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LIÇÕES BÍBLICAS - A OBRA DA SALVAÇÃO 

JESUS CRISTO É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA 

LIÇÃO 5 – A OBRA SALVÍFICA DE JESUS CRISTO 

INTRODUÇÃO  

 

O pecado é um perverso golpe que atinge o amor de Deus e por consequência traz ao ser humano o 

seu imediato afastamento da presença do Senhor e também a morte eterna, porém, segundo o infinito 

amor e misericórdia de Deus, Cristo como previsto, antes mesmo da fundação do mundo realiza uma 

obra salvífica de morte na cruz para reconciliar o homem, coroa da criação, com o Deus Criador. Nesta 

presente lição estudaremos sobre o pecado, a obra salvífica de Cristo, bem como, o pleno significado de 

sua morte na cruz do Calvário. 

 

1. O PECADO 

A Bíblia Sagrada descreve claramente o pecado como o erro de alvo, falsidade, violação da verdade 

dos preceitos divinos, revolta, maldade, desobediência, transgressão, ilegalidade, iniquidade e injustiça. 

De acordo com a Palavra de Deus pecado é a transgressão da Lei.(1 Jo 3:4). 

O homem quando peca, não só alimenta a sua sórdida inclinação para o mal, mas sobretudo afronta a 

santidade de Deus. O pecado uma vez consumado se reveste de uma gravidade tão incomensurável que 

entristece a Deus e nos afasta do alvo de adorar e ter vida eterna com o Senhor. Só há uma forma de nos 

desvencilharmos das tentações, pois, a carne milita contra o espírito e por isso mesmo precisamos 

permanecer em vigilância quanto a solidez de nossa vida espiritual, para não afrontar ao Senhor. (Mt 

26:41) 

O pecado atinge frontalmente a santidade de Deus, e por isso não podemos deixar de considerar que o 

pecado traz duras e nefastas consequências na vida de uma pessoa nos aspectos social, moral, ético, 

mas sobretudo no aspecto espiritual gerando a morte como condenação eterna. (Rm 6:23) 

2. PERDÃO DOS PECADOS 

A Bíblia Sagrada menciona que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, 

a remissão é o ato ou ação de perdoar. Logo, sem derramamento de sangue não há perdão de 

pecados.(Hb 9:22) 

Outrora no Antigo Testamento o sangue derramado de bodes e carneiros sacrificados diante do altar 

simbolizava a remissão de pecados. No ritual de sacrifício o pecador colocava a sua mão sobre a cabeça 

do animal a ser sacrificado tipificando a transferência dos pecados do homem para o animal, o sacerdote 

sacrificava o animal derramando o sangue ao redor e nas pontas dos chifres do altar, porém, esta ação 

não mudava a consciência humana, ou seja, não havia mudança na alma deste homem para uma nova 

vida sendo, portanto, insuficiente para a sua salvação da condenação eterna ou morte espiritual, apesar 

do perdão de pecados.(Lv 4:27-31) 

Então, como escapar da morte espiritual, tendo em vista que, o homem em sua condição física e 

espiritual decaída nada pode fazer por si mesmo para salvar-se da justiça de Deus ? Deus em  sua 

presciência, antes da fundação do mundo elaborou um plano para que o homem pudesse retornar ao seu 

estado original de comunhão com o Senhor, nosso Deus, e este plano foi construído na base da morte 

vicária de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós e pelo seu sangue derramado na 

cruz, livrou a humanidade da condenação eterna.(Hb 9:15-28) 

A morte de Cristo na cruz foi uma obra completa por não haver qualquer outro sacrifício a não ser o de 

Jesus para a salvação plena do homem, uma obra meritória, pois, a salvação é uma obra de méritos 

exclusivos de Cristo  e também uma obra redentora, porque, somente pelo sangue de Jesus é que 

temos a remissão de pecados. (Ef 2:1-10) 
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3. A OBRA SALVÍFICA DE JESUS NA CRUZ 

Nº ACONTECIMENTOS DESCRIÇÃO  

3.1 Jesus foi entregue 
aos soldados 

Os soldados tomaram a Jesus, o despiram e o cobriram com um manto 
escarlate, teceram uma coroa de espinhos e puseram sobre sua 
cabeça e colocaram na sua mão direita um caniço e escarneceram de 
Jesus. Vestiram-no com suas próprias vestes e o levaram para ser 
crucificado. (Mt 27:27-31) 

3.2. Simão, um cirineu, 
carrega a cruz de 
Cristo 

Jesus muito fragilizado fisicamente e emocionalmente não tem forças 
para carregar a cruz, então, os romanos obrigam a Simão, um cirineu, 
que vinha do campo a carregar a cruz de Cristo (Lc 23:26) 

3.3. A lamentação das 
mulheres 

As mulheres, muito provavelmente as que o acompanhavam em seu 
ministério, choravam e batiam nos peitos pelo sofrimento de Jesus. 
Entretanto, o mestre profetiza que elas deviam chorar por elas 
mesmas, pois, Jerusalém seria destruída e muitos preferiam as 
catástrofes naturais do que viver em um Jerusalém destruída, 
contemporaneamente tipificada para as demais gerações o dia do juízo 
final.(Lc 23:27-31) 

3.4.  A Bebida 
entorpecente dada a 
Jesus 

Era comum dar aos condenados a cruz bebidas entorpecentes para 
aliviar ou neutralizar as dores, porém, Jesus rejeitou esta bebida, pois, 
deveria estar sóbrio e consciente em sua missão. (Mt 27:33-34). 

3.5. A Repartição das 
vestes e da túnica 
de Jesus entre os 
soldados 

Os soldados repartiram as vestes de Jesus para o cumprimento da 
profecia no Salmo 22:18, pois era prerrogativa dos executores se 
apropriarem das vestes das pessoas crucificadas. (Jo 19:23-24) 

3.6. A Crucificação entre 
os dois malfeitores 

Jesus foi crucificado entre dois ladrões para o cumprimento da profecia 
de Isaías 53:12. (Mc 15:27-28)  

3.7. A zombaria de 
Jesus Cristo  

Com a epigrafe sobre a sua cabeça , "Este é o Rei dos Judeus" em 
letras gregas, romanas e hebraicas, parte do público, autoridades 
eclesiásticas, os soldados, sacerdotes, anciãos, escribas e até mesmo 
um dos ladrões escarneciam de Jesus (Mt 27:37-44) 

P PALAVRAS DE JESUS CRISTO NA CRUZ DO CALVÁRIO 

P1 "Pai perdoa-lhes, 
porque não sabem o 
que fazem" 

Jesus libera o perdão para os seus algozes demonstrando o seu 
grande amor para com todos os pecadores (Lc 23:34) 

P2 "Em verdade te digo 
que hoje estarás 
comigo no paraíso" 

Jesus mostra a simplicidade da salvação como sendo universalmente 
para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus 
como o único e suficiente Salvador e Senhor (Lc 23:39-43) 

P3 "Mulher, eis aí o teu 
filho... Eis aí a tua 
mãe" 

Jesus neste contexto tem uma preocupação com os cuidados de sua 
mãe e designa o apóstolo João como o cuidador dela de forma que ela 
não ficasse desamparada (Jo 19:25-27) 

P4 "Deus meu, Deus 
meu, por que me 
desamparaste?  

Jesus neste episódio confirma a condição de homem e coloca a 
humanidade no centro da cruz com os seus pecados clamando por 
salvação que foi dada pela morte de Cristo em resposta a um sincero 
arrependimento e fé. Jesus não foi desamparado por Deus e nem 
separado de Deus porque Ele é Deus e nesta ocasião representou ali 
na cruz toda a humanidade pecadora carente de salvação e que 
clamava por Deus. (Lc 27:45-49) 

P5 "Tenho sede" Jesus estava bastante desidratado e expressou que tinha sede e então 
deram-lhe vinagre para beber em uma esponja (Jo 19:28-29) 

P6 "Está consumado" Jesus declara que o plano de salvação com a sua morte na cruz tivera 
o seu pleno cumprimento confirmado com a entrega de sua vida na 
cruz (Jo 19:30) 

P7 "Pai, nas tuas mãos 
entrego o meu 
espírito" 

Jesus assumindo a nossa humanidade morre se entregando de forma 
voluntária ao Pai, para a salvação de todos os homens em todas as 
gerações. Jesus morreu para posteriormente provar que é possível 
vencer a morte ressurgindo pelo amor e benevolência de Deus Pai. (Lc 
23:45-46) 
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3.8. Um soldado abre o 
lado de Jesus com 
uma lança 

Um soldado para certificar-se da morte de Jesus e dos dois ladrões 
quebra as pernas dos malfeitores, porém, as pernas de Jesus não as 
quebram, para que as escrituras fossem cumpridas, entretanto, o 
soldado abre o lado de Jesus com uma lança saindo sangue e água 
(Jo 19:31-36) 

3.9. O véu do Santuário 
se rasga de alto a 
baixo, a terra treme, 
as rochas se 
fendem e muitos 
dos santos 
ressuscitam 

Com a morte de Jesus, o nosso acesso ao Senhor não precisa mais de 
sacerdotes intermediários, mas, tão somente por Cristo podemos 
chegar a Deus. Fenômenos naturais e a ressuscitação de muitos dos 
santos demonstraram o poder de Jesus sobre a morte. (Mt 27:51-53) 

3.10 O centurião 
reconhece Jesus 
como o Filho de 
Deus 

Testemunhas oculares de todos os acontecimentos reconheceram 
Jesus como sendo verdadeiramente o Filho de Deus (Mt 27:54) 

3.11 O sepultamento de 
Jesus 

Jesus foi retirado da cruz a pedido de José de Arimateia a Pôncio 
Pilatos e sepultado em um sepulcro sob guarda vigiada a pedido dos 
sacerdotes e fariseus, pois, haviam lembrado que Jesus ressuscitaria 
ao terceiro dia e para evitar a retirado do corpo de Jesus pelos seus 
discípulos puseram guarda em frente ao túmulo. (Mt 27:57-66) 

 

4. SIGNIFICADO DA MORTE DE CRISTO 

i. A morte de Jesus na cruz era o centro de sua missão e Jesus tinha a plena consciência de sua 
missão (Lc 18:31-34) 

ii. Jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que 
ocorreu na cruz (Gl 6:11-18) 

iii. Foi de forma voluntária e por amor que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário (Jo 
10:17-18) 

iv. Jesus morreu por nós, para que fossemos conduzidos a Deus, ou seja, reconciliados com Ele  
e por ter sofrido a nossa morte, Ele carregou sobre si os nossos pecados numa nova e perpétua 
aliança. (Jr 31:31-34) 

v. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna, isto é, foi um ato de amor que 
provocou a nossa redenção eterna. (Jo 3:16) 

5. CONCLUSÃO 

Jesus demonstrando o seu infinito amor para conosco, se deixou ser crucificado, morto e sepultado e 

ao terceiro dia ressuscitou consolidando plenamente a nossa salvação da morte, a nossa salvação da 

mais profunda sepultura, com a justificação de nossos pecados diante de Deus, nos redimindo e nos 

reconciliando com a divindade para no futuro termos uma corpo glorificado igual ao dEle. Shalom Adonai ! 

 


