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“Cremos que, movido pelo amor e em obediência ao 

Pai...”

P – Por que Jesus Cristo se entregou por nós?

R – A Bíblia nos dá uma única explicação: Jesus Cristo 

nos ama, não pelo que nós somos mas por causa de 

quem Ele é. Não existe maneira de compreender Jesus 

Cristo sem ser pelo amor.



“...O Filho eterno tornou-se humano...”

• Essa humildade foi necessária para que os seres 

humanos fossem salvos de sua terrível condição. 

Nós não tínhamos e não temos condição nenhuma 

de nos salvar da ira de Deus. O próprio Deus teria de 

vir nos resgatar. 

• Foi exatamente isso que ele fez.



“... o Verbo se encarnou, plenamente Deus e 

plenamente ser humano, uma Pessoa em duas 

naturezas....”

• O Verbo – 100% Deus (estava com Deus no princípio 

- Jo1.2)

• Se encarnou – 100% homem ( gerado por Deus, 

nascido de uma virgem - Jo1.14).



“... Ele obedeceu perfeitamente ao seu Pai celestial, 

viveu uma vida sem pecado, realizou sinais e 

milagres,....”

1 Pe 2.22 – “Ele não cometeu pecado nem foi encontrado engano em sua boca”

Gl 4. 4-7 – Nasceu sob a lei

Lc 2.21 – Foi circuncidado ao oitava dia

Lc 21 – Foi criado por pais (José e Maria)

Mt 3.15 – Jesus foi batizado

• A fim de cumprir toda a justiça a nosso favor.



“... foi crucificado sob Pôncio Pilatos....”

Lc 22.42 – “Pai, se queres, afasta de mim este cálice! Contudo, não se faça 

a minha vontade, e sim a tua.

Mt 27.46 – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?”

P- Por que Deus permitiria, até mesmo preordenaria, tal aparente 

revestimento de justiça?

R- Deus não somente permitiu como também o declarou desde a 

eternidade.                 (1 Pe 1.19-20)



“...ressuscitou corporalmente da morte ao terceiro dia e 

ascendeu ao céu...”

• A ressurreição de Cristo é o evento que coroa todas as 

poderosas obras de Deus.

• Maior que o abrir o mar vermelho.

• Maior que a derrubada dos muros de Jericó

• Mais impressionante que o triunfo de Davi sobre Golias e 

etc...

• At - 2.36 – “ Portanto, toda a casa de Israel esteja 

absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês 

crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.”



“...Como Rei mediador, ele está assentado à destra 

de Deus Pai, exercendo no céu e na terra toda a 

soberania de Deus, e é nosso Sumo Sacerdote e 

justo Advogado.”



“... Cremos que por sua encarnação, vida, morte, ressurreição e 

ascensão, Jesus Cristo agiu como nosso representante e 

substituto. Ele o fez para que nele fôssemos feitos justiça de 

Deus”

• Assim como Adão é o representante da antiga aliança, Cristo é o 

representante da nova aliança (Rm 5)

• Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para 

que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. (2Cor 5.21)



“... na cruz ele cancelou o pecado, propiciou a Deus, e, carregando 

toda a penalidade de nossos pecados, reconciliou com Deus todos 

os que creem. Por sua ressurreição, Cristo Jesus foi vindicado por 

seu Pai, quebrou o poder da morte e venceu Satanás, que 

anteriormente tinha poder sobre ela, e trouxe vida eterna a todo seu 

povo”

• Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! (Jo 1.29)

• Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro (Gl 3.13)

• Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna; quem se mantém rebelde contra o Filho não 

verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. (Jo 3.36).

• Estávamos mortos em nossos delitos e pecados (Ef 2.1-3)



“...por sua ascensão, ele foi para sempre exaltado como Senhor e 

nos preparou um lugar para estarmos junto dele.”

• Jesus explicou que a sua ascensão era boa por dois motivos:

1. Enviaria o Espírito Santo – O consolador, o conselheiro, quem 

os guiaria, encorajaria e ensinaria (Jo14.15-21)

2. Ia pra casa do Pai lhes preparar um lugar. (Jo 14.2)



“...Cremos que a salvação está em nenhum outro, porque 

não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual 

sejamos salvos.”

• Cristo é a nossa única esperança – Depravação total de 

toda a humanidade (Rm3.23)

• “Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, 

rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular.

E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do 

céu não existe nenhum outro nome, dado entre os 

homens, pelo qual importa que sejamos salvos.” At 4.11-

12



“...Porque Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, 

as desprezadas, as coisas que não são, para anular as 

coisas que são, nenhum ser humano poderá se vangloriar 

diante dele — Cristo Jesus tornou-se para nós sabedoria de 

Deus, ou seja, nossa justiça, retidão, santidade e redenção.”

1 Cor 1.28
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