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Comentário lição 05

O objetivo desta lição é ressaltar o centro da mensagem cristã: Jesus, e este cruci�cado. O
apóstolo descobriu essa verdade sobre o Cristo Ressurreto e, como consequência, fez de sua
missão de vida pregar o Evangelho por meio do Cruci�cado aos gentios. Nesse sentido, o
Cruci�cado é o centro da mensagem apostólica. Logo, a vida e o ministério de Paulo
estimulam-nos a ter esse mesmo propósito e �rme compromisso com a mensagem da Cruz .1

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

A CENTRALIDADE DA PREGAÇÃO DE PAULO

O conteúdo da pregação de Paulo não foi segundo a última expressão da “sabedoria” humana,
quer no mundo, que na igreja. Antes, concentrava sua atenção, na verdade central do
evangelho (a redenção de Cristo) e no poder do Espírito Santo. Ele tinha plena consciência das
suas limitações humanas, da sua insu�ciência pessoal e dos seus temores e tremores interiores.
Daí, ele não depender de si mesmo, mas da sua mensagem bíblica e do Espírito Santo .3

Paulo entendia muito bem de que somente Cristo deveria ser a mensagem destinada a seus
ouvintes, e que nenhuma �loso�a, por mais atrativa que seja, poderia substituir a mensagem
de amor representada pela Cruz do Calvário. Sem Cristo, os sermões �cam vazios, sem
esperança e sem poder. Nenhuma mensagem pode se chamar “Evangelho” se o seu tema não
estiver centrado na redenção promovida pelo Filho de Deus.

Paulo pregou uma mensagem de escândalo para judeus e de loucura para os que perecem.
Onde já se viu, alguém que morreu como o mais indigno dos homens promover a redenção
de toda a humanidade? Pensavam eles. Contudo, é através dessa pregação, chamada loucura
dentre os que perecem, que enxergamos o poder de Deus e o Seu amor para com toda a
humanidade perdida.
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Paulo enfatiza que o centro de sua mensagem é Jesus Cristo, especialmente a sua cruci�cação.
“Cruci�cado” é um particípio em grego. Esta forma do verbo é signi�cativa porque retrata
Cristo como cruci�cado no passado, com os benefícios de sua morte continuando no tempo
presente. A cruci�cação é permanente em sua e�cácia .4

Destaque

Em Paulo, a pregação tem a íntima relação com o Cristo Cruci�cado, por isso ela é
considerada loucura da pregação entre judeus e gentios. É uma mensagem humilde que faz
com que o ser humano olhe para si mesmo e peça misericórdia pelas suas misérias .1

A mensagem que �uía na mente e no coração de Paulo era “a palavra da cruz”. Ele mesmo
escreveu aos coríntios, dizendo: “Porque a palavra da cruz é loucura […]” (1 Co 1.18). Para a
mentalidade da época, “a palavra da cruz” constituía-se uma afronta para os �lósofos e
religiosos da época. Esses opositores entendiam que eram uma tolice acreditar que a execução
romana numa cruz pudesse ser um modo de salvação de pecadores. O espectro da cruz de
Cristo não produzia atração, senão rejeição, uma vez que a cruz era instrumento de suplício e
morte. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, e para nós, cristãos, a demonstração
da sabedoria de Deus .2

EXPRESSÕES-CHAVE NA DOUTRINA DE PAULO

Três expressões se sobressaem na mensagem de Paulo, e são características de seus escritos:
“Evangelho de Cristo”; “Cristo Cruci�cado” e “Cristo ressurreto”. Cada uma ocupa um
signi�cado expressivo no discurso do apóstolo. Vejamos o destaque separado pelo Pastor
Elienai Cabral:
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1 - O Evangelho era o termo central da teologia de Paulo […] O signi�cado original da palavra
evangelho no grego do Novo Testamento é . O pre�xo  é uma forma neutra
desse termo, que signi�ca “bom, bem-feito”. Por isso, a palavra evangelho tem o signi�cado de
“boa nova; boa notícia que leva às pessoas” […] Paulo sempre identi�cava sua pregação como
“o evangelho de Deus” .

euangelion eu

2

2 - O Cristo Cruci�cado diante dos judeus foi inaceitável tanto quanto foi loucura para os
gentios. A cruci�cação era para os judeus a mais degradante e vergonhosa das mortes que os
romanos faziam. Por isso, um Cristo poderoso, Filho de Deus e o Messias Prometido não
podia ser aquEle que foi cruci�cado pelos romanos. Mas Paulo entendeu pelo Espírito que o
“Cristo Cruci�cado” era “poder de Deus e sabedoria de Deus” (1 Co 1.24) .2

3 - Se Cristo tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, o Evangelho seria nulo, mas foi
a sua ressurreição que anulou por completo o domínio do pecado e propiciou a nossa
justi�cação perante o Senhor. A cruz de Cristo não é de somenos importância na doutrina da
expiação, porque é a ressurreição de Cristo que dá sentido à cruz, sendo esta o verdadeiro
centro de gravidade da obra soteriológica de Deus .2

Em resumo: Paulo trouxe as boas novas, ou seja, boas notícias de que o Filho de Deus
promoveu, através de sua cruci�cação e ressurreição (expressões que destacam o poder e a
sabedoria de Deus), o pagamento da dívida do pecado que existia contra nós, bem como, a
nossa justi�cação perante Deus. Esse é o centro da mensagem do apóstolo para os seus
destinatários e para nós.

Destaque

Expressões como “Evangelho de Cristo”, “Cristo Cruci�cado” e “Cristo Ressurreto” são
trabalhadas de modo a resumir o conteúdo da mensagem do apóstolo do gentios. Podemos
dizer que o Evangelho de Cristo pode ser sintetizado no “Cristo Cruci�cado” e no “Cristo
Ressurreto” .1
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OS EFEITOS DA MENSAGEM DA CRUZ

A mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo
de Deus, para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado […] É
mediante Cristo, em Cristo e com Cristo, que o crente recebe a sabedoria da parte de Deus e
experimenta a justiça (Rm 4), a santi�cação (2 Ts 2.13-15) e redenção (Rm 3.24; Ef 4.30).
Enquanto estivermos ligados com Cristo, Ele é fonte de todas essas bênçãos .3

Desprezar os efeitos que a mensagem da cruz traz na vida de quem a recebe, é fechar os olhos
para a demonstração do poder de Deus através do Evangelho. Vidas são regeneradas e
transformadas por meio da obra realizada por Cristo na cruz.

Hoje, regenerados pelo poder do Evangelho, somos transformados para viver uma vida de
humildade e dependência diante de Deus. E não somente isto, transformados pelo Espírito
Santo somos movidos a desejar que outras pessoas também sejam participantes do poder do
Evangelho. Desprezar a transmissão da mensagem que transforma é reter a graça divina para
quem precisa, pois, do mesmo jeito que ela chegou até nós, devemos fazer com que ela chegue
até mais e mais necessitados dessa mudança realizada pelo poder do Evangelho.

Não podemos deixar de pregar a mensagem da cruz ao pecador. É uma mensagem de poder.
Somos instados pelo Espírito Santo a proclamá-la com autoridade. Ao mesmo tempo, somos
chamados a viver de maneira humilde, pois a mensagem da cruz nos constrange a uma atitude
singela e abnegada. É uma mensagem que nos faz contritos diante de Deus. E, �nalmente,
somos estimulados a viver na dependência do Espírito Santo de Deus na obra da proclamação
do Evangelho. Sem o Espírito Santo não podemos ser bem-sucedidos. A mensagem da cruz
nos faz depender menos de nós mesmos e mais do Espírito Santo. Essa mensagem traz a
verdadeira sabedoria para a vida. Amemos, portanto, a mensagem da cruz e a proclamemos
até a morte!1
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Destaque

Os efeitos da mensagem do Evangelho se revelam no crente por meio de uma vida no poder
de Deus, na humildade e na dependência do Espírito Santo. Ora, a mensagem da cruz é uma
mensagem de poder. A mensagem da cruz nos constrange a viver de maneira humilde. E,
�nalmente, a mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito Santo .1

A ideia de que Cristo “morreu por nossos pecados” está profundamente arraigada na teologia
do Novo Testamento. A mensagem da cruz não pode perder o seu poder atrativo e
contundente para a mente do pecador. A Igreja de Cristo, ante de ser uma comunidade social,
é uma instituição missionária. A sua mensagem é única e singular: Jesus, o Cruci�cado. A
salvação não se concede por mérito algum, senão pela obra expiatória de Cristo .2

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba

Referências:

1 – . Rio de Janeiro: CPAD, Ano 22, nº 87.Revista o Ensinador Cristão

2 – CABRAL, Elienai. . Rio de Janeiro: CPAD, 2021.O Apóstolo Paulo

3 – STAMPS, Donald C. . Rio de Janeiro: CPAD, 1995.Bíblia de Estudo Pentecostal

4 – ARRIGTON, French L.; STROSTAD, Roger. . Rio
de Janeiro: CPAD, 2015.

Comentário Bíblico Pentecostal

http://www.ebdemfoco.com/


“Jesus Cristo, e Este Cruci�cado” – A Mensagem do Apóstolo

“Jesus Cristo, e Este Cruci�cado” – A Mensagem do Apóstolo

www.ebdemfoco.com

EBD em Foco

EBD em Foco

EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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