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O BRADO 
 
Notas: 
 

“ E Jesus, clamando outra vez (versic 46) com grande (megav megas) voz, 

entregou (afihmi aphiemi=deixar ir) o espírito (pneuma pneuma=espírito).” 
(Mateus 27:50 RA) 
 

 “ Mas Jesus, dando um grande brado, expirou (ekpnew ekpneo=expirar).” 
(Marcos 15:37 RA) 
 
 “ Então, Jesus clamou em alta (megav megas) voz: Pai, nas tuas mãos entrego 

(paratiyhmi paratithemi) o meu espírito (pneuma pneuma=espírito) ! E, dito isto, 

expirou (ekpnew ekpneo=expirar).” (Lucas 23:46 RA) 
 

João não faz referência ao BRADO. 
 

“ Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado (telew teleo)! E, 

inclinando a cabeça, rendeu (paradidwmi paradidomi=entregar em 
confiança) o espírito (pneuma pneuma).” (João 19:30 RA) 
 

Jesus não foi MORTO por ninguém. 
 
ANTES disso, já havia declarado: 
 

“ Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida (quch psuche=alma) para 
a reassumir.  Ninguém a tira de mim; pelo contrário, eu espontaneamente a 

dou. (tiyhmi tithemi=dar, em depósito) Tenho autoridade (exousia exousia) para 

a entregar (tiyhmi  tithemi ) e também para reavê-la (lambanw 

lambano=recuperar). Este mandato (entolh  entole=ordem) recebi de meu Pai.” 
(João 10:17-18 RA) 
 

Estamos acompanhando Jesus desde o Jardim até o Calvário, a prisão, os julgamentos, as 
ofensas, os açoites, o desprezo, a agonia em solidão. 
 
Acompanhamos os sinais milagrosos e o assalto de Satanáz. 
 
Acompanhamos a ira de Deus, que nos era devida, cair sobre Ele. 
 
Agora, chegamos ao desfecho, a perspectiva de repouso após as lutas, a conclusão dos 
trabalhos! 
 
“ Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e 
íntegros, em nada deficientes.” (Tiago 1:4 RA) 
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Afinal, o que ESTÁ CONSUMADO (telew teleo)? 

 
1- A sua vida humana (filho de Maria, último ou segundo Adão) entre os humanos 

caídos, limitada por sua vontade própria aos limites humanos. 
 

“ Pois assim está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma (quch 

psuche) vivente (zaw zao=vidadverdadeira). O último Adão, porém, é espírito 

vivificante (zwopoiew  zoopoieo=gerar vida).” (1 Coríntios 15:45 RA) 
 

“ Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se 

(sumpayew  sumpatheo) das nossas fraquezas (asyeneia astheneia); antes, 

foi ele tentado (peirazw peirazo)* em todas as coisas, à nossa semelhança, 
mas sem pecado.” (Hebreus 4:15 RA) 
 
(*) Mesma palavra em Tg 1.2 

 
2- A cruz e os sofrimentos de Jesus. 

 
Precisamos pedir a Deus que nos dê espírito de sabedoria para entendermos os 
sofrimentos de Jesus, até a cruz. 
 
A ansiedade por concluir estes trabalhos (Lc 21.15), a agonia no jardim, suor de 
sangue, a traição, os açoites, as degradações, podemos entender, mas o sentido 
real da frase: Deus meu, Deus meu, ... 
 

3- O cumprimento de TODAS as profecias. 
 
A cessação da Lei. 
 
O véu rasgado (Deus e os homens) 
 
“ Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo; 
tremeu a terra, fenderam-se as rochas;” (Mateus 27:51 RA) 

 
“ E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo.” 

(Marcos 15:38 RA) 
 
  “ E rasgou-se pelo meio o véu do santuário.” (Lucas 23:45 RA) 
 
 A parede de separação entre judeus e gentios. 
 

“ Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a 
parede da separação que estava no meio, a inimizade,” (Efésios 2:14 RA) 
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 Os tipos (cordeiro etc) 
 

“ Isto é o que oferecerás sobre o altar: dois cordeiros de um ano, cada 
dia, continuamente.  Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro, ao 
pôr-do-sol.” (Êxodo 29:38-39 RA) 

 
 Não há mais ALTAR. 
  

4- O completo e suficiente perdão definitivo de TODOS os pecados dos homens. 
 
“ porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo 
injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus.  Pois que 
glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com 
paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente 
afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus.  Porquanto para 
isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso 
lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos,  o qual não 
cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca;  pois ele, 
quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia 
ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente,  carregando ele 
mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, 
mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, fostes 
sarados.  Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém, vos 
convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma.” (1 Pedro 2:19-25 RA) 

 

5- A redenção do mundo pelos sofrimentos de Jesus. A salvação (de estarmos 
separados eternamente de Deus) de todos os eleitos ** de Deus. 
 
Lembrar: 
 
É possível abusar disto, mas, já vimos os perigos. 
 
É possível apostatar! Lc 15. 11 ss Hb 6 
 
“ Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo 
pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.” (1 Coríntios 
9:27 RA) 
 
“ Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa 
que pode confiar na carne, eu ainda mais:  circuncidado ao oitavo dia, da 
linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à 
lei, fariseu,  quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que 
há na lei, irrepreensível.  Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei 
perda por causa de Cristo.  Sim, deveras considero tudo como perda, por 
causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; por 
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amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para 
ganhar a Cristo  e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede 
de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de 
Deus, baseada na fé;  para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a 
comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte;  
para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.  Não que 
eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para 
conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.  
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: 
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que 
diante de mim estão,  prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 
vocação de Deus em Cristo Jesus.  Todos, pois, que somos perfeitos, 
tenhamos este sentimento; e, se, porventura, pensais doutro modo, 
também isto Deus vos esclarecerá.” (Filipenses 3:4-15 RA) 
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A ORAÇÃO DE PASSAGEM 
 
“ Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado! E, inclinando a 

cabeça, rendeu (paradidwmi paradidomi=dar em confiança) o espírito.” 
(João 19:30 RA) 
 
Morreu mesmo ou foi um “transe”? 
 
O que é morte? O que é transe? 
 
“ Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e 
água.” (João 19:34 RA) 
 
Para onde foi a alma de Jesus, após ter “rendido o espírito”? 
 

“ porque não deixarás a minha alma na morte (Adhv hades), nem permitirás 
que o teu Santo veja corrupção.” (Atos 2:27 RA) 
 

“ Pois não deixarás a minha alma na morte (lwav sh@’owl), nem permitirás que 
o teu Santo veja corrupção.” (Salmos 16:10 RA) 
 
Lucas menciona que Ele foi ao paraíso: 
 
“ Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 

(paradeisov  paradeisos)” (Lucas 23:43 RA) 
 
Veja o livro de Sabedoria 3.1-4 
 

“ Pois também Cristo morreu (pascw pascho=foi afetado), uma única vez, pelos 

pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus; morto (yanatow 

thanatoo), sim, na carne, mas vivificado (zwopoiew zoopoieo) no espírito,  no 

qual também foi e pregou (khrussw kerusso) aos espíritos em prisão,” (1 Pedro 
3:18-19 RA) 
 

“ abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam (koimaw 

koimao=dormir), ressuscitaram (egeirw egeiro=acordar);  e, saindo dos 

sepulcros depois da ressurreição (egersiv egersis) de Jesus, entraram na cidade 
santa e apareceram a muitos.” (Mateus 27:52-53 RA) 
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A ÚLTIMA FRASE 
 
“ Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito! 
E, dito isto, expirou.” (Lucas 23:46 RA) 
 

Compare com: 
 
“ Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.” (Salmos 
37:5 RA) 
 

“Não fico aqui nem mais um minuto...”  
 
  Demonstração de fé em DEUS. 
 
Nunca houve uma morte semelhante, mesclando honra e desonra, fraqueza e poder. 
 
Morreu na cruz, a mais desgraçada, desumana e degradante das formar de matar. 
 
Aqui está a prova de que ninguém, nem Satanaz, tirou a sua vida, Ele a entregou. 
 
O centurião que presenciou tudo, e sabia das consequências da crucifixão, percebeu, 
entre outras coisas pelo grito que Jesus deu, que se tratava de Alguém especial: 
 
“ Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito! 
E, dito isto, expirou.  Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a 
Deus, dizendo: Verdadeiramente, este homem era justo.” (Lucas 23:46-47 RA) 
 

Falou esta frase como nosso SUMO SACERDOTE, completando o trabalho da REDENÇÃO. 
 
“ 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.” (Isaías 53:10 RA) 
 

Nosso exemplo, não só de vida, mas também, como de como devemos contemplar a 
nossa própria morte. 
 
Veja o exemplo de Estevam: 
 
“ 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.” (Atos 7:55-56 RA) 
 

Para nós humanos, nada é mais aterrorizante que a morte. 
 
Mas, veja: 
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“ O último inimigo a ser destruído é a morte.” (1 Coríntios 15:26 RA) 
 
Nossa confiança deve vir de: 
 
“ Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha 
partida é chegado.  Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.  
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me 
dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a 
sua vinda.” (2 Timóteo 4:6-8 RA) 
 

Naquele mesmo dia, houve mais 3 mortes: 
 
Judas 
 
O ladrão impenitente 
 
O ladrão que se tornou crente 
 
Vamos comparar as suas manifestações. 
 
Quando chegar a “nossa vez”, Cristo estará lá para nos receber e seremos confortados 
pelos seus anjos, SE vivermos de acordo com a sua vontade. (Veja Estêvão) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


