A

mensagem
da

cruz

Jesus Cristo
Crucificado pelos homens
Há cerca de 2000 anos, um homem foi crucificado numa cruz
fora da cidade de Jerusalém como um criminoso.
Apesar de ter feito tudo bem na sua vida, ajudando muitos
e não fazendo qualquer dano a ninguém, ele foi rejeitado. A
resposta dos homens ao seu amor foi a cruz.
Como é que se comportou o crucificado?
Suportou com paciência a humilhação e a dor terrível da
crucificação.
Em vez de lutar ou ameaçar, orou a seu Deus: «Pai, perdoalhes, porque não sabem o que fazem» (Lucas 23:34).
O seu amor era mais forte do que o ódio dos homens.
Este crucificado era Jesus Cristo,
o Filho de Deus!

Jesus Cristo
Castigado por Deus
Quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz, o céu
tournou-se de repente escuro. Durante as 3 horas de trevas,
ele estava sendo castigado de Deus em nosso lugar. Pagou
por completo o preço da nossa salvação.
É por isso que exclamou na cruz: «Deus meu, Deus meu,
porque me desamparaste?» (Mateus 27:46). Este brado
de angústia profunda expressa a dor pela qual ele passou.
No seu amor infinito, Jesus Cristo suportou o juízo de Deus
contra o pecado por conta de todos aqueles que acreditam
pessoalmente nele.
Depois destas 3 horas de trevas, a luz voltou e Jesus Cristo,
o Filho de Deus, clamou: «Está consumado!» E morreu. Mas
Jesus Cristo não ficou morto. Ressuscitou ao terceiro dia
dentre os mortos. Venceu a morte e o poder do inimigo. Está
vivo para sempre.
Pelos sofrimentos de Jesus Cristo, pela sua morte e pela sua
ressurreição, ele abriu a porta da salvação por pura graça
aos pecadores perdidos. Não tem outra forma de salvação.
Não há nada a adicionar à obra de Cristo para ser salvo! Deus
dá tudo por graça em Cristo...

Jesus Cristo

fez isso por você:

«Porque também
Cristo padeceu
uma vez pelos pecados,
o justo pelos injustos,
para levar-nos a
1 Pedro 3:18

Deus»

Isso é o que Jesus Cristo
espera de você hoje:

«Crê no
Senhor
Jesus Cristo
e serás salvo!»
Atos 16:31

Jesus Cristo
 O Salvador
A mensagem da cruz fala do amor imensurável de Deus. Jesus
Cristo deu a sua vida em sacrifício para salvar os pecadores
do juízo eterno. Como é que podemos obter a salvação hoje?

«Arrependei-vos, e crede no evangelho»
Marcos 1:15

Aquele que admite que a sua vida é má diante Deus, confessa
os seus pecados e acredita que Jesus Cristo pagou essa
dívida na cruz, recebe o perdão completo de Deus. Está livre
do peso do pecado e recebe uma vida nova.
Esta oferta gratuita da parte de Deus aplica-se a você
também. O Senhor Jesus morreu na cruz por você e convida-o
a crer nele e na sua obra de redenção.

Jesus Cristo
 O Juiz
A mensagem da cruz mostra-nos a justiça de Deus, exigindo
o castigo pelos pecados. Nenhum pecado pode ficar impune.
O Senhor Jesus carregou o castigo daqueles que acreditam
nele.

«Agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus»
Romanos 8:1

Aqueles que não aceitam Jesus Cristo e a sua obra de
redenção, permanecem carregados com o peso dos seus
pecados. Após a morte, Deus condenará para o inferno e sem
retorno, todos aqueles que não se terão arrependido nos
seus corações.

«Quem crê nele não é condenado;
mas quem não crê já está condenado
João 3:18

A mensagem da cruz coloca-o diante de uma decisão:
Aceite Jesus Cristo como o seu Salvador – ou você vai encontrálo novamente como o seu Juiz!

«A palavra da cruz
é loucura
para os que perecem;
mas para nós,
que somos salvos,
é o poder de Deus»
1 Coríntios 1:18
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