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Lição 10
05 de dezembro de 2021

A cruz de Cristo



Texto básico - Lucas 23:27-35
27.Um grande número de 

pessoas o seguia, 
inclusive mulheres que 
lamentavam e 
choravam por ele.

28.Jesus voltou-se e disse-
lhes: "Filhas de 
Jerusalém, não chorem 
por mim; chorem por 
vocês mesmas e por 
seus filhos!

29.Pois chegará a hora em 
que vocês dirão: 

‘Felizes as estéreis, os 
ventres que nunca 
geraram e os seios que 
nunca amamentaram! ’

30."Então dirão às 
montanhas: ‘Caiam 
sobre nós! ’ e às 
colinas: ‘Cubram-nos! ’

31.Pois, se fazem isto com 
a árvore verde, o que 
acontecerá quando ela 
estiver seca? "



Texto básico - Lucas 23:27-35
32. Dois outros homens, ambos 

criminosos, também foram 
levados com ele, para 
serem executados.

33. Quando chegaram ao lugar 
chamado Caveira, ali o 
crucificaram com os 
criminosos, um à sua 
direita e o outro à sua 
esquerda.

34. Jesus disse: "Pai, perdoa-
lhes, pois não sabem o que 
estão fazendo". Então eles 

dividiram as roupas dele, 
tirando sortes.

35. O povo ficou observando, e 
as autoridades o 
ridicularizavam. "Salvou os 
outros", diziam; "salve-se a 
si mesmo, se é o Cristo de 
Deus, o Escolhido".



A crucificação de Cristo

• 32 d.C.
• Três homens crucificados: 2 ladrões e 1 inocente
• Jesus Cristo, o Filho de Deus, é crucificado no Calvário 

em nosso lugar



A crucificação

Domingo a Quinta
Jesus é testado 
em Jerusalém

Quinta - 20h
Ceia do Senhor

Quinta – 22h
Oração no 
Getsêmani

Sexta – 0h
Jesus é preso

Sexta - 4h
Jesus é 

condenado pelo 
Sinédrio

Sexta - 5h
Jesus é 

desprezado por 
Herodes

Sexta - 10h
Jesus é 

condenado por 
Pilatos

Sexta - 12h
Jesus é pregado 

na cruz

Sexta - 15h
Jesus morre

Sexta - 17h
Jesus é sepultado



A centralidade da cruz

• João Batista
• Nicodemos
• Ceia do Senhor

Nos evangelhos

• Cartas apostólicas

Primeira 
literatura cristã

• Apocalipse

Último livro do 
Novo Testamento

Jo 1.29: No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam! É o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” Jo 1.29

Jo 3.14-15: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim 
também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que 
nele crer tenha a vida eterna.

I Co 15.3: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo 
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.

I Co 1.23: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é 
escândalo para os judeus e loucura para os gentios.

Ap 5.12: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, 
força, honra, glória e louvor.



O Salvador que nos amou

A morte de Jesus foi 
um ato voluntário

“Ninguém a [minha 
vida] tira de mim; pelo 
contrário, eu 
espontaneamente a 
dou.”
Jo 10.18

Jesus tomou nosso 
lugar

“Aquele que não 
conheceu pecado, ele o 
fez pecado por nós.”
2 Co 5.21



A companhia de Jesus na cruz

• “Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, 
outro à esquerda” Lc 23.33

• “Ele foi contado com os transgressores” Is 53.12

• Um transgressor foi salvo, o outro rejeitou a salvação (Lc
23.39-43) – Eles representam a humanidade caída.



O significado da cruz

• A crucificação de Jesus foi a realização da justiça de Deus para solução do 
problema do pecados e suas consequências
• Só um sacrifício perfeito poderia atender ao nível da justiça perfeita de 

Deus
• Só o amor de nos dar Seu próprio Filho perfeito poderia nos livrar do 

pecado – Esta foi a resposta de Deus em nosso favor

“carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos 
pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça; por 

suas chagas, fomos sarados”
I Pe 2.24 



Próxima Aula
12 de dezembro de 2021

A ressurreição de Cristo


