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Introdução: 



2 Pois decidi nada 
saber entre vocês, a 
não ser Jesus Cristo, 
e este, crucificado. 

1Co 2 



O sofrimento de Cristo é o padrão 
para o sofrimento dos cristãos 



21 Para isso vocês foram 
chamados, pois também 
Cristo sofreu no lugar de 

vocês, deixando-lhes 
exemplo, para que sigam 

os seus passos. 
1Pe 2 



22 Ele não cometeu 
pecado algum, e 

nenhum engano foi 
encontrado em sua 

boca.  
1Pe 2 



23 Quando insultado, não 
revidava; quando sofria, 
não fazia ameaças, mas 

entregava-se àquele que 
julga com justiça. 

1Pe 2 



17 pois os nossos 
sofrimentos leves e 

momentâneos estão 
produzindo para nós uma 

glória eterna que pesa 
mais do que todos eles.  

2Co 4 



18 Assim, fixamos os 
olhos, não naquilo que se 
vê, mas no que não se vê, 

pois o que se vê é 
transitório, mas o que 

não se vê é eterno. 
2Co 4 



O sofrimento de Cristo é o 
perfeito substituto dos cristãos  



 Qual preço deveria ser 
pago? Ele pagou. Que vitória 

precisava ser vencida? Ele 
venceu. Que culpa precisava 
ser retirada? Ele retirou. Que 

pena precisava ser 
enfrentada? Ele enfrentou!    

Leon Morris 



10 Já os que são pela prática 
da lei estão debaixo de 

maldição, pois está escrito: 
Maldito todo aquele que 
não persiste em praticar 

todas as coisas escritas no 
livro da Lei.  

Gl 3 



13 Cristo nos redimiu da 
maldição da lei quando se 
tornou maldição em nosso 

lugar, pois está escrito: 
Maldito todo aquele que for 

pendurado num madeiro.  
Gl 3 



24 Ele mesmo levou em seu 
corpo os nossos pecados 
sobre o madeiro, a fim de 
que morrêssemos para os 

pecados e vivêssemos para a 
justiça; por suas feridas 
vocês foram curados. 

1Pe 2 



24 Ele mesmo levou em seu 
corpo os nossos pecados 
sobre o madeiro, a fim de 
que morrêssemos para os 

pecados e vivêssemos para 
a justiça; por suas feridas 

vocês foram curados. 
1Pe 2 



17 Portanto, se alguém 
está em Cristo, é nova 

criação. As coisas antigas 
já passaram; eis que 

surgiram coisas novas! 

2Co 5 



24 Ele mesmo levou em seu 
corpo os nossos pecados 
sobre o madeiro, a fim de 
que morrêssemos para os 

pecados e vivêssemos para a 
justiça; por suas feridas 
vocês foram curados. 

1Pe 2 



16 Ao anoitecer foram 
trazidos a ele muitos 

endemoninhados, e ele 
expulsou os espíritos com 

uma palavra e curou 
todos os doentes.  

Mt 8 



17 E assim se cumpriu o 
que fora dito pelo profeta 
Isaías: Ele tomou sobre si 
as nossas enfermidades 

e sobre si levou as nossas 
doenças.  

Mt 8 



O perfeito relacionamento 
com Cristo 



25 Pois vocês eram 
como ovelhas 

desgarradas, mas agora 
se converteram ao 

Pastor e Bispo de suas 
almas. 

1Pe 2 



21 Para isso vocês foram 
chamados, pois também 
Cristo sofreu no lugar de 

vocês, deixando-lhes 
exemplo, para que sigam 

os seus passos.  
1Pe 2 



22 Ele não cometeu 
pecado algum, e 

nenhum engano foi 
encontrado em sua 

boca.  
1Pe 2 



23 Quando insultado, 
não revidava; quando 

sofria, não fazia 
ameaças, mas 

entregava-se àquele 
que julga com justiça.  

1Pe 2 



24 Ele mesmo levou em seu 
corpo os nossos pecados 
sobre o madeiro, a fim de 
que morrêssemos para os 

pecados e vivêssemos para a 
justiça; por suas feridas 
vocês foram curados.  

1Pe 2 



25 Pois vocês eram 
como ovelhas 

desgarradas, mas agora 
se converteram ao 

Pastor e Bispo  
de suas almas. 

1Pe 2 


