


Lição 5

“Jesus Cristo, e Este Crucificado” – A 
Mensagem do Apóstolo

31 de outubro de 2021 – Dia da Reforma Protestante





LEITURA BÍBLICA EM CLASSE 1ª Cor 1:18-25; 2:1-5

18 - Porque a palavra da cruz é loucura para os que 
perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de 
Deus.

19 - Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios 
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.

20 - Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o 
inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus 
louca a sabedoria deste mundo?



21 - Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a 
Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela 
loucura da pregação.

22 - Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria;

23 - mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para 
os judeus e loucura para os gregos.

24 - Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, 
lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.

25 - Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens; e a 
fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.



1 - E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o 
testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de 
sabedoria.

2 - Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e 
este crucificado.
3 - E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande 
tremor.
4 - A minha palavra e a minha pregação não consistiram em 
palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração 
do Espírito e de poder.

5 - para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, 
mas no poder de Deus.



❖ Nos dias de Paulo, nem todos 
acreditavam na possibilidade de 
que um homem crucificado seria 
o Filho de Deus. 

❖ Para os judeus, isso era 
blasfêmia; para os gregos, 
loucura. 

❖ Entretanto, o apóstolo Paulo não 
deixava de falar a respeito do 
Cristo Crucificado tanto para os 
judeus quanto para os gentios. 

❖Nele, está a verdadeira 
sabedoria de vida. 

Mas nós pregamos a 
Cristo crucificado, que 
é escândalo para os 
judeus, e loucura para 
os gregos. 1 Cor 1:23





I – A 
CENTRALIDADE 
DA PREGAÇÃO 
DE PAULO

A CRUZ 
ESTÁ VAZIA



1. O ministério de pregação e o Cristo Crucificado.

1.Sem menosprezar os demais escritores do 
Novo Testamento, indiscutivelmente, o 
apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e 
doutrinador do Cristianismo. 

2.Suas cartas, baseadas na fidelidade aos 
ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos 
das doutrinas cristãs. 

3.Embora Paulo não tenha convivido fisicamente 
com Jesus, ele recebeu toda a revelação do 
próprio Cristo para pregar o Evangelho sem se 
opor aos ensinos dos outros apóstolos.

Porque não o 
recebi, nem 
aprendi de 
homem algum, 
mas pela 
revelação de 
Jesus Cristo. 
Gálatas 1:12





2. A palavra da 
Cruz é a loucura 
da pregação.

ASSIM COMO NOÉ 
ANUNCIOU O DILUVIO





3 – Para Judeus e 
Gregos



A cruz era considerada loucura 
porque chocava a sabedoria humana. 

❑ OS JUDEUS QUERIAM SINAIS FÍSICOS

❑ OS GREGOS QUERIAM ARGUMENTOS 
FILOSÓFICOS

❑ TANTO JUDEUS COMO GREGOS 
QUERIAM UM EVANGELHO PREGADO 
NA RAZÃO



O conteúdo da mensagem 
de Paulo gerava escândalo 
para os judeus, pois a cruz 
não era um espetáculo 
suntuoso; e, ao mesmo 
tempo, contrariava a 
retórica erudita dos 
filósofos gregos por causa 
de sua simplicidade 
(2 Co 11.3). 

Mas temo que, assim 
como a serpente 
enganou Eva com a sua 
astúcia, assim também 
sejam de alguma sorte 
corrompidos os vossos 
sentidos, e se apartem 
da simplicidade que há 
em Cristo.
2 Coríntios 11:3





II – EXPRESSÕES-CHAVE NA DOUTRINA DE PAULO

Há algumas expressões de grande importância no ministério 
de pregação do apóstolo Paulo: “Evangelho de Cristo”, 
“Cristo crucificado” e “Cristo ressurreto”. Vejamos:

1 – “Evangelho de Cristo”



1. Além de aparecer nos quatro Evangelhos (Mateus, 
Marcos, Lucas e João), a palavra “evangelho” também 
aparece nas cartas de Paulo: “evangelho de Cristo” 

(Rm 1.16). 
2.  Das 76 ocorrências dessa palavra no NT, 54 vezes a 
encontramos nas cartas paulinas. 
1. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina 

ensinada pelo apóstolo. 
2. No Novo Testamento, a palavra grega para “evangelho” 

é euangelion. 
3. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa 

“bom, bem feito”. 
4. Assim, a palavra “evangelho” significa “boa-nova; boa 

notícia que se leva às pessoas”. 





2. “Cristo 
Crucificado”.

O TUMULO ESTÁ VAZIO “RESSUSCITOU



❑ A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema 
dominante na mensagem do Evangelho. 
❑Se o mundo julgava como loucura a mensagem do 

Messias Crucificado, o apóstolo afirmava que a 
mensagem era a mais sublime demonstração da 
sabedoria de Deus. 
❑Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a 

quem não crê, mas “poder” e “sabedoria” de Deus 
para os que creem no Senhor. 
❑Esse contraste entre “sabedoria” e “loucura” está 

presente na mensagem de Paulo (1 Co 2.6).





3. “Cristo 
Ressurreto”.

A CRUZ ESTÁ VAZIA



❑ Não há importância na morte de Cristo se Deus não o 
tivesse ressuscitado. 

❑ Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido.

❑ Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus 
Cristo (1 Co 15.14). 

❑ Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: “Cristo 
morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 
Escrituras”  (1 Co 15.3,4).







III – OS EFEITOS DA 
MENSAGEM DA CRUZ

1. Uma vida no 
poder de Deus.



A mensagem da cruz é uma mensagem de poder 
(1 Co 1.18).

Devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus 
em nossa vida. 
O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para 
salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos 
demônios (Mc 16.15-18). 
Os milagres da salvação, cura e libertação devem 
acompanhar a nossa vida no serviço do Reino de Deus. 
A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o 
poder divino para a transformação da vida de quem crê 
no Evangelho (Rm 10.17).



2. Uma vida de 
humildade.



Quem é sábio em Deus contrasta a 
sabedoria da cruz com a deste 

mundo (1 Co 1.20).

A SABEDORIA DO 
MUNDO 
ENALTECE O EGO 
HUMANO E 
RECUSA 
RECONHECER 
JESUS CRISTO 
COMO O FILHO 
DE DEUS

A SABEDORIA 
QUE VEM DE 
DEUS FAZ-NOS 
RECONHECER 
NOSSA MISÉRIA 
ESPIRITUAL E 
NOS HUMILHAR 
AOS PÉS DE 
JESUS



3. Uma vida na 
dependência do 
Espírito.



E escrevi-vos isto mesmo, para 
que, quando lá for, não tenha 
tristeza da parte dos que deveriam 
alegrar-me; confiando em vós 
todos, que a minha alegria é a de 
todos vós. 2 Coríntios 2:3





REFLEXÃO

Que mentalidade havia 
na época de Paulo?

Havia uma mentalidade na época paulina 
em que “a palavra da cruz” era uma 
afronta aos religiosos e filósofos.



REFLEXÃO

Por que a cruz era considerada loucura?

A cruz era considerada loucura porque 
chocava a sabedoria humana.



REFLEXÃO

O que significa a palavra “Evangelho”?

A palavra “evangelho” significa “boa-
nova; boa notícia que se leva as 

pessoas”.



REFLEXÃO

Segundo a lição, por que os homens não 
conseguem alcançar a sabedoria divina?

Os homens não conseguem alcançar a 
sabedoria divina, pois estão escravos do 
pecado e, por isso, para eles é loucura.



REFLEXÃO

O que a mensagem da cruz nos ensina?

A mensagem da cruz nos ensina a 
depender do Espírito, não de nós mesmos.


