
No que eu devo crer? 
A perspectiva dos criminosos em Gólgota 
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Introdução 

...para que também eles 
alcancem a salvação que 
está em Cristo Jesus, com 

glória eterna. 

 
2Tm 2.10 2 



Salvação 

 “O Senhor é a minha 
força e a minha canção; 

ele é a minha salvação!” 
 

Ex 15.2 
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Salvação 

 “Não há salvação em 
nenhum outro, pois, 

debaixo do céu não há 
nenhum outro nome dado 

aos homens pelo qual 
devamos ser salvos” 

At 4.12 4 



CRUZ 

A necessidade da  
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Cruz 

Ele nos perdoou todas as 
transgressões e cancelou a escrita 

de dívida, que consistia em 
ordenanças, e que nos era 
contrária. Ele a removeu, 

pregando-a na cruz 
 

Cl 2.13-14 6 



Cruz 

Como agora fomos 
justificados por seu sangue, 
muito mais ainda seremos 
salvos da ira de Deus por 

meio dele! 
 

Rm 5.9 
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Cruz 

 tendo despojado os poderes 
e as autoridades, fez deles 

um espetáculo público, 
triunfando sobre eles na 

cruz. 
 

Cl 2.15 8 



“crux comissa” ou “cruz de santo Antonio” 9 



“crux decussata” ou “cruz de santo André” 10 



“crux immissa” ou “cruz latina” 11 



Achado arqueológico: Yehohanan 12 



Achado arqueológico: Yehohanan 13 
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“O próprio nome (da cruz) 
deveria ser excluído não só do 

corpo, mas também dos 
pensamentos, dos olhos e dos 

ouvidos dos cidadãos 
romanos.” 

 

-- Cícero 
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Suástica: símbolo nazista 15 



Cruz 

a mensagem da cruz é loucura 
para os que estão perecendo, 

mas para nós, que estamos 
sendo salvos, é o poder de 

Deus. 
 

1Co 1.18 16 



CRER 

A necessidade do  
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Crer 

 Porque Deus tanto amou o 
mundo que deu o seu Filho 
Unigênito, para que todo o 
que nele crer não pereça, 
mas tenha a vida eterna. 

 

Jo 3.16 18 



Crer 

 Jesus respondeu: "A obra 
de Deus é esta: crer 

naquele que ele enviou" 
 

 

Jo 6.29 19 



No que eu devo crer? 
A perspectiva dos criminosos 
crucificados 
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Similaridades entre os dois criminosos 21 



No que eu devo crer? 
A perspectiva do criminoso 
zombador 
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Criminoso zombador 

"Você não é o Cristo? 
Salve-se a si mesmo e a 

nós! " 

v.39 
23 



No que eu devo crer? 
A perspectiva do criminoso 
penitente 
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Criminoso penitente 

(Jesus): 

"Eu lhe garanto: Hoje 
você estará comigo no 

paraíso".  

v.43 
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Criminoso penitente 

"Você não é o Cristo? 
Salve-se a si mesmo e a 

nós!" 

v.39 
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Criminoso penitente 

"Você não teme a 
Deus, nem estando sob 

a mesma sentença?" 

v.40 
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Criminoso penitente 

"Nós estamos sendo 
punidos com justiça, 

porque estamos 
recebendo o que os 

nossos atos merecem." 

v.41 
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Criminoso penitente 

“Mas este homem 
não cometeu 
nenhum mal.” 
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v.41 



Criminoso penitente 

"Jesus, lembra-te de 
mim quando entrares 

no teu Reino". 

v.42 
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Garantia de Jesus 

"Eu lhe garanto: Hoje 
você estará comigo no 

paraíso".  
 

v.43 31 


