A MENSAGEM DA CRUZ
“Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que
estamos sendo salvos, é o poder de Deus.” (I Coríntios 1.18)
A BÍBLIA É PODEROSA E FALA A TODOS
Dizem que depois de se tornar um grande general e realizar grandes conquistas, Napoleão Bonaparte disse: “Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra…, mas
lendo as páginas deste livro (a bíblia), descobri que Cristo fez uma revolução muito
maior do que eu, sem violência e destruição, fez a revolução do amor e da liberdade
espiritual mediante o sangue da sua cruz”. Ao reconhecer o poder revolucionário da
Bíblia e ao proclamar o amor emanado pela obra de Cristo na cruz, podemos verificar
e reconhecer as seguintes características:
A CRUZ É LOUCURA E PODER
A mensagem da cruz é o centro do evangelho. A morte do Cordeiro que tira o pecado
do mundo é a sua proclamação. O sangue justo derramado na cruz em nosso favor
deve ser a nossa ênfase principal. A cruz é o centro da história do mundo. O poder não
está na cruz, mas na obra nela realizada. A crucificação do Filho de Deus fez convergir
em Cristo todos os eventos de todos os tempos (Efésios 1.10), atraiu o foco do universo, mudou o calendário, trouxe esperança ao pecador. Foi escândalo para os judeus,
loucura para os perdidos e poder para nós.
NA CRUZ FOMOS SUBSTITUÍDOS (Efésios 5.25; Isaías 53.4-6)
Jesus nos ama mais que a si mesmo e provou isso na cruz ao morrer em nosso lugar.
Não foram os pregos que seguraram Jesus no madeiro, mas o seu amor por nós. As
marcas dos cravos são prova de amor. Nenhum cirurgião pode nos operar e nos dar
um coração sem pecado, só Jesus através do seu sacrifício, pelo qual quitou toda a
nossa dívida. Portanto, podemos nos apropriar das mais ricas bençãos ao nos apropriarmos dos benefícios da cruz. O plano original de Deus era que não tivéssemos
nenhum sofrimento, por isso a obra no gólgota nos redireciona para a eternidade
(Apocalipse 21.4).
NA CRUZ TEMOS RECONCILIAÇÃO E VITÓRIA (Colossenses 2.13-15; Gálatas 3.13-14)
Na cruz temos muitas vitórias: sobre a escravidão do pecado; as maldições; a morte; os
principados e potestades. Você não pode mudar seu passado, mas Deus pode fazer
algo sobre isso ao cobri-lo com o sangue da cruz. O pecado nos separou de Deus
(Isaías 59.2), mas, pelo sangue da cruz fomos reconciliados com Ele (2 Coríntios 5.18-19,
Efésios 2.13). Toda vitória sem cruz tem prazo de validade, no entanto, a conquista de
Cristo a nosso favor é para toda eternidade. Por isso celebramos a cruz vazia, pois a
ressurreição é a prova da vitória definitiva (João 14.14; Efésios 1.15-23).
PARE, PENSE E PROCLAME A MENSAGEM DA CRUZ
A cruz em si é apenas um pedaço de madeira, basta ver que os ladrões morreram ao
lado de Jesus com a mesma punição. O que fez toda a diferença foi a obra do nosso
mestre. Sem isso onde estaríamos hoje? Nós fomos gerados por Deus, degenerados
pelo pecado e regenerados na obra da cruz. Ame e proclame, porque a mensagem
da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder
de Deus.

