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1 SERMÃO

TEMA: os vários aspectos da pessoa de Cristo mostrados em Suas palavras na
cruz.
PROPÓSITO: mostrar ao público a relevância e importância de aceitar as palavras
ditas por Jesus na “pregação do calvário”.
TESE: Tudo o que Jesus disse na cruz pode ser considerado como seu último
“sermão”.

INTRODUÇÃO
Pouca palavra proferiu Jesus na cruz. Não foram palavras de amargura, de
covardia, de frustração, de maldição, como se poderia esperar de qualquer um.
Numa situação tão adversa, o que é que Jesus falou? É o que se seguirá...
I - FALA COM O PAI:
A - "Pai, perdoa-lhes; porque não sabem o que fazem" (Mt. 23.34).
1- Demonstra a suprema natureza divina do perdão, mesmo num momento
extremo de sofrimento;
B - "Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste?" (Mc. 15.34).
1 – Demonstra a frágil natureza humana do medo e do sentimento de
desamparo em situações adversas;
C - "Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito" (Lc. 23:46).
1 – A entrega final do homem-deus, o momento da redenção humana no cumprimento do plano divino.

II - FALA COM O PRÓXIMO:
A - "Estarás comigo no paraíso" (Lc. 23:43).
Palavras de vida eterna, de esperança, de certeza de que ainda há algo
melhor pela frente.
B - "Mulher, eis aí o teu filho" (Jo. 19.26) e "Eis ai a tua mãe" (Jo. 19.27)
1 – Fala a sua mãe e ao discípulo amado (João), mostrando um cuidado
pessoal e amoroso com o próximo, ao pedir que tomem conta um do outro.
III - FALA CONSIGO MESMO:
A - "Tenho sede" (Jo. 19.28).
1 – Demonstrando a humanidade de Jesus, através de uma necessidade física
básica e inerente a todos os seres humanos.
B - “Está consumado" (Jo. 19.30).
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1 – Fim da história de luta contra a incredulidade, a inveja, a indiferença e o
próprio Satanás.
2 – Palavras que falam de alvo alcançado e de vitória.
a) Vitória para Cristo, ao retornar aos céus;
b)

Vitória para a humanidade, ao se completar o plano da salvação;

3 - "Está consumado" (tetelestai): está pago - expressão que ainda hoje é
usada para acusar o pagamento em notas fiscais. A tua dívida esta paga!!!

CONCLUSÃO
Ao se dirigir a diversas pessoas na cruz, Jesus mostrou seu caráter humano e
divino, a dimensão de Seu amor pela humanidade, as palavras de que necessitamos
hoje.
APELO
Permita hoje que Jesus fale ao seu coração essas palavras de perdão, de
esperança, de amor e, acima de tudo, de vitória! Ele morreu naquela cruz por você e
por mim, está vivo hoje e quer fazer parte da SUA vida! Aceite-O você também.

5

REFERÊNCIAS

DEDUC
doutrinaadventista@iaene.br
Pr. Leonardo Godinho Nunes
beverlysmn@hotmail.com
Joás Paulo de Souza
joaspaulo@hotmail.com

Adolfino Ramos Aquino
adolfino@mail.ru

