O QUE JESUS TEM A DIZER?
TEXTO: Mateus 27:32-37
32 Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a
carregar a cruz.
33 Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Lugar da Caveira,
34 e lhe deram para beber vinho misturado com fel; mas, depois de prová-lo, recusouse a beber.
35 Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes.
36 E, sentando-se, vigiavam-no ali.
37 Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: ESTE É
JESUS, O REI DOS JUDEUS.
INTRODUÇÃO:
• Poucas palavras proferiu Jesus na cruz.
• Não foram palavras:
a) de amargura;
b) de covardia;
c) de frustração;
d) de maldição.
• Numa situação tão adversa, o que é que Jesus falou? Vejamos…
1. FALA COM O PAI
• “Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem” (Mt. 23.34)
• “Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste?” (Mc. 15.34)
• O desamparo de Deus não foi um sadismo, não foi insensível, antes foi necessário,
ainda que momentaneamente, para ensinar ao mundo que Deus, sendo luz, não se
comunica com as trevas (Jesus se fez pecado).
• “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc. 23.46)
2. FALA COM O PRÓXIMO
• “Hoje estarás comigo no paraíso” (Lc. 23.43)
• Fala de vida eterna, de esperança.
• “Mulher, eis ai o teu filho” (Jo. 19.26); e “Eis ai a tua mãe” (Jo 19.27)
• Fala dirigida a sua mãe e ao seu discípulo amado: João. Uma fala de cuidado
pessoal e amoroso.
3. FALA CONSIGO MESMO
• “Tenho sede” (Jo. 19.28)
• Uma citação do Salmo 69.21, onde se vê a humanidade de Jesus, que era “como
nós” (Heb. 4.15).
• Está consumado” (Jo. 19.30)
• Uma palavra que encerra uma história de luta contra a incredulidade, a inveja, a
indiferença e o próprio satanás (Gn. 3.15).
• Uma palavra que fala de alvo alcançado e de vitória. Vitória para Cristo, ao retornar
aos céus, grande deve ter sido a recepção.

• Vitória para a humanidade, se Cristo não houvesse completado seu plano de
salvação, não seríamos redimidos.
• “Está consumado” (tetelestai) – está pago – expressão que ainda hoje é usada para
acusar o pagamento em notas fiscais. A tua dívida está paga!!!
CONCLUSÃO
• Quais destas palavras faladas por Jesus na cruz são necessárias à você hoje?
Perdão? Vida eterna?

