Redenção Particular
Talvez eu esteja chamado Antinomiano ou Calvinista por pregar uma redenção particular ou uma
expiação limitada; mas eu acreditaria mais em uma redenção particular que é eficaz para todos os homens
para qual era intencionada, do que uma redenção universal que não é eficaz para qualquer pessoa em
particular, a não ser que a vontade o homem faça parte dela. C.H. Spurgeon
“Pagamento Deus não pode exigir duas vezes, Primeiro pela mão sangrenta de meu Fiador e novamente
pela minha.” A. Toplady
Em uma palavra: ou a morte de Cristo não era uma satisfação real e perfeita pelo pecado; ou, se fosse,
então com todo o princípio de razão e Justiça, todo aquele pecado deve ser de fato perdoado e deve ser
eliminado, pelo qual a morte Dele era uma satisfação verdadeira e plenária - na suposição que a Sua
redenção não era absoluta, deixa de ser uma redenção de qualquer tipo. A. Toplady
A Graça não é eficaz porque deseja o livre arbítrio; mas o livre arbítrio deseja porque a graça é eficaz.
Parr
Ninguém pode fazer um Cristão a não ser Ele que fez o mundo. Hart
O que pensa você será a sua canção quando você entrar no Céu? “Seja louvado a Deus por que Ele me
deu livre arbítrio?” E “santificado seja o meu próprio querido ego pois eu coloquei ele a um bom uso?”
Ah, não, não. Tal canção como estas nunca foram ouvidas no Céu e nunca serão enquanto Deus é Deus, e
o Céu é Céu. Olhe no Livro de Apocalipse, e ali você achará a ocupação dos santificados, e as canções
que eles cantam. Eles lançam as coroas deles diante do trono e dizem, “Digno és de tomar o livro, e de
abrir os seu selos; porque foste morto, e com o teu sangues comprastes para Deus homens de toda a tribo,
e língua, e povo, e nação” (Apoc 5:9) A. Toplady

