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Gálatas 6:14

Mas longe esteja de mim 

gloriar-me, a não ser na 

cruz de nosso Senhor Jesus 

Cristo, pela qual o mundo 

está crucificado para mim 

e eu para o mundo.



O importante

não é a cruz

como um mero 

símbolo, mas a 

sua mensagem:

JESUS 

MORREU 

POR NÓS 

PARA 

NOS 

SALVAR



A 

perspectiva 

de Jesus

Jesus deixou claro sua 
consciência da natureza de sua 
morte:

Afirmou a Maria que ainda não 
era chegada a sua hora: Jo 2.4

Jesus fez menção a seu sofrimento: 
Mc 9.31; 8.21,32; Lc 18.31-32

Em obediência ao Pai: Jo 6.38

E foi de sua própria vontade: Jo
10.17-18



A ênfase dos apóstolos

Na cruz se cumprem os propósitos divinos: I Co 15.3

Os sofrimentos presentes eram uma maneira de compartilhar o cálice do Senhor: I Pe 
4.12

Na cruz de Cristo estava a sua glória: Gl 6.14

O Senhor que foi morto: Ap 1.18



A 

persistência 

da igreja

Como Cristo,

a verdadeira igreja 
tem preservado,

ao longo dos anos,

a fé genuína,

ainda que abrindo 
mão da própria vida.



A cruz de Cristo
A mensagem da cruz é central na fé cristã.

Sem a cruz não temos mensagem!

Pois a mensagem da cruz é loucura para os 

que estão perecendo, mas para nós, que 

estamos sendo salvos, é o poder de Deus.

(...)

Os judeus pedem sinais miraculosos, e os 

gregos procuram sabedoria;

nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o 

qual, de fato, é escândalo para os judeus e 

loucura para os gentios

mas para os que foram chamados, tanto 

judeus como gregos, Cristo é o poder de 

Deus e a sabedoria de Deus.

1 Coríntios 1:18,22,23



Conclusão

A mensagem da cruz é 

demonstrada por aqueles 

que abrem mão de sua 

própria vanglória, mas que 

gloriam-se na cruz de Cristo.
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