A PESSOA E A VIDA DO SENHOR JESUS CRISTO
LIÇÃO 25
A Crucificação e a Morte do Senhor Jesus Cristo
LEITURA DA BÍBLIA: Mt 27:31-44; Mc 15:20-32; Lc 23:26-43; Jo 19:17-27
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR:
Jo 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o
que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
1 Pe 2:21b “...pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos modelo para seguirdes os Seus passos.”
1 Pe 2:24 “Carregando Ele mesmo em Seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós,
mortos para os pecados, vivamos para a justiça; pelas Suas feridas fostes curados.”
1 Pe 3:18a “Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados.”
Rm 5:8 “Mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores.”
ENCARGO A TRANSMITIR: Ajudar as crianças a verem que embora o homem pecou e rebelouse contra Deus, Ele, em Seu grande amor, proveu um caminho para o homem ser perdoado e limpo a
fim de receber a vida eterna.
Nota para os professores: Favor considerar quão detalhado deve ser dependendo da idade dos
participantes do grupo.
PANO DE FUNDO: Na lição anterior, ouvimos sobre as provações e julgamento do Senhor Jesus
pelos injustos governantes romanos, Pilatos e Herodes. Embora eles não encontrassem nenhuma culpa
no Senhor Jesus, Ele foi desonesta e injustamente sentenciado a morte por Pilatos. Ao invés de libertar
Jesus, a multidão gritava para libertar Barrabás, um rebelde e assassino, e o Senhor foi injustamente
levado para ser crucificado. Ele foi chicoteado e tratado terrivelmente. Os soldados despiram-Lhe as
vestes, vestiram-Lhe um manto escarlate, pressionaram-Lhe uma coroa de espinhos na cabeça, e
colocaram-Lhe um caniço na mão direita. Eles se ajoelhavam diante Dele e de forma zombeteira
diziam: “Salve, Rei dos Judeus! ” Eles cuspiam-Lhe e batiam-Lhe na cabeça com o caniço. Depois de
terem O zombado, eles despiram-Lhe o manto e colocaram-Lhe Suas vestes novamente. Ele foi, então,
levado a Gólgota para ser crucificado como um cordeiro é levado ao abate (Is 53:7).
De acordo com o a forma judia de execução, criminosos eram apedrejados até a morte. Isso era
doloroso, mas uma morte rápida. Jesus, no entanto, morreu de acordo com a forma romana de
execução, uma forma vergonhosa, dolorosa, e cruel na qual as mãos e pés eram pregados em uma cruz.
Os sofrimentos de Jesus na cruz podem ser divididos em dois períodos de três horas cada. Nesta lição
veremos o que o Senhor sofreu nas mãos dos homens injustos e perversos durante as três primeiras
horas. Na próxima lição olharemos para Seus sofrimentos na cruz durante as três últimas horas.
FATOS A SEREM ENSINADOS:
Os Sofrimentos do Senhor Durante as Primeiras Três Horas. Depois de ser injusta e
vergonhosamente tratado, Jesus foi levado a um penhasco chamado Gólgota, também chamado
Calvário. Havia também outras duas pessoas levadas para serem executadas, mas eles eram diferentes

do Senhor. Ao contrário do Senhor Jesus, eles mereciam ser punidos porque eram criminosos. O
Senhor foi então crucificado, pregado na cruz na terceira hora, por volta de 09h00. O governador
romano Pilatos escreveu uma acusação em hebraico, latim, e grego que dizia: “Este é Jesus, O Rei dos
Judeus” e pôs na cruz em cima de Sua cabeça. Enquanto o Senhor estava na cruz, os soldados
ofereceram vinho com fel, uma substância usada para aliviar dores e sofrimentos, mas Ele não tomou.
O Senhor escolheu sofrer a nosso favor. Depois dos soldados terem crucificado o Senhor Jesus, eles
tiraram-Lhe as roupas, lançaram sortes pelas Suas vestes e sentaram para vigiá-Lo.
Enquanto estava preso na cruz, o Senhor Jesus continuou sofrendo muito ambos física e interiormente.
Ele foi zombado pelas pessoas que passavam por perto, pelos líderes dos judeus, e até mesmo pelos
dois ladrões que foram crucificados com Ele. As pessoas diziam: “Se você é O Filho de Deus, desce
da cruz! ” “Ele salvou outros, a Si mesmo não pode salvar-Se! ” “ Ele é O Rei de Israel, deixe agora
Ele descer da cruz e nós creremos Nele. ”
O Cuidado do Senhor pelos Outros até mesmo na Cruz. Mesmo quando o Senhor estava sofrendo
perseguição do homem, Ele não ficou nervoso com eles ou amaldiçoou-os. Ele simplesmente orou
para que seus fossem perdoados, pois eles não sabiam o que estavam fazendo.
Embora os dois criminosos que estavam crucificados com o Senhor Jesus ambos O reprovaram na
cruz, um deles depois se arrependeu. Ele pediu que Jesus Se lembrasse dele quando Ele entrasse em
Seu reino. O Salvador amoroso o perdoou e disse a ele algo ainda mais gracioso do que ele havia
pedido. O Senhor Jesus disse a ele: “Em verdade te digo, hoje estarás comigo no Paraíso. ”
O Senhor Jesus também se preocupou com as necessidades de sua mãe terrena, Maria. Maria mãe de
Jesus estava de pé junto à cruz com sua irmã e outras duas pessoas chamadas Maria (Maria esposa de
Cleófas e Maria Madalena). Jesus, vendo Sua mãe e o discípulo que Ele amava juntos de pé, disse para
sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o
discípulo a recebeu em sua casa.
SUGESTÕES PARA APLICAÇÃO:
 O Grande Amor de Deus. Deus nos ama muito. Ele veio na forma de um homem e morreu
em nosso lugar. Que grande amor Deus tem por nós! Quando vemos tal amor tremendo
mostrado a nós como devemos reagir? Nós devemos ama-Lo mais e mais a cada dia! Todos
nós podemos expressar nosso amor e gratidão pelo Senhor dizendo a Ele todos os dias que O
amamos. Nós podemos também orar a Ele, ler Sua Palavra, e abrir nossas bocas para cantar
orações a Ele, incluindo durante a hora da reunião de crianças.
 A Excelente Humanidade do Senhor Jesus. O Senhor não odiou aqueles que O zombaram;
pelo contrário, Ele os perdoou. Ele não lutou contra eles; pelo contrário, Ele mansamente
suportou o sofrimento. Ele não se importou consigo mesmo, mas com outros. Ele
graciosamente salvou um criminoso arrependido, e, embora em muita dor e sofrimento, Ele
ainda teve tempo para cuidar de Sua mãe.

