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AS TREVAS - A AGONIA DA SOLIDÃO 
 
“ Desde a hora sexta até à hora nona, houve trevas (skotov skotos) sobre toda 

a terra (gh Ge=chão).” (Mateus 27:45 RA) 
 

 “ Chegada a hora sexta, houve trevas (skotov skotos) sobre toda a terra (gh 

Ge= chão)) até a hora nona.” (Marcos 15:33 RA) 
 

 “ Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas (skotov 

skotos) sobre toda a terra (gh Ge=chão) até à hora nona.” (Lucas 23:44 RA) 
 

toda a terra (gh Ge=chão) um acontecimento LOCAL (Judéia, Calvário?). 

 
Os escritores cristãos primitivos sustentavam que este fenômeno se estendeu por TODA A 
TERRA. 
 
Origen foi uma exceção, afirmando que o fenômeno se restringiu à Judéia, ou ainda, pode 
ter se estendido apenas ao Calvário. 
 
Se assim não fosse, como é que Sêneca e Plinio, ambos grande naturalistas, ambos 
vivendo e escrevendo neste período não fazem menção deste fenômeno (possivelmente 
um eclipse...) 
Provavelmente, estavam longe dali e não davam importância a distritos menores como a 
Judéia, o que reforça a tese de que não foi um fenômeno universal. 
Existem diversos escritos dos séculos 3 em diante que “afirmam” esta universalidade, mas, 
nenhum foi considerado verdadeiro, apenas “falsificações” para justificar uma “santa 
fraude”. 
Para os verdadeiros crentes, “VALE O QUE ESTÁ ESCRITO”. 

 
“ Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá 
sabactâni? O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” 
(Mateus 27:46 RA) 
 

“Finalmente”, chegamos à verdadeira agonia para Jesus. 
Agora, realmente, sua alma estava no limite da tristeza e dor, até a morte. 
O cálice vai passar para Ele, Ele vai tomá-lo e é agora; Ele vai bebe-lo completamente. 
 
Como podemos imaginar o horror de permanecer sob aquelas trevas, tendo o pecado de 
todo o mundo sendo derramado sobre Ele, solitário e afastado do Pai? 
 
Recordando: 
 

1- Intercedeu pelos que queriam matá-Lo 
2- Provisionou os cuidados necessários para atender a sua mãe 
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3- Perdoou o ladrão que se converteu e o confortou nos seus momentos finais 
 
Agora, a luz do sol desapareceu e densas trevas cobriram o Calvário e Jesus estava diante 
dos poderes das trevas, sobrecarregado pelo peso dos pecados do mundo todo e afastado 
de qualquer possibilidade de desfrutar de alguma misericórdia, a não ser densas trevas e 
grande opressão demoníaca. 
Durante o longo e silencioso conflito com os pecados e Satanaz, Ele gritou: 
 
“Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste?” 
 
Compare com estas declarações de Jesus: 
 
“ Eu e o Pai somos um.” (João 10:30 RA) 
 

“ Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta 
hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora.  Pai, glorifica o 
teu nome. Então, veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei.  
A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. 
Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou.  Então, explicou Jesus: Não foi por 
mim que veio esta voz, e sim por vossa causa.  Chegou o momento de ser 
julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.  E eu, quando for 
levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.  Isto dizia, significando de que 
gênero de morte estava para morrer.” (João 12:27-33 RA) 
 

“ Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e, de joelhos, orava,  
dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; contudo, não se faça a minha 
vontade, e sim a tua.  Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.  E, 
estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se 
tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra.” (Lucas 22:41-44 RA) 
 

Mas agora, naquela hora, ninguém o confortava e Ele estava só, com nossos pecados, 
atormentado por Satanáz e o exército do mal. 
 
Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?” (Mateus 27:46 RA) 
 
Deus estava separado do Filho em quem se comprazia: 
 
“ E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo.” (Mateus 3:17 RA) 
 
 “ Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu; e eis, vindo da 
nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo; a 
ele ouvi.” (Mateus 17:5 RA) 
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 “ Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me 
comprazo.” (Marcos 1:11 RA) 
 
 “ e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba; e ouviu-
se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.” (Lucas 3:22 
RA) 
 
“ onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás; estava com as 
feras, mas os anjos o serviam.” (Marcos 1:13 RA) 
 
“ Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.” (Lucas 22:43 RA) 
 
“ Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram.” (Mateus 4:11 
RA) 
 

1- É possível que, nesta hora, Satanáz, como o grande inimigo de Deus e do homem 
tenha obtido permissão para atormentar Jesus com seus demônios para tentar 
desequilibrá-Lo com toda malícia e enganos do inferno. 
 

“ Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre 
mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas.” (Lucas 22:53 RA) 

 

A última oportunidade  que os ímpios tinham de tentar subjuga-Lo e tentaram com o 
que tinham de pior. 

 
Quando Satanáz tentou a Jesus no deserto, ao final o evangelista registra: 
 
“ Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, 
até momento oportuno.” (Lucas 4:13 RA) 

 

Certamente, este era um MOMENTO OPORTUNO. 
 

Imagine Satanaz dizendo ao seu ouvido: 
 

O Quêêêê: O Filho de Deus não é capaz de se salvar? 
Porque isto tudo de acontece, SE és filho de Deus? Então não és! 
Deus te abandonou? Eu não!!! Esqueceu da minha proposta? Quer reconsiderar? 
Ainda está de pé!!! Que tal? Aproveite a oportunidade, é a última!!! 

 
2- Jesus pôde sentir o que nunca havia sentido: 

 
Esta separado do Pai, com quem tinha SEMPRE tido plena comunhão. 

 
Os mártires (p.ex Estevão, em At ), eram confortados por anjos etc. 
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“ Mas Estêvão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de 
Deus e Jesus, que estava à sua direita,  e disse: Eis que vejo os céus abertos 
e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus.  Eles, porém, clamando em alta 
voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele.  E, lançando-
o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos 
pés de um jovem chamado Saulo.” (Atos 7:55-58 RA) 

 
Aqui, Jesus estava só. 

 
3- Algo mais horrível: 

 
Isaias profetizou: 
 
“ Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens; homem de dores e 
que sabe o que é padecer; e, como um de quem os homens escondem o 
rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.  Certamente, ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.  Mas ele foi 
traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados.” (Isaías 53:3-5 RA) 

 
“ Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro foi 

levado ao matadouro; e, como ovelha muda perante os seus 
tosquiadores, ele não abriu a boca.” (Isaías 53:7 RA) 

  
“ Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der 

ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e 
prolongará os seus dias; e a vontade do SENHOR prosperará nas suas 
mãos.  Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito; 
o meu Servo, o Justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, 
porque as iniqüidades deles levará sobre si.” (Isaías 53:10-11 RA) 

 

“ Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição 
em nosso lugar (porque está escrito: Maldito todo aquele que for 
pendurado em madeiro),” (Gálatas 3:13 RA) 

 

“ Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, 
nele, fôssemos feitos justiça de Deus.” (2 Coríntios 5:21 RA) 

 

Deus, que odeia o pecado, fez cair o pecado de todos nós sobre Jesus, para que 
Ele fosse castigado (separado) em nosso lugar. 
 
Fossemos nós e o sofrimento e separação seriam eternos. 
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“ Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os 
quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada,  investigando, 
atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, 
indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão 
testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias 
que os seguiriam.  A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para 
vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por 
aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o 
evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar.” (1 Pedro 1:10-12 
RA) 

 
Após tudo isto, Jesus venceu pela fé em Deus, para ser nosso exemplo, 
especialmente em termos a Bíblia como nossa referência. 
 
Mesmo não vendo a Deus, mesmo sabendo que Deus não o ouvia, mesmo sabendo 
que Deus se afastara dÉle, ele ainda dizia: MEU DEUS, MEU DEUS... 
 
“ Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que 
se não vêem.” (Hebreus 11:1 RA) 

 

“ De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário 
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna 
galardoador dos que o buscam.” (Hebreus 11:6 RA) 
 
Ainda que não entendamos os sofrimentos de Cristo, fica o temor de que não 
podemos pecar despreocupadamente! 
 
Deus não poupou seu Filho! Por causa de nosso pecado. 
 
“ Bem-aventurado aquele cuja iniqüidade é perdoada, cujo pecado é 
coberto.  Bem-aventurado o homem a quem o SENHOR não atribui 
iniqüidade e em cujo espírito não há dolo.  Enquanto calei os meus 
pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos 
todo o dia.  Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor 
se tornou em sequidão de estio.  Confessei-te o meu pecado e a minha 
iniqüidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao SENHOR as minhas 
transgressões; e tu perdoaste a iniqüidade do meu pecado.  Sendo assim, 
todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. 
Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.  Tu és 
o meu esconderijo; tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres 
cantos de livramento.  Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves 
seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho.  Não sejais como o 
cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são 
dominados; de outra sorte não te obedecem.  Muito sofrimento terá de 
curtir o ímpio, mas o que confia no SENHOR, a misericórdia o assistirá.  
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Alegrai-vos no SENHOR e regozijai-vos, ó justos; exultai, vós todos que 
sois retos de coração.” (Salmos 32:1-11 RA) 
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O TRAGO DA MORTE 

Alguns detalhes preliminares: 

Qual, REALMENTE, foi a bebida que foi oferecida a Jesus, na cruz? 

O que Ele bebeu? O que Ele recusou beber? Vinho, vinagre, com fel, com mirra...??? 

Cada um dos evangelistas registrou por um detalhe particular e isto parece ser uma 
discordância entre eles. Talvez, a diferença seja mais aparente que real. 

Vamos verificar: 

“ deram-lhe a beber vinho (oxov  oxos) com fel (colh chole); mas ele, 
provando-o, não o quis beber.” (Mateus 27:34 RA) 
 

 “ Deram-lhe a beber vinho (oinov oinos)  com mirra (smurnizw smurnizo); ele, 
porém, não tomou.” (Marcos 15:23 RA) 
 
 “ Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe 

vinagre (oxov oxos)  , dizendo:” (Lucas 23:36 RA) 
 

  “ Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a 

Escritura, disse: Tenho sede!  Estava ali um vaso cheio de vinagre (oxov oxos). 

Embeberam de vinagre  (oxov oxos) uma esponja e, fixando-a num caniço de 

hissopo, lha chegaram à boca.  Quando, pois, Jesus tomou o vinagre (oxov 

oxos), disse: Está consumado! E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.” (João 
19:28-30 RA) 
 

Vinagre x vinho ? (POSCA) 

“ E, logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de 

vinagre (oxov oxos) e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber.” 
(Mateus 27:48 RA) 
 

 “ E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre (oxov oxos) e, pondo-a 
na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem 
tirá-lo!” (Marcos 15:36 RA) 
 
  “ Responde-me, SENHOR, pois compassiva é a tua graça; volta-te para mim 
segundo a riqueza das tuas misericórdias.  Não escondas o rosto ao teu servo, 
pois estou atribulado; responde-me depressa.  Aproxima-te de minha alma e 
redime-a; resgata-me por causa dos meus inimigos.  Tu conheces a minha 
afronta, a minha vergonha e o meu vexame; todos os meus adversários estão à 
tua vista.  O opróbrio partiu-me o coração, e desfaleci; esperei por piedade, 
mas debalde; por consoladores, e não os achei.  Por alimento me deram fel 

(var ro’sh) e na minha sede me deram a beber vinagre (Umx chomets).” 
(Salmos 69:16-21 RA) 
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Para que se cumprisse a Escritura, baseado no Salmo 69, deveria ser VINAGRE 
e FEL. 
 
Era uma mistura de vinho azedo com ervas tóxicas e alucinógenas que era oferecida como 
“misericórdia” para apressar a morte e encurtar o sofrimento. 
Interessante que, por um lado esta execução era para ser longa e dolorosa, para ser 
exemplo, mas, por outro lado, era provida misericórdia... 
 
A ESCRITURA FOI CUMPRIDA 
 
“ Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a 
Escritura, disse: Tenho sede!” (João 19:28 RA) 
 

O dia está terminando e os sofrimentos estão quase no fim! 
 
TODAS as profecias e o que deveria ser cumprido na escritura estava realizado! 
 
Tudo o que deveria ser feito, Jesus de Nazareth fez! 
Tudo o que deveria ser inflingido, Jesus de Nazareth sofreu! 
Nada faltou, nada falhou. 
Tudo ocorreu sob o conhecimento e conselho de Deus: 
 
“ nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o 
propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua 
vontade,” (Efésios 1:11 RA) 
 

Veja: 
 

  “ Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado (telew teleo=realizado, 

pago), para se cumprir a Escritura, disse:... 
 
Jesus sabia o que iria lhe suceder e nós, de certa forma, para este tipo de acontecimento, 
somos abençoados em não saber nosso futuro! 
 
“ Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os 
seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.” (Mateus 6:34 RA) 
 

Jesus não se poupou deste conhecimento. 
 
“ Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado; e quanto me 
angustio até que o mesmo se realize!” (Lucas 12:50 RA) 
 

Tudo se cumpriu!!! 
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O príncipe deste mundo foi julgado, a cabeça da serpente foi esmagada, as trevas foram 
dissipadas, a luz agora brilha... 
 
Foi aberto o REINO DOS CÉUS a todos os crêem em Jesus. 
 
Note que NINGUÉM poderia matar Jesus e NINGUÉM o matou! 
 
Compare os textos a seguir: 
 

a- “ porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Romanos 6:23 RA) 

 
b- “ E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim 

comerás livremente,  mas da árvore do conhecimento do bem e do mal 
não comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente 
morrerás.” (Gênesis 2:16-17 RA) 

 

c- “ Viveu Adão cento e trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança, 
conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete.  Depois que gerou a Sete, 
viveu Adão oitocentos anos; e teve filhos e filhas.  Os dias todos da vida 
de Adão foram novecentos e trinta anos; e morreu.” (Gênesis 5:3-5 RA) 
 

d- “ Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a dou. 
Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato 
recebi de meu Pai.” (João 10:18 RA) 

 

Algumas passagens de cumprimento da escritura: 
 
“ Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 
  Mas eu sou verme e não homem; opróbrio dos homens e desprezado do povo.  
Todos os que me vêem zombam de mim; afrouxam os lábios e meneiam a 
cabeça:  Confiou no SENHOR! Livre-o ele; salve-o, pois nele tem prazer.    Não 
te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me 
acuda.  Muitos touros me cercam, fortes touros de Basã me rodeiam.  Contra 
mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge.  Derramei-me como 
água, e todos os meus ossos se desconjuntaram; meu coração fez-se como 
cera, derreteu-se dentro de mim.  Secou-se o meu vigor, como um caco de 
barro, e a língua se me apega ao céu da boca;  
Cães me cercam; uma súcia de malfeitores me rodeia; traspassaram-me as 
mãos e os pés.  Posso contar todos os meus ossos; eles me estão olhando e 
encarando em mim.  Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica 
deitam sortes. 
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Tu, porém, SENHOR, não te afastes de mim; força minha, apressa-te em 
socorrer-me.  Livra a minha alma da espada, e, das presas do cão, a minha vida.  
Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos; sim, tu me respondes. 
Lembrar-se-ão do SENHOR e a ele se converterão os confins da terra; perante 
ele se prostrarão todas as famílias das nações.  Pois do SENHOR é o reino, é ele 
quem governa as nações. 
A posteridade o servirá; falar-se-á do Senhor à geração vindoura.  Hão de vir 
anunciar a justiça dele; ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o 
fez.” (Salmos 22:1-31 RA) 
 

“ Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, 
levantou contra mim o calcanhar.” (Salmos 41:9 RA) 
 

“ Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do SENHOR?  
Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca; não 
tinha aparência nem formosura; olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos 
agradasse.  Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens; homem de 
dores e que sabe o que é padecer; e, como um de quem os homens escondem o 
rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.  Certamente, ele tomou sobre si 
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos 
por aflito, ferido de Deus e oprimido.  Mas ele foi traspassado pelas nossas 
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz 
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.  Todos nós andávamos 
desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR 
fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos.  Ele foi oprimido e humilhado, mas 
não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha muda 
perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca.  Por juízo opressor foi 
arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da 
terra dos viventes; por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.  
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua 
morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.  
Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a 
sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus 
dias; e a vontade do SENHOR prosperará nas suas mãos.  Ele verá o fruto do 
penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu Servo, o Justo, com o 
seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniqüidades deles levará 
sobre si.  Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos 
repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte; foi contado 
com os transgressores; contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos 
transgressores intercedeu.” (Isaías 53:1-12 RA) 
 

“ O cordeiro há de ser comido numa só casa; da sua carne não levareis fora da 
casa, nem lhe quebrareis osso nenhum.” (Êxodo 12:46 RA) 
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“ chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe 
quebraram as pernas.  Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e 
logo saiu sangue e água.” (João 19:33-34 RA) 
 
Todos os seus torturadores fizeram as suas vontades e com isto, CUMPRIRAM toda a 
escritura!!! 
 
“ Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não 
estão escritos neste livro.  Estes, porém, foram registrados para que creiais que 
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu 
nome.” (João 20:30-31 RA) 
 

JESUS É O CRISTO! 
 
Vamos nos aplicar para completarmos a sua alegria!! 
 
“ Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a 
sua alma(vpn nephesh) como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e 
prolongará os seus dias; e a vontade do SENHOR prosperará nas suas mãos.  
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu 
Servo, o Justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as 
iniqüidades deles levará sobre si.” (Isaías 53:10-11 RA) 
 

“ Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas 

narinas o fôlego de vida (vpn nephesh), e o homem passou a ser alma vivente.” 
(Gênesis 2:7 RA) 

 
 
 

 
 


