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A Cruz de Cristo: Loucura e Poder Contrastados
"Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se
perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus."
1Co 1:18.
Segundo este texto, há uma barreira intelectual
importante naqueles que não creem no Evangelho. Eles não
compreendem nem o significado nem o benefício que lhes é
oferecido por Deus através da mensagem da cruz de Cristo.
Loucura (ou tolice) é o veredito natural do cético que
permanece na perdição.
A morte de cruz era um símbolo de extrema fraqueza e
humilhação. A cruz representava a completa desgraça e a
absoluta impotência cujo desfecho inevitável para o infeliz
nela pregado, era uma morte lenta e terrível precedida por
momentos intermináveis de extrema dor e sofrimento.
O nível estratosférico que a crueldade humana pode
alcançar ficava patente naquele cenário marcado pela
barbárie. O condenado era submetido a um longo processo de
tortura, humilhação, espancamento e chicoteamento. Nas
extremidades das tiras dos chicotes haviam acessórios
cortantes idealizados para maximizar o estrago. A carne do seu
corpo ficava amplamente dilacerada pelas investidas brutais
dos soldados. Aquele corpo seminu todo ensanguentado e
repleto de feridas abertas era transformado em um espetáculo
horrendo e repugnante para uma plateia frenética que
acompanhava atentamente cada detalhe daquele longo e
atroz procedimento. Em um dado momento, os perversos
soldados romanos perfuravam cruelmente suas mãos ou
punhos e seus e pés através de marretadas potentes em
artefatos metálicos e pontiagudos concebidos para fixar a
carne humana na madeira da cruz até que a morte viesse dar
fim ao prolongado martírio.
Os gritos agonizantes do crucificado misturavam-se às
gargalhadas irônicas dos soldados e às gritarias inflamadas da
plateia e compunham uma sonoplastia nefasta para aquele
espetáculo bizarro. Quebrar os ossos das pernas para apressar a
morte do moribundo por asfixia podia até ser visto como um
ato final de misericórdia.

Como Deus pôde escolher uma cena como esta para
propor uma boa notícia ao mundo? É, de fato, loucura para os
céticos perdidos que não compreendem como algo benéfico
pode surgir da experiência final de Jesus Cristo na cruz. Parece
mesmo loucura a mensagem que nos assegura que Deus
tenha expressado seu imenso amor à humanidade não
merecedora ao enviar seu único filho para nascer humano e
acabar subjugado, condenado e morto naquele cenário de
horror.
Mas é justamente aquele cenário de horror que Deus Pai
e Deus Filho escolheram desde a eternidade para tratar com os
pecados da humanidade1. Ninguém tirou a vida de Jesus
Cristo. Ele voluntariamente a deu como sacrifício pelos
pecados do mundo2. Na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita, os
pecados do mundo foram punidos em Cristo3, e os resultados
da sua preciosa conquista são graciosamente oferecidos à
humanidade para que por meio da fé, todo aquele que nele
crê, escape do justo juízo condenatório de Deus4. Assim, todo
aquele que crê que na cruz seus próprios pecados foram
punidos em Cristo, escapará de ter os seus pecados punidos no
inferno da condenação5. Portanto, a mensagem da cruz é o
poder de Deus que se manifesta salvador e transformador, que
aproxima o pecador outrora inimigo de Deus para que seja
adotado por Deus como filho amado6!
A expressão de louvor das miríades angelicais define
muito bem a grandiosidade do poder salvador de Deus
mediante a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo: "E,
subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia
celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores
alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem."
(Lc 2:13-14).
1Ap 13:8; 2Jo10:18; 31Jo2:2; 4Jo 3:16-18; 52Ts 1:7-9; 6Jo 1:12;
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Escola Bíblica
Módulo de 4 aulas

manhã
09h30 às 11h00

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Capitalismo: Mitos e
Verdades à Luz da Bíblia

Alex Souza e Bruno Boroto

PS

O papel dos avós no século XXI

Ministério Criação de Filhos

MZ

Perfeitamente habilitado
Um estudo da carta de 2Timóteo

Felipe Coelho

C5

Servos a serviço do Reino

Alexandre Oliveira

C4

A vida de Elias

Luiz Américo

C6

Somos todos Onésimo – Carta de Filemon

Lucas Lisboa

C3

CURSO

PROFESSOR

LOCAL

Infantil

Currículo Semear

Dividido por faixa etária

Diversos

PREAS

Encontros com Jesus

Lucas Gurgel

Chalé 2

Jovens

Cristianismo e Estado

Glauco Santiago

C3

ADULTOS

noite

18h00 às 19h30

NESTE MÊS NÃO HAVERÁ
CURSOS NO PERÍODO DA NOITE
Adolescentes

AULA AVULSA

-

C3

CULTOS
09h30

PRELETOR

18H00

PRELETOR

ADULTOS

Mosaico Divino

Fernando Leite

Mosaico Divino

Fernando Leite

INFANTIL

-

-

Amando as pessoas

Saulo Tamburus

AGENDA
Todos os dias
Aconselhamento Bíblico
(Necessário agendar)
Grupos nos Lares
(Consulte horários no site)
Segunda-feira
19h30 - CTL
Terça-Feira
07h00 - Café | Homens (Mensal)
14h00 - Escola de Artes
19h30 - Ensaio do Coral
19h30 - Musicando

CONTRIBUIÇÕES
Sábado
Contas para depósito de dízimos e ofertas
Programação PREAS (Quinzenal)
CNPJ 58.391.673/0001-08
Programação Adolescentes
Identifique a sua oferta para financeiro@igrejafonte.org.br
Programação Jovens
Domingo
AG: 6548 CC: 26.468-5
08h30 - Reunião de Oração
08h30 - Ceia (Mensal)
AG: 2297-7 CC: 5454-2
09h30 - Culto
09h30 - Escola Bíblica de Adultos
09h30 - Escola Bíblica Infantil
Faça suas contribuições em cheques, depositando nas saídas
18h00 - Culto Infantil
laterais do auditório. Evite fazer sua contribuição em dinheiro (espécie).
18h00 - Culto
18h00 - Escola Bíblica de Adultos Você também pode fazer a contribuição via cartão de débito após os cultos.

PROGRAMAÇÕES
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ENCONTRO DE MULHERES 2019

obediência ou sacrifício?

23 a 25 de Agosto
Hotel Palace/Serra negra
Preletora:
Hendrika Vasconcelos
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ANOTAÇÕES

Não custa lembrar, mas esquecer...: Mosaico Divino - Parte 2 - 2 Pe 1.3-4

Preletor: Fernando Leite
Introdução
2Pe 3.7,13; Sl 73.2-17

1ª Imagem: Deus sublime
Divino poder - 2Pe 1.3; Ef 3.20

Deus de glória e excelência - 2Pe 1.3-4; 16

O coração ciente da maravilha do plano de Deus inspira,
propicia e possibilita melhor vida.

2ª Imagem: Deus que chama
2Pe 1.3; At 16.14; Jo 1.12-13; Rm 8.30; Jo 6.64-65; 2Tm 1.9

As imagens que formam o cenário do plano Deus inspiram
e propiciam o melhor que se pode ter na vida.

Para e por si - 2Pe 1.3; Lc 5.28-32; At 3.12; Mt 5.3

ANOTAÇÕES

3ª Imagem: Deus generoso por excelência
Deus que concede e dá - 2Pe 1.1,3-4; Is 55.1

Conclusão: Você precisa, saber isso!
2Pe 1.3; Tg 1.18; 1Pe 1.23

4ª Imagem: Deus de promessas
Grandes e preciosas promessas - 2Pe 1.4

Natureza divina - 2Pe 1.4; 2Co 7.1

5ª Imagem: Deus capacitador
2Pe 1.1,3; 1Pe 5.10; 1Co 10.13; Mt 5.20; 1Ts 4.7-8

igrejafonte.cps
igrejafonte

www

igrejafonte.org.br
(19)

3289.4501

Rua Tenente Alberto Mendes Jr., 05 - Barão Geraldo - Campinas/SP

Tarefas:
• Memorize os versos 2Pe 3.3-4
• Confira e defina a lista de promessas de Deus:
Graça Jo10.10; Vida Jo 6.48-56; Vida espiritual Ef 2.1;
Ressurreição Jo11.25; Alegria Gl 5.22; Força Jo 14.26;
Sabedoria Ef 1.17-18; Céu Jo 14.1-3; Eternidade Jo 1.12
filiação; Retribuição eterna 1Tm 4.8
• Agradeça a Deus pela beleza e maravilha de Seu plano
em detalhes como os destacados nos pontos desta
mensagem.
• Avalie o que falta para que você tenha a vida planejada
por Deus. O que lhe falta? Ore por isso.
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