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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



A cruz de Cristo

“Só podemos nos aproximar da cruz 

com a cabeça curvada e em espírito 

de contrição. E aí permaneceremos 

até que o Senhor Jesus nos conceda 

ao coração sua palavra de perdão e 

aceitação, e nós, presos por seu 

amor, e transbordantes de ação de 

graças, saiamos para o mundo a fim 

de viver a nossa vida no serviço 

dEle.”

John Stott
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Lição 1
PROFECIAS A RESPEITO DA OBRA SALVÍFICA DE CRISTO NO ANTIGO 

TESTAMENTO



Isaías 53:1-12
1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor?

2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou 
majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos.

3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os 
homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima.

4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado
por Deus, por ele atingido e afligido.

5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos 
trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.

6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; e o Senhor fez cair sobre ele a
iniquidade de todos nós.

7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que 
diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca.

8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes; por 
causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado.

9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência nem 
houvesse qualquer mentira em sua boca.

10. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá 
sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.

11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito; pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos, e 
levará a iniquidade deles.

12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até à 
morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.



Qual a sua

experiência

de salvação?



As profecias revelam Deus como 

agente ativo da salvação

Deus tomou uma 
atitude logo após a 
queda do homem

Deus mesmo 
apresentou a 
solução para o 
pecado humano

A salvação é um ato 
exclusivo de Deus



As profecias revelam a eficácia da 

cruz por meio de diversas figuras

A arca de Noé
A obediência de 
Abraão no Moriá



As profecias revelam a eficácia da 

cruz por meio de diversas figuras

A saída do Egito
A formação do 
povo de Deus



As profecias revelam a necessidade 

de uma aliança definitiva

No Sinai

•Rebeldia

A Lei

•Ninguém a 
cumpriu

A cruz

•Cristo 
assume 
nossa culpa



As profecias revelam que a 

salvação será realizada pelo Messias

Is 7.14 – O Messias nasceria de uma virgem

Is 53 – O Messias deveria sofrer em favor de muitos

Is 7.14 – O Messias é a própria divindade

Is 61.1-3 – O Messias faria seu ministério pelo poder 

do Espírito Santo

Is 11 – O Messias estabelecerá um reino de paz



Conclusão

Como é bom saber que 

Deus cuidou tão 

detalhadamente da nossa 

salvação desde o Antigo 

Testamento!
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