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13. Crucificado e Ressuscitado (2T 2016—Mateus) 
 
Material bíblico: Mateus 27:11–26; João 3:19; Isaías 59:2; Mateus 27:45, 46, 49–54; 
Hebreus 8:1–6; Mateus 28:1–20. 
 
Citações 

• Você pode guardar a verdade numa cova, mas ela não ficará lá. Você pode pregá-
la numa cruz, cobri-la com lenços dobrados e escondê-la numa tumba, mas ela se 
levantará! C. W. Hall 

• Quem já ouviu sobre um Deus sofredor? Essa ideia é extremamente boba. Deus 
está no céu, e lá ficará. Mas não seria maravilhoso se isso fosse verdade? Se Deus 
viesse nos visitar, como um grande rei que visita seus subordinados? Ou, talvez 
ainda melhor, se Ele viesse ficar aqui como um de nós, compartilhando do nosso 
modo de viver com toda essa tragédia, tristeza e aflição? Alister E. McGrath 

• Se Jesus Cristo foi quem Ele dizia ser, e Ele de fato morreu na cruz num momento 
da história, então isso é relevante para toda história do passado e toda história do 
futuro, porque esse é o foco principal para o perdão e a redenção. Josh McDowell 

• A ressurreição carnal de Jesus Cristo vindo dos mortos é a prova culminante do 
cristianismo. Se a ressurreição não tiver ocorrido, então o cristianismo é uma 
religião falsa. Se ocorreu de fato, então Cristo é Deus e a fé cristã é a verdade 
absoluta. Henry Morris 

• Sem a ressurreição, a cruz não faz sentido. C. Scriven 

 
Perguntas 
 Por que é tão importante nos certificarmos de sempre falarmos da ressurreição e 
da cruz? Como a cruz e a ressurreição revelam a verdadeira natureza de Deus? E quanto 
as questões de pagamento e justiça – como elas se encaixam? Que respostas a cruz e a 
ressurreição providenciam? Como que agora podemos entender Deus e Suas ações? 
 
Resumo bíblico 

  Mateus 27 contém detalhes da interrogação de Jesus por Pilatos, o final de Judas e 
a crucificação de Jesus. Também podemos ler sobre o sepultamento de Jesus feito por 
José de Arimatéia, e as precauções tomadas para impedir o furto do corpo de Jesus, 
prevenindo assim qualquer anúncio falso sobre a Sua ressurreição. Mateus 28 registra a 
ressurreição, de forma muito real! Maria Madalena e a “outra Maria” são solicitadas por 
um anjo para anunciarem a ressurreição de Jesus aos Seus discípulos. Então Jesus, em 
pessoa, encontra-se com Seus discípulos, e novamente na Galiléia, enquanto os 
sacerdotes inventam a história do furto do corpo de Jesus pelos discípulos. João 3:19 fala 
sobre Jesus como a luz que veio ao mundo, mas que as pessoas preferiram a escuridão, 
separadas de Deus pelos seus pecados (Isaías 59:2). Hebreus 8:1-6 nos conta sobre o 
ministério sacerdotal de Jesus no céu. 
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Comentário 
 No decorrer dos milênios, desde a morte e ressurreição de Jesus, o significado 
desses eventos foram bastante discutidos. Muitas ideias foram desenvolvidas para tentar 
explicar como isso tudo nos salva, com várias “teorias de expiação” sendo promovidas. 
Entretanto, na tentativa de tentar focar em “transações pecaminosas” e “pagamento de 
sangue” e etc, podemos perder o aspecto vital de tudo isso: Jesus está mostrando quem 
Ele, Deus, realmente é. Porque se não entendermos a natureza do problema, com certeza 
não entenderemos como Deus lida com isso. 
 O real problema é que não confiamos em Deus e nos colocamos em inimizade 
com Ele. Como Deus nos ganha de volta ao Seu amor e confiança? Somente através 
dessa demonstração de auto-sacrifício na cruz, seguida pelo poder vivo da ressurreição. 
Deus é comprovadamente verdadeiro, e o diabo um mentiroso. Deus não é o tirano 
ditador que Satanás O fez parecer. Deus pode de fato ser confiado e o Seu coração 
reconhece nossas boas intenções. Acima de tudo por causa de Seu incrível amor por nós, 
Ele está disposto a morrer para nos salvar. 
 Através de Sua morte, Jesus nos trás de volta à Ele, por ter sido levantado Ele traz 
todas as suas criaturas à incrível visão completa de Seu amor. Dessa maneira Ele nos 
conquista e todas as criaturas do universo, respondendo todas as perguntas, para que a 
harmonia possa ser restaurada uma vez mais – isso significa expiação. 
 Após Sua ressurreição, Jesus não confronta seus inimigos, retaliando da maneira 
que talvez nós fizéssemos. Na ressurreição de Jesus não há vingança triunfal, nem acertos 
de placar com aqueles que O mataram, mas sim o estabelecimento glorioso do reino 
eterno, garantido por Deus através de Sua entrega pessoal para salvar os mortos de sua 
própria autodestruição. Para aqueles que enfatizam os aspectos legalistas da crucificação 
como um pagamento de uma penalidade e uma transação para propiciar Deus, a 
ressurreição pode ser frequentemente vista com menor importância. Nesse ponto de vista, 
os aspectos contratuais são abordados pelo sacrifício, e nossa posição legal é 
consequentemente ajustada. Para isso, os aspectos de 
apaziguamento/pagamento/satisfação são os elementos essenciais. Porém, a isto falta a 
importância da ressurreição, pregada pelos primeiros apóstolos. Se o pagamento legal era 
tudo, então por que o livro de Atos e as cartas do Novo Testamento demonstram tanta 
ênfase na ressurreição? Sem a ressurreição, como Paulo deixa claro, nossa fé seria em 
vão. É a ressurreição que é a garantia, a prova e a demonstração da intenção de nosso 
Deus confiável para nos certificar de que estaremos para sempre com Ele. Em sua 
crucificação e ressurreição, Jesus revelou Deus à nós, tornou possível a salvação e foi 
levantado da Terra para atrair tudo à Ele. Logo Ele virá novamente para completar a 
realidade daquela salvação, para nos levar para ficar com Ele onde Ele está, para nos 
erguer ao céu e nos atrair à Ele, quando chegar a hora da nossa ressurreição. 
 Mas por enquanto nós vivemos entre uma coisa e outra, entre o “agora mesmo” e 
o “ainda não”. Entre o começo do plano de Deus para nos salvar e a consumação desse 
plano. Entre a promessa e o cumprimento dela. Entre “Eu vim” e “Eu voltarei”. 
 
Comentários de Ellen White 
 Ele fez o infinito sacrifício, não somente para que o pecado fosse removido, mas 
para que a natureza humana pudesse ser restaurada, reembelezada, reconstruída de suas 
ruínas, e preparada para a presença de Deus. {T5 513} 
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 É através da eficácia da cruz que os anjos do céu estão guardados da apostasia. 
Sem a cruz eles não estariam mais seguros contra o mal do que os anjos antes da queda 
de Satanás. {5BC 1132 traduzido} 
 A primeira obra de Cristo na Terra, depois de Sua ressurreição, foi convencer os 
discípulos de Seu inalterável amor e terna solicitude para com eles. Para lhes dar 
testemunho de que era seu Salvador vivo, de que quebrara as cadeias do túmulo, e não 
mais podia ser retido pelo inimigo, a morte; para revelar que tinha o mesmo coração de 
amor de quando andava com eles como seu amado Mestre, apareceu-lhes por várias 
vezes. Queria estreitar ainda mais em torno deles os laços de amor. {DTN 697} 
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