em passagens como 1 Co 10. 18 ss. e Hb 13. 10 [...] nada mais se pode encontrar do 

que a concepção do Sacramento do Altar como ceia sacrifical em que recebemos o 

que foi sacrificado no Calvário, uma vez por todas. Em parte alguma do Novo 

                                                           
170 LUTERO apud SASSE, 2003, p. 88. 

171 Fiat: Cf. Lc 1.38: “faça-se em mim segundo a tua palavra!”. 

172 Esse caráter sinergista do culto a Maria se torna cada vez mais evidente, especialmente desde que os títulos de 

co-redentora e medianeira de todas as graças lhe são atribuídos. Desde Benedito XV são concebidas a muitas 

dioceses festas e missas em honra de Maria “mediatrix omnium gratiarum” (31 de maio), e a proclamação do 

dogma correspondente é reivindicada por número cada vez maior de católicos. O título, a propósito, ocorre na 

Igreja Antiga do Oriente, a saber, na liturgia copta. O papa Pio XII em sua encíclica “Mystici Corporis” (1943), 

no capítulo final diz de Maria: “Como outra Eva ela o (isto é, Cristo) oferece no Gólgota ao Pai Eterno por todos 

os filhos de Adão, maculados por suas transgressões, e seus direitos de mão e seu amoro estiveram incluídos no 

holocausto.” 

173 SASSE, 2003, p. 31. 

174 Ibidem, p. 32. 

175 Ibidem, p. 74. 
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Testamento, encontramos a ideia do moderno movimento Litúrgico que a Igreja, como 

o Corpo de Cristo, oferece o sacrifício juntamente com Cristo, a cabeça. Não há outro 

sacrifício expiatório além do que Cristo fez bem sozinho.176 

Aulén, igualmente, nega qualquer ação humana no que tange a reconciliação. Antes,  

a entende como ação única e exclusiva de Deus, onde este se mostra vitorioso sobre o pecado, 

o diabo e a morte. “Mesmo quando Deus é reconciliado, isso não significa que o amor divino 

tenha deixado de ser o agente da expiação, mas sim que Deus é reconciliado no seu próprio ato 

de reconciliação e por meio dele”.177 

Lutero, ao falar a respeito da missa, “distingue entre o sacrifício espiritual de oração, 

ações de graças e lembrança, e o sacrifício meritório como obra do sacerdote”178. Assim, afirma, 

antes de tudo, que esta não é e não pode ser um sacrifício, mas sim sacramento e testamento: 

Deveríamos, portanto, prestar cuidadosa atenção a esta palavra “sacrifício”, a fim de 

não presumirmos que damos a Deus algo no sacramento, quando ele é quem nos dá 

nele todas as coisas. Devemos trazer sacrifícios espirituais [...] oferecer-lhe louvor e 

ações de graças com todo o nosso coração [...] É bem verdade que este sacrifício de 

oração, louvor, e ações de graças e de nós próprios não devemos apresentar a Deus 

em nosso nome, mas depositá-los aos pés de Cristo e deixar que ele o apresente como 

[...] em Hebreus 13: “Ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto 

de lábios que confessam o seu nome” e tudo isso por meio de Cristo. Pois ele é também 

sumo sacerdote, [...]; intercede por nós no céu, recebe nossa oração e sacrifício e, por 

intermédio de si mesmo, como sacerdote piedoso, os torna agradáveis a Deus, como 

[...] novamente em Hebreus 9: “Ele entrou no céu, para comparecer, agora por nós, 

diante de Deus”... Dessas palavras aprendemos que não nós oferecemos Cristo como 

sacrifício, mas Cristo nos oferece. E dessa maneira é lícito, sim, proveitoso denominar 

a missa um sacrifício, [...]; isto é, nós nos apegamos firmemente a Cristo pela fé em 

seu testamento e aparecemos diante de Deus com nossa oração, louvor e sacrifício só 

mediante ele e através de sua mediação; [...] ele é nosso sacerdote e ministro no céu 

perante Deus. Tal fé, na verdade faz com Cristo defenda nossa causa, apresente a nós, 

nossa oração e louvor e assim também se ofereça por nós no céu.179 

Por fim, no que se refere ao sacrifício de Cristo, na perspectiva da doutrina católica 

nota-se que em um dado momento misturaram-se os conceitos, passando a interpretar o 

sacrifício da Igreja, que é um sacrifício de louvor180, como um sacrifício propiciatório. Assim, 

no momento em que a Igreja faz um sacrifício, o qual é colocado ao lado do de Cristo como 

                                                           
176 SASSE, 2003, p. 31. 

177 AULÉN, 2002, p. 190, 198. 

178 LUTERO, 1530 apud SASSE, 2003, p. 75. 

179 LUTERO, WA 6, 368, 1 a 369, 12, apud SASSE, 2003, p. 74-75. 

180 Cf. Hebreus 13.15. 
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oferta a Deus pelo perdão dos pecados, pode-se inferir que o sacrifício deste último (isto é, o 

de Cristo) não bastou para satisfazer o pecado da humanidade. Sobre isso, Lutero, nos Artigos 

de Esmalcalde, afirma: 

[...] acontece que a missa (conforme dizem o cânon181 e todos os livros) outra coisa 

não é nem pode ser senão obra de homens (também de indivíduos maus). Com isso 

pessoas querem reconciliar com Deus a si mesmas e, juntamente com elas, a outras, 

querem adquirir e merecer perdão dos pecados e graça (pois é neste sentido que se 

celebra a missa, quando é celebrada da melhor maneira. Que outro propósito haveria 

de ter?). Por isso se deve e tem de condenar e rejeitá-la. Porque isso é diretamente 

contrário ao artigo principal, o qual diz que não é um mau ou piedoso celebrante da 

missa que tira os nossos pecados com sua obra, mas o Cordeiro de Deus182 e Filho de 

Deus.183 

Assim, ao se dar ênfase exacerbada à ação da Igreja, se confundiu o papel de Cristo 

com o da mesma, esquecendo-se de sua passividade184 frente a Ele e a sua Obra vicária. Em 

suma o ponto conturbado aqui é o fato de se ter feito a inserção de uma ação humana no 

sacramento, com intuito propiciatório, o que, portanto, remove o aspecto evangélico da Santa 

Ceia, onde o Deus Filho e somente ele, se entregou por nós.  

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE O EVANGELHO O SACRAMENTO DO ALTAR 

 

Segundo Sasse, o Novo Testamento atesta a íntima relação que existe entre o 

Evangelho e a Ceia do Senhor. Para ele, “o Evangelho é a boa-nova da encarnação do Filho de 

Deus, sua morte expiatória por nós, sua ressurreição dos mortos, sua ascensão ao céu, seu 

assentar-se à mão direita de Deus, o Pai Todo Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os 

mortos.”185  

                                                           
181 O termo Cânon aqui, conota apenas o seu sentido litúrgico: a parte essencial da missa, que começa no fim do 

Sanctus e vai até o Pater. Nele estão incluídas, entre outras coisas, as palavras da instituição. Também é chamada 

de “Ação”. No século XI, a Igreja Romana determinou que essa parte fosse rezada em voz sumida. 

182 Cf. João 1.29. 

183  LUTERO, AE, 1537, 2º Artigo, par. 7, in: LC, 2006, p. 314.  

184 PATRÍCIO, Timóteo Felipe. A Natureza Passiva Da Igreja – Uma Análise Do Conceito De Igreja E Suas 

Implicações Para A Vida Dos Crentes. In: IGREJA LUTERANA, volume 75, junho de 2016, p. 29. 

185 SASSE, 2003, p. 17. 
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Para Lutero as palavras sacramentais não são apenas a expressão de uma doutrina, uma 

fórmula dogmática que deve ser aprovada. Antes, são o próprio Evangelho. Portanto não se 

podem aceitar as palavras: “Isto é o meu corpo” sem crer também “que é dado por vós”.186 Por 

conseguinte, Sasse afirma que este é o retorno à teologia bíblica, ao Novo Testamento, o retorno 

da missa medieval à santa comunhão de Jesus e da Igreja Primitiva. Deste modo, a Ceia do 

Senhor é novamente compreendida como sendo o próprio Evangelho, o Evangelho em ação. 

Todo o conteúdo do Evangelho é o conteúdo deste sacramento:187 

Cristo, o eterno Filho de Deus, o Cristo que se tornou homem por nós e por nossa 

salvação, o Cristo que realmente se encarnou, o Cristo que nasceu da Virgem Maria, 

o Cristo que sofreu sob Pôncio Pilatos, e morreu no Calvário como o único e definitivo 

sacrifício pelos pecados do mundo, o Cristo que derramou seu sangue por nós, o Cristo 

que é o Salvador e Senhor de seu corpo, a Igreja, o Cristo que não está separado de 

nós por tempo e espaço, o Cristo que nos dá o perdão dos pecados e, com o perdão, a 

vida eterna e a salvação, o Cristo que ingressa em toda a nossa vida, espiritual e 

corporalmente a fim de que lhe possamos pertencer por toda a eternidade, corpo e 

alma como seus membros – tudo isto contêm as palavras da instituição.188 

Assim, Lutero, após toda essa caminhada de redescobertas em torno da Escritura 

Sagrada, concluiu que as palavras da instituição “são o próprio Evangelho”189. E que, por 

conseguinte, “o verdadeiro dom e fruto da Ceia do Senhor é o perdão dos pecados.”190 

Segundo ele: 

Essas são as palavras das quais tudo depende, [...] são as palavras da vida e da bem-

aventurança. Aquele que nelas crê mediante essa fé tem o perdão de todos os seus 

pecados e é um filho da vida, tendo triunfado sobre o inferno e a morte. É indescritível 

quão grandes e poderosas são essas palavras; pois elas são a soma total do 

Evangelho.191 

 

 

 

                                                           
186 LUTERO apud SASSE, 2003, p. 90. 

187 SASSE, 2003, p. 90. 

188 Ibidem, loc. cit. 

189 LUTERO apud SASSE, 2003, p. 90. 

190 LUTERO apud SASSE, 2003, p. 93, grifo do autor.  

191 SASSE, 2003, p. 90. 
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CONCLUSÃO 

 

 Com o presente trabalho observamos que a doutrina do sacrifício vicário de Cristo 

sofreu deturpações durante o decorrer da história, já nos tempos da igreja primitiva, durante a 

idade média e inclusive nos dias atuais. E isto se deu e se dá de várias formas. Por vezes nela 

se inseriu uma obra ou participação humana, por outras, se alegou, mesmo que de forma 

implícita que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente para perdoar os pecados da humanidade. 

 A teoria da satisfação formulada por Anselmo de Cantuária, mesmo partindo de uma 

base puramente filosófica, afirmou um aspecto da obra de Cristo que em sua época parecia ter 

sido esquecido ou até mesmo desconhecido, e que está em acordo com o testemunho bíblico a 

respeito da satisfação vicária. Por conseguinte, o ensino de Lutero a respeito do sacrifício 

vicário de Cristo não foi algo novo ou inédito, mas antes, é o resgate de uma interpretação 

baseada essencialmente nas Escrituras Sagradas. 

 Deve ser feito um destaque quanto à questão da relação do evento da crucificação com 

o da encarnação e ainda com o da ressurreição. Quando se enfatiza um, se está enfatizando a 

todos, de modo que os três se referem à mesma pessoa, Jesus Cristo e a sua obra, portanto, 

composta pelos três eventos. Igualmente merece destaque a tríade pecado, morte e diabo. De 

modo que o sacrifício vicário de Cristo teve por intuito nos livrar destes três inimigos. 

 Sobre o sacramento da Santa Ceia concluiu-se que nele não há um sacrifício 

propiciatório, mas antes, um sacrifício de louvor, conceitos estes que também durante a história 

se confundiram e se misturaram. Sendo a doutrina do sacrifício vicário de Cristo uma doutrina 

fundamental, quando esta é ensinada de forma errônea, não transmite o puro evangelho de Jesus 

Cristo, antes o que se transmite é o legalismo. Deste modo quando se enfatiza o Cristo por nós, 

o substituto (vicário) nada mais se está enfatizando do que o próprio Evangelho. 
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