
 1. Oração 

 O Senhor Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões. E diz a 
Bíblia que ele foi crucificado às 9h da manhã daquela sexta-feira da 
Páscoa. Ele, o Filho de Deus, estava sendo acusado de dois graves crimes: 
blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. O poder religioso e o 
poder político se uniram para condenar à morte de Cruz o próprio Filho de 
Deus.  
 Naquele momento, judeus e gentios se uniram, no que é 
chamado de maior crime da história e, ao mesmo tempo, na maior 
demonstração de amor aos pecadores. Quando Jesus foi pregado naquela 
cruz, sofrendo câimbras, dores, sede atroz... Em vez de blasfemar, ou de 
rogar destruição sobre os seus executores, Jesus transforma aquele 
momento em que ficou na cruz por 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde, 
num palco da demonstração da graça de Deus, proferindo as 7 palavras na 
cruz.
 É exatamente sobre cada uma dessas palavras que 
compartilharemos durante esta semana. Alivie as dores e as preocupações 
geradas por este difícil período e olhe para a Cruz.

2. Introdução
 2.1 . A primeira Palavra
 A primeira palavra foi a do perdão, quando Jesus Cristo do topo 
do Calvário diz: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc. 
23.34). O Senhor Jesus Cristo não apenas ora em favor dos seus 
executores, mas atenua-lhes a culpa dizendo: eles não sabem o que fazem. 
 A primeira Palavra evidencia uma atitude graciosa de socorrer 
aqueles que O enxergam como inimigo. Nós, discípulos de tão grande 
Mestre, necessitamos de amar nossos inimigos e aqueles que não nos 
fazem bem da mesma forma que o Senhor Jesus nos ensina.
 No início desse clamor, Jesus se dirige ao “Pai”, não o chama de 
Deus ou de Senhor, porque quis que Ele exercesse a benignidade de Pai e 
    não a severidade de um Juiz e, como quis evitar a ira de Deus, o Senhor 
Jesus apela à benevolência do Pai. 
 “Perdoa”. Esta palavra contém a petição principal que o Filho de 
Deus, como advogado de seus inimigos, faz a Seu Pai. A palavra “perdoa” 
tanto se refere às consequências desse pecado, quanto ao pecado em si. 
Perceba que o verbo “perdoar” é seguido do pronome “Lhes”. Esta palavra 
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    é aplicada a todos por cujo perdão Cristo orou. Em primeiro lugar é 
aplicada àqueles que realmente O pregaram na Cruz e que repartiram seus 
vestidos lançando sortes. Mas, pode ser também estendida a todos os que 
foram causa da Paixão de Nosso Senhor: a Pilatos, que pronunciou a 
sentença; às pessoas que gritaram: “Seja crucificado. [...] Seja crucificado” 
(Mt. 27. 23); aos sumos sacerdotes e escribas que falsamente O acusaram 
e, para ir mais longe, ao primeiro homem e a toda a sua descendência, que 
por seus pecados ocasionaram a morte de Cristo. 
 Assim, de Sua Cruz, Nosso Senhor orou pelo perdão de todos os 
seus inimigos, inclusive pelo nosso perdão. Pois, cada um deve se 
reconhecer como tendo sido inimigo de Cristo antes de ser alcançado pela 
Graça perdoadora, conforme as palavras do Apóstolo Paulo: “sendo nós 
inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho” (Rm 
5.10).
 Perceba que o Senhor Jesus declara: “Pois não sabem o que 
fazem”. Não havia razoabilidade, segundo a lógica humana, para desculpar 
a injustiça de Pilatos, ou a crueldade dos soldados, ou a ingratidão das 
pessoas, ou o falso testemunho daqueles que perjuraram. Então, não 
restou a Ele, diante do Pai, um melhor argumento que alegar a ignorância 
dos pecadores. 
 Que grande amor! Que graça imensa! Que perdão glorioso! É isso 
que Jesus Cristo oferece a pecadores indignos. Eu quero dizer para você 
que Jesus o ama e que Ele está pronto também a perdoá-lo e a rogar ao Pai 
que perdoe os seus pecados. É por causa do perdão de Deus que podemos 
ter esperança. O nosso advogado vive (I Jo 2. 1).

 3. Finalizando...
 1) Compartilhem a respeito do que significa ser perdoado 
por Deus. Na prática da vida;
 2) Orem: Agradeçam pelo perdão em Cristo;
 3) Declarem o seu amor da seguinte forma: 
 - famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração 
de amor a quem está à  sua frente (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 seguinte legenda: 

#catedralpresbiteriana e #souperdoadoemCristo 

3) Conclusão 
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