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A mensagem da Cruz
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam
com sangue; e sem derramamento de sangue não há
remissão. (Hebreus 9:22)
Em agosto de 1914, no Tabernáculo Metropolitano de
Newington, na cidade de Londres, Inglaterra. O evangelista
Charles Haddon Spurgeon ministrou o sermão de número
3.418 que tinha como base o texto da carta aos Hebreus
situado no capítulo 9, versículo 22. Na ocasião ele afirmou:
“Em um mar repleto de lágrimas penitenciais não existe nem
o poder nem a capacidade para lavar uma só mancha dessa
espantosa imundice (pecado). Sem derramamento de
sangue não há remissão. ”
Há mais de cem anos, o sermão proferido por
Spurgeon expunha com clareza e enorme unção a
maravilhosa graça da salvação que nos alcançou por meio
do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. A mensagem da
cruz, que Paulo afirma ser loucura para aqueles que não
conhecem o verdadeiro Deus (1 Co 1.18), estava sendo

proclamada com primazia para os irmãos daquela igreja
londrina.
Alguns dias atrás assisti um vídeo divulgado na
internet em que uma parlamentar brasileira utilizava o
mesmo trecho da Bíblia para apregoar uma mensagem de
ódio e violência, contrariando totalmente a mensagem
pregada por Spurgeon e principalmente em total contradição
com a Palavra de Deus revelada a nós.
A mensagem da cruz é a principal demonstração do
amor incondicional de Deus para conosco. Não existe
Evangelho sem a cruz e não existiria a completude da obra
de Cristo se não fosse a cruz. Na cultura judaica, quando
alguém era sentenciado a morrer em uma cruz, isso
representava vergonha e maldição (Gálatas 3:13), mas
Jesus mudou tudo isso e com a sua morte na cruz nos trouxe
a salvação. Ele cumpriu a lei e mesmo não tendo pecado foi
sacrificado como um cordeiro (1 Coríntios 5:7), levando
sobre si todas as nossas transgressões (Isaías 53:4).
O escritor da carta aos Hebreus deixou bem claro que
o derramamento de sangue, capaz de gerar a remissão de
pecados, não poderia ser outro, senão, o sangre do próprio
Cristo.
A Bíblia nos ensina um caminho de paz e amor,
nenhum remorso tem poder para gerar um arrependimento
eficaz, se não estiver acompanhado da verdade revelada na
cruz. Somente Jesus Cristo possui poder para perdoar
pecados.
A mensagem da cruz deve ter posição central nos
púlpitos evangélicos e na nossa vida de cristãos. Não
podemos jamais esquecer que Jesus Cristo se entregou na
cruz por amor, nos trouxe a redenção e hoje temos a
salvação.

‘‘Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do
nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está
crucificado para mim, e eu, para o mundo’’. (Gl 6.14).

“UNIDOS E EDIFICADOS, CERTAMENTE,
FAREMOS UMA GRANDE OBRA PARA DEUS”.
AVISOS PASTOR DA IGREJA
1. Peço de todo coração que os irmãos em Cristo não deixem
de cuidar de suas vidas espirituais. Conclamo a TODOS que
tiverem disponibilidade às terças-feiras à noite que não
deixem de participar do Culto de Ensinamento da Palavra.
19:15h às 19:50h - Oração e intercessão pelas causas
impossíveis;
19:50h às 21:30h - Culto de Ensinamento da Palavra.
2. A partir de primeiro de julho, todas as atividades da igreja
deverão iniciar-se com 30 minutos de oração.
3. Segue abaixo o quadro de visitas ás famílias da igreja.
DATA FAMÍLIA A SER VISITADA
CASAL RESPONSÁVEL
21/jun DINA BRAS DE OLIVEIRA
Pr Eliezer e Pra Cléo
21/jun IRAMILDES MOREIRA
Pr Orcélio e Mis. Eliane
HEDILAMAR MENDES
Pr Paz e Mis. Dalva
21/jun COSTA
MARIA DE FÁTIMA
Pr Eliezer e Pra Cléo
28/jun CASTRO
SILVANA MARY LOPES E
Pr Paz e Mis. Dalva
28/jun IZABELA
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- Ensaio do El Shadai
- Conexão Teens
- Oração
- Culto de Ensino da Palavra
- Santa Ceia do Senhor
- Circulo de Oração Betesda
- Culto da Vitória
- Sem atividades
- Manhã com Deus
- Ensaio da Orquestra
- Oração do Getsemâni
- Escola Bíblica Dominical
- Culto Público

19 a
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
25/06/17
20/06 3ª Feira LARISSA Melo Oliveira
22/06 5ª Feira MONALISA Vitória M. dos Santos Bicalho
24/06 Sábado REJANE Freitas de Jesus

Terça-Feira em Foco: 20/06/17
Venha aprender a Palavra de Deus

