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Mateus 27:33-44

Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Lugar da Caveira, e lhe 
deram para beber vinho misturado com fel; mas, depois de prová-lo, recusou-se 
a beber.

Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E, sentando-
se, vigiavam-no ali.

Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: 
ESTE É JESUS, O REI DOS JUDEUS.

Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua 
esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e 
dizendo: "Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se! Desça 
da cruz, se é Filho de Deus! "

Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes 
religiosos zombavam dele, dizendo: "Salvou os outros, mas não é capaz de 
salvar a si mesmo! E é o rei de Israel! Desça agora da cruz, e creremos nele. Ele 
confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: 
‘Sou o Filho de Deus! ’ "

Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele.



Uma análise mais 

profunda do significado 

da morte de Cristo a partir 

dos acontecimentos do 

último dia de Jesus



O último dia de Jesus

A ceia O Getsêmani O Calvário



A última ceia

A centralidade da morte de 

Jesus

O propósito da morte de 

Jesus

A necessidade de nos

apropriarmos pessoalmente 

da morte de Jesus



A agonia de Jesus no Getsêmani

O cálice de Jesus

Obediência a Deus

Jesus tomou sobre si nossas 

iniquidades



O grito de desamparo na Cruz

“Eli, Eli, lamá sabactâni” –
Deus meu, Deus meu, por 
que me desamparaste?
Mt 27.46

Jesus experimentou uma
real separação de Seu Pai,
suportando o juízo em nosso
lugar, mas isso nos salvou



Conclusão

A salvação é 

pela graça de 

Deus em Jesus 

Cristo

O amor de Deus 

não tem limites

A cruz de Cristo 

revela o quanto 

nosso pecado é 

horrível
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