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Deus criou o mundo para que 

vivesse nessa situação?



O que a cruz 

revela sobre Deus?



João 12:20-28

20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da 
Páscoa, estavam alguns gregos.

21. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da 
Galileia, com um pedido: "Senhor, queremos ver Jesus".

22. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a 
Jesus.

23. Jesus respondeu: "Chegou a hora de ser glorificado o 
Filho do homem.

24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não 
cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se 
morrer, dará muito fruto.



João 12:20-28

25. Aquele que ama a sua vida, a perderá; ao passo que 
aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará 
para a vida eterna.

26. Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu 
servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o 
honrará.

27. "Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, 
salva-me desta hora? Não; eu vim exatamente para isto, 
para esta hora.

28. Pai, glorifica o teu nome! " Então veio uma voz do céu: 
"Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente".



Revelações de Deus feitas na cruz

Glória Justiça Amor Sabedoria Poder



E o Verbo se fez carne e habitou 
entre nós, cheio de graça e de 
verdade, e vimos a sua glória, 
glória como do unigênito do 
Pai.

João 1:14



A cruz revela a glória de Deus

 Glória – grego “doxa”: reputação, louvor, reconhecimento, 

honra, esplendor

 No Velho Testamento, a glória de Deus se revela:

 Na natureza (Sl 19.1)

 Na história de Israel (Sl 97.2-6; Is 35.2; Is 40.5)

 No Novo Testamento, a glória de Deus está totalmente associada 

a Jesus Cristo:

 Manifestação da glória de Deus (Jo 1.14)

 Resplendor da glória (Hb 1.3)



A cruz revela a glória de Deus

 Cruz e Glória

A resposta aos pedidos dos gregos (Jo 12.23)

Assim que Judas deixou o cenáculo (Jo 13.30-32)

Na oração sacerdotal (Jo 17.1)

 Referência clara à crucificação: “agora” / “hora”

 A glorificação foi do Pai e do Filho, juntos



Deus o ofereceu como sacrifício para 
propiciação mediante a fé, pelo seu 
sangue, demonstrando a sua justiça. Em 
sua tolerância, havia deixado impunes 
os pecados anteriormente cometidos;
mas, no presente, demonstrou a sua 
justiça, a fim de ser justo e justificador 
daquele que tem fé em Jesus.

Romanos 3:25,26



Salmo 73

Por que os ímpios 

prosperam e os 

inocentes sofrem?



A cruz revela a justiça de Deus

 Onde está a justiça de Deus neste mundo injusto?

 A resposta do Juízo Final: Todas as coisas serão julgadas à luz da justiça de 

Deus 

 Mt 16.27; 2 Co 5.10; 1 Pe 1.17; Ap 20.12; Ap 22.12

 A resposta da cruz: o juízo decisivo na morte e na ressurreição – vitória sobre

o pecado

 At 17.31



A cruz revela a justiça de Deus

 De que maneira a cruz revela a justiça de Deus?

 Rm 3.21-23:

 A justiça é de Deus

 A justiça de Deus é declarada a favor daqueles que creem em Jesus Cristo

 1 Co 1.30: Jesus Cristo realizou, na cruz, a justiça de Deus para nós



A cruz revela o amor de Deus

O amor de Deus é evidenciado na cruz

Rm 5.8: Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu 

em nosso favor quando ainda éramos pecadores.

1 Jo 4.10: Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos 

amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho 

como propiciação pelos nossos pecados.



1 Coríntios 1:18-25

18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão 

perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o 

poder de Deus.

19. Pois está escrito: "Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei 

a inteligência dos inteligentes".

20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o 

questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a 

sabedoria deste mundo?

21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu 

por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar 

aqueles que creem por meio da loucura da pregação.



A cruz revela a sabedoria

de Deus

A mensagem da cruz vence a sabedoria humana

Ela é central na pregação da igreja: 1 Co 1.17; 1 Co 2.4-5

O mundo jamais conhecerá a Deus pela sua própria 
sabedoria: 1 Co 1.21; 1 Co 1.19; Jo 14.6

Por isso a mensagem da cruz é loucura para os gregos e toda 
a sua filosofia

Mas para nós a mensagem da cruz é a sabedoria de Deus 
superior a toda inteligência humana



1 Coríntios 1:18-25

22. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos 

procuram sabedoria;

23. nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de 

fato, é escândalo para os judeus e loucura para os 

gentios

24. mas para os que foram chamados, tanto judeus como 

gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.

25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria 

humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força 

do homem.



A cruz revela o poder de Deus

A mensagem da cruz vence o poder humano

Os judeus tinham os milagres em sua história

Os judeus esperavam o Messias poderoso que viria livrá-los do 

jugo romano e restaurar o reino de Israel

Mas Jesus veio e venceu o pecado, a morte e o diabo, 

demonstrando, em sua humilhação em nosso lugar, ser mais 

forte do que todos os sinais, reinos e poderes do mundo físico e 

do mundo espiritual



Conclusão: vide texto da revista



Próxima aula – 16 de fevereiro de 2020:

A conquista do mal


