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02/04 – II DIA DE ATOS – PARTICIPEM – Façam suas doações

Qual o significado da cruz de Jesus?
As duas celebrações cristãs estabelecidas por Jesus, o batismo e a ceia,
apontam para a morte de Jesus Cristo. É nítido e claro que Jesus desejou
ser lembrado pela sua morte, porque toda a sua vida, se explicou e se
explica pela sua morte, pela sua cruz. Jesus Cristo é inseparável de sua
cruz. Ele pretendeu que celebrássemos a sua cruz.
Você acha que Jesus sabia que iria ser morto na cruz? Ele esperava
morte tão cruel?
O Senhor Jesus Cristo não foi surpreendido pela sua cruz, e nem tão
pouco chegou a cruz como consequência natural de uma vida radical. (Mt
20.28; Jo 12.23-28)
O ser humano é bom ou mal? O que torna uma pessoa má?
Alguns já começam a dizer que o ser humano não é nem bom e nem mau,
ele é as duas coisas, porém a Bíblia sagrada é categórica em dizer que o
ser humano foi criado bom, mas tornou-se mau. Nós achamos que um
malvado é vítima de bullings, esse malvado é capaz de assassinar
crianças, porque foi rejeitado quando era adolescente. Mas, isso não
explica o mau. Não se constrói um assassino com bulling. Não se constrói
maníacos com figuras paternas fracas. Os suicidas não são gerados na
rejeição no ventre. Os genocidas não se tornam genocidas por que foram
mal-amados na infância. Há um mau presente no coração humano, uma
maldade inexplicável, se não pelo uso da palavra pecado. Essa maldade
ofende a Deus e Deus não pode deixar a culpa sem castigo. Deus não
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pode deixar o mau sem ser vingado e reparado. Isso faria de Deus um ser
conivente ao mau e a maldade. Mas, a boa nova do evangelho é que entre
destruir a criatura que se torna malvada e redimir a criatura às custas de
seu próprio sofrimento, Deus faz a opção pela redenção. (Is 53:5) E o
castigo que nos traz a paz é derramado sobre a cruz.
Você merece o perdão de Deus?
Não merecemos o perdão de Deus, Você peca? Eu também. Você tem
vergonha de alguns momentos da sua vida? Eu também. Você tem
vergonha de algumas realidades que povoam o seu pensamento? Eu
também. Você tem vergonha de alguns impulsos de sua alma? Eu
também. Você tem consciência da sua maldade? Eu também. Você
gostaria de ser diferente, de viver diferente? Eu também. Você gostaria de
ter outros sentimentos, outros pensamentos, outras inclinações de vontade
e não os tem? Eu também. Mas, não obstante a esta consciência que
tenho a meu respeito, a cruz vem para me dizer que Deus me ama. Que
ele oferece o perdão para o meu pecado, que ele não me trata segundo a
minha maldade. Ele me tem como seu filho amado, porque Cristo Jesus
morreu pelos meus pecados.
O que pode nos separar do amor de Deus?
Leia com a célula: Romanos 8:31-39
Você crê que Jesus está vivo? Você crê nas palavras Dele?
Deixe todos responderem então pergunte aos que responderam Sim:
Seu coração está brilhando? (Leia 2 Co 4:6) - Agora finalize orando e
agradecendo pela presença de Deus em suas vidas

Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

