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1. Oração
2.Introdução
Quando o Senhor Jesus entregou-Se para pagar o preço
dos nossos pecados, Ele foi humilhado, julgado, torturado e
finalmente crucificado. Padecendo todo o sofrimento da Cruz, Ele
proferiu SETE PALAVRAS que são as conhecidas “Sete Palavras da
Cruz de Cristo”, que foram as Suas palavras finais, na condição de
encarnado. Hoje, estudaremos a segunda e a terceira palavras
desse marcante momento.
2ª PALAVRA - “Em verdade te digo que hoje estarás comigo
no Paraíso”. (Lucas 23. 43).
Como sabemos o Senhor Jesus foi crucificado entre dois
ladrões. Ali estava Ele humilhado em todos os sentidos e contado entre
dois transgressores, justo Ele que nada fez para merecer estar ali naquela
cruz. E é nessa condição que se trava uma breve discussão entre os dois
ladrões e Jesus.
O primeiro ladrão a falar com Jesus é o modelo do sujeito
incrédulo, rebelde e zombador. Ele afirma: “Se tu és o Cristo, salva-te a ti
mesmo, e a nós”. (Lc 23. 39b). No entanto, o outro malfeitor posicionouse: “Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda
temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com
justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam; mas este
nenhum mal fez”.
Percebemos aqui, dentre outras lições, a respeito do amor de
Jesus pelo pecador arrependido. O Senhor não disse palavra alguma para
primeiro ladrão, este não obteve resposta alguma do Senhor. No entanto, o
pecador arrependido, alvo do amor e da graça divina, recebe de Jesus a
certeza da salvação. Que grande e sublime amor o Senhor tem por todo
aquele que se arrepende de seus pecados. Se você está com o coração
duro, busque o lugar de arrependimento no Senhor, abandone pecados e
abrace uma vida nova no Senhor.
3ª PALAVRA - "Mulher, eis aí teu filho”... “Eis aí tua mãe”
(Jo 19. 26-17).
As três primeiras palavras da cruz de Cristo revelam o Seu amor e
Sua compaixão para com as pessoas. A terceira palavra está dividida em
duas partes, a primeira delas é dirigida à Maria e a segunda, a João, o
“discípulo amado”. O vs. 25 nos diz que algumas pessoas estavam ali ao pé
da cruz de Cristo nos momentos finais de sua vida. Jesus vê sua mãe e ao
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lado dela o discípulo João. Nesse momento, Ele se preocupa o futuro deles.
A primeira parte dessa palavra de Cristo é dirigida a Maria:
“Mulher eis aí teu filho” foi uma palavra de consolo para aquela que o
gerou, criou e cuidou. A segunda parte dessa palavra de Cristo é dirigida a
João, o discípulo amado: “Eis aí tua mãe”. Essa foi uma palavra de
responsabilidade em que ele incumbiu João de cuidar de Maria. Que
gloriosa responsabilidade foi aquela.
Nessa palavra, o Senhor Jesus cumpriu dois grandes
mandamentos. Ele cumpriu ao mandamento “honra teu pai e tua mãe” Êxodo 20. 12. Honrar aos pais não é apenas respeitar no modo de tratar,
falar, etc. A ordem de Deus é “honra”! Muitos filhos crentes se esquecem
disso. Mas, honrar é cuidar, amar, fazer-se presente. Vivemos numa época
em que se faz exatamente o oposto em muitas famílias.
Em segundo lugar, Ele cumpriu ao mandamento "Amarás a teu
próximo..." - Mt 19. 19; 22. 39. Neste momento de terrível sofrimento, Ele
ainda pensou nos outros... Por natureza, nós somos muito egoístas,
estamos sempre pensando em nós mesmos e naquilo que nos agrada.
Jesus nos dá uma grande lição quando pensou nas pessoas mesmo
estando na cruz. Este é o exemplo máximo de altruísmo.
Precisamos pensar nas pessoas que estão em nosso derredor. A
Palavra de Deus nos manda amarmos ao nosso próximo como a nós
mesmos. O que temos feito para cumprir este mandamento?
3. Finalizando...
1) Compartilhem um com o outro a respeito da alegria de
serem salvos em Jesus (de se sentirem alvos da Graça, do Amor e da
Misericórdia de Deus) e pensem em uma estratégia para demonstrarem
amor pelo próximo;
2) Orem: Agradeçam a Deus pela salvação em Jesus e clamem
por familiares e amigos;
3) Declarem o seu amor da seguinte forma:
- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração
de amor a quem está na sua esquerda (abrace);
- famílias com dois integrantes: faça uma declaração de amor
um ao outro (abrace);
- devocional individual: reflita a respeito do amor de Deus por
você e perceba-se como alguém amado;
4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e
publique em suas redes sociais com a legenda:

#catedralpresbiteriana e
#estudandoaspalavrasdacruz

