
PAULO E A CRUZ DE CRISTO 
 
 

1. JESUS VEIO PARA NOS SALVAR 
 
Alguns diriam que Jesus veio ao mundo para sofrer por nos! 

Outros que Jesus veio ao mundo para morrer por nós como pode 
dar a entender este canto evangélico:  

            
            “DEUS ENVIOU SEU FILHO AMADO  
             PARA MORRER NO MEU LUGAR....”  
 
Textos do Novo Testamento nos mostram que Jesus veio ao 

mundo para nos Salvar. Por isso que chamamos Jesus de nosso 
Salvador, nosso Redentor, nosso Libertador. Bem canta aquele 
hino do Batismo: 
 
        “Quem perguntar por que Jesus veio ao mundo  
         Eu vou dizer foi pra salvar a humanidade,  
         Pra libertar o homem da escravidão   
         E dar a ele uma nova oportunidade.  

          Pois os profetas já vinham anunciando  
          A sua vinda e qual a finalidade.  
          Jesus profeta, sacerdote, rei, pastor  
          Veio ensinar-nos o caminho da verdade”. 
 

No Novo Testmento 
 
Mt 1,21 Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, 

porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 
 
Lc 2,11 Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, 

que é Cristo, o Senhor. 
 



Jo 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê näo 
pereça, mas tenha a vida eterna. 

 
Jo 4,42 E diziam à mulher: Já näo é pelo teu dito que nós 

cremos; porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos 
que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do 
mundo. 

 
Jo 10,9 Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e 

entrará, e sairá, e achará pastagens. 
 
1 Jo 4,14 E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou 

o seu Filho como Salvador do mundo. 
 
1 Jo 4,9 Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver 

Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para 
vivermos por meio dele. 

 
1 Tm 1,15 Fiel é a palavra e digna de toda aceitação: que Cristo 

Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos 
quais eu sou o principal. 

 
1 Tm 2,3 Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso 

Salvador, (4) Que quer que todos os homens se salvem, e 
venham ao conhecimento da verdade. 

 
Rom 5,9 Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu 

sangue, seremos por ele salvos da ira. (10) Porque se nós, 
sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte 
de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, 
seremos salvos pela sua vida. 

 
Rom 5,18 Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo 

sobre todos os homens para condenação, assim também, 
por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os 
homens para a justificação que dá vida. 



Jo 10,10 Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em 
abundância. 

 
Lc 19,10 Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o 

perdido. 
 
Mt 18,11 Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava 

perdido. 

 
COMO SERÁ SALVO 

 

At  2, 36 (Pedro) “Que todo o povo de Isreal fique sabendo com 
certeza que Deus tornou Senhor e Cristo aquele Jesus 
que vocês crucificaram...” 

 
At 2, 38  (Pedro) Arrependam-se, e cada um de vocês seja 

batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos 
pecados; depois vocês receberão do Pai o dom de Espírito 
Santo..” 

 
At 3,19-20 (Pedro) Portanto, arrependam-se e convertam-se, 

para que os pecados de vocês sejam perdoados. Assim 
vocês poderão alcançar o tempo do repouso que vem do 
Senhor. E ele enviará Jesus, o Messias que havia destinado 
para vocês.. 

 
At 3, 26 (Pedro) Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o 

enviou em primeiro lugar a vocês, para os abençoar e para 
que cada um se converta de suas maldades.   

 
At 4,12 E em nenhum outro há salvaçäo, porque também 

debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os 
homens, pelo qual devamos ser salvos. 

 
At 15,1 Entäo alguns que tinham descido da Judéia ensinavam 

assim os irmäos: Se näo vos circuncidardes conforme o uso 
de Moisés, näo podeis salvar-vos.......... (11) Mas cremos 



que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, 
como eles também. 

 
At 16,31 E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás 

salvo, tu e a tua casa. 
 
1 Cor 1,21 Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o 

conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar 
os que crêem pela loucura da pregação. 

 
Rom 10,9 Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor 

e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos, serás salvo. 

 
Rom 10,13 Porque: Todo aquele que invocar o nome do 

Senhor será salvo. 
Rom 11,26 E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: 

De Siäo virá o Libertador, E desviará de Jacó as 
impiedades. 

 
At 16,31 Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás 

salvo, tu e tua casa. 
 
At 11,14 o qual te dirá palavras mediante as quais serás 

salvo, tu e toda a tua casa. 
 
At 2,21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do 

Senhor será salvo. 
 
Mc 16,16 Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, 

não crer será condenado. 
 
Mc 13,13 Sereis odiados de todos por causa do meu nome; 

aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será 
salvo. 

 



1 Cor 15,21 Visto que a morte veio por um homem, também por 
um homem veio a ressurreição dos mortos. 

 
Hb 13,12 Por isso, foi que também Jesus, para santificar o 

povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. 
 
Tg 5,20 sabei que aquele que converte o pecador do seu 

caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá 
multidão de pecados. 

 
Lc 6,9 Então, disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito, no 

sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la 
perecer? 

 
Hb 7,25 Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele 

se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 
 
1 Cor 9,22 Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar 

os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por 
todos os modos, salvar alguns. 

 
2. SENTIDO DO SOFRIMENTO 

 

Hb 2,9 vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido 
feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento 
da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela 
graça de Deus, provasse a morte por todo homem. 

 
2 Cor 1,5 Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se 

manifestam em grande medida a nosso favor, assim 
também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 

 
Lc 9,22 dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra 

muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais 
sacerdotes e pelos escribas; seja morto e, no terceiro dia, 
ressuscite. 



Mt 16,21 Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a 
seus discípulos que lhe era necessário seguir para 
Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos 
principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e 
ressuscitado no terceiro dia. 

 
At 3, 17-18  Apesar disso, meus irmãos, eu sei que vocês agiram 

por ignorância, assim como os chefes de vocês. Deus, 
porém, cumpriu, desse modo, o que havia anunciado 
através de todos os profetas: que o seu Messias haveria de 
sofrer. 

 
Rom 8,17 Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, 

herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se com ele 
sofremos, também com ele seremos glorificados. 

 
1 Cor 4,11 Até à presente hora, sofremos fome, e sede, e 

nudez; e somos esbofeteados, e não temos morada certa, 
 
At 5,41 E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem 

sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse Nome. 
At 9,16 pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu 

nome. 
 
1 Cor 6,7 O só existir entre vós demandas já é completa derrota 

para vós outros. Por que não sofreis, antes, a injustiça? Por 
que não sofreis, antes, o dano? 

 
1 Cor 13,7 quem ama..tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 

suporta. 
 
2 Ts 1,5 sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais 

considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com 
efeito, estais sofrendo; 

 
2 Tm 1,12 e, por isso, estou sofrendo estas coisas; todavia, 

não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e 



estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu 
depósito até aquele Dia. 

 
2 Tm 2,9 pelo qual estou sofrendo até algemas, como 

malfeitor; contudo, a palavra de Deus não está algemada. 
 
1 Pd 3,14 Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da 

justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, 
portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados; 

 
1 Pd 4,16 mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe 

disso; antes, glorifique a Deus com esse nome. 
 
Gl 3,4 Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na 

verdade, foram em vão. 
 
Hb 2,18 Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido 

tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. 
 
Hb 5,8 embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas 

coisas que sofreu 
 
1 Jo 2,2 e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não 

somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo 
inteiro. 

Ap 2,10 Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo 
está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes 
postos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até à 
morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 

 
 Mc 9,12 Então, ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará 

todas as coisas; como, pois, está escrito sobre o Filho do 
Homem que sofrerá muito e será aviltado? 

 
* Mc 8,31 Então, começou ele a ensinar-lhes que era 

necessário que o Filho do Homem sofresse muitas 
coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais 



sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois 
de três dias, ressuscitasse. 

 
 1 Ts 2,14 Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores 

das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus; 
porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, 
as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos 
judeus, 

 
 1 Pd 2,21 Porquanto para isto mesmo fostes chamados, 

pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, 
deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, 

 
1 Pd 4,1 Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também 

vós do mesmo pensamento; pois aquele que sofreu na 
carne deixou o pecado, 

 
1 Pd 5,10 Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos 

chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por 
um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar 
e fundamentar. 

 
 Lc 22,15 E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer 

convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. 
 
 Hb 2,9 vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido 

feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento 
da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela 
graça de Deus, provasse a morte por todo homem. 

 
 Tg 5,10 Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência 

os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. 
 
 Rom 8,18 Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos 

do tempo presente não podem ser comparados com a glória 
a ser revelada em nós. 

 



 2 Cor 1,5 Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se 
manifestam em grande medida a nosso favor, assim 
também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 

 
 2 Cor 1,6 Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e 

salvação; se somos confortados, é também para o vosso 
conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com 
paciência os mesmos sofrimentos que nós também 
padecemos. 

 
 2 Cor 1,7 A nossa esperança a respeito de vós está firme, 

sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, 
assim o sereis da consolação. 

 
 2 Cor 2,4 Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias 

de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que 
ficásseis entristecidos, mas para que conhecêsseis o amor 
que vos consagro em grande medida. 

 
 Fil 3,10 para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a 

comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com 
ele na sua morte; 

 
 Cl 1,24 Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós; e 

preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, 
a favor do seu corpo, que é a igreja; 

 
 2 Tm 1,8 Não te envergonhes, portanto, do testemunho de 

nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu; pelo 
contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do 
evangelho, segundo o poder de Deus, 

 
 2 Tm 2,3 Participa dos meus sofrimentos como bom 

soldado de Cristo Jesus. 
 
 2 Tm 3,11 as minhas perseguições e os meus sofrimentos, 

quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, -- que 



variadas perseguições tenho suportado! De todas, 
entretanto, me livrou o Senhor. 

 
 Hb 2,10 Porque convinha que aquele, por cuja causa e por 

quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à 
glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o Autor 
da salvação deles. 

 
 Hb 10,32 Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, 

depois de iluminados, sustentastes grande luta e 
sofrimentos; 

 
 1 Pd 1,11 investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as 

circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, 
que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os 
sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os 
seguiriam. 

 
 1 Pd 2,19 porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, 

sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para 
com Deus. 

 
 1 Pd 3,17 porque, se for da vontade de Deus, é melhor que 

sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o 
mal. 

 
 1 Pd 4,19 Por isso, também os que sofrem segundo a 

vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel 
Criador, na prática do bem. 

 
 1 Pd 4,13 pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-

participantes dos sofrimentos de Cristo, para que 
também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. 

 
 1 Pd 5,1 Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, 

presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de 



Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser 
revelada: 

 
 1 Pd 5,9 resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos 

iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade 
espalhada pelo mundo. 

 
 1 Pd 2,21 Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois 

que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos 
exemplo para seguirdes os seus passos, 

 
 1 Pd 4,1 Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também 

vós do mesmo pensamento; pois aquele que sofreu na 
carne deixou o pecado, 

 
 Gl 4,19 meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de 

parto, até ser Cristo formado em vós; 
 
  Ap 12,2 que, achando-se grávida, grita com as dores de 

parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 

 
 

3. A CRUZ DE CRISTO 
 

1 Cor 1,17 Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para 
pregar o evangelho; não com sabedoria de palavra, para 
que se não anule a cruz de Cristo. 

 
1 Cor 1,18 Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que 

se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de 
Deus. 

 
Gl 5,11 Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que 

continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o 
escândalo da cruz. 

 



Gl 6,12 Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos 
constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem 
perseguidos por causa da cruz de Cristo. 

Gl 6,14 Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de 
nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está 
crucificado para mim, e eu, para o mundo. 

 
Ef 2,16  ....e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, 

por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 
 
Fl 2,8    ...a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à 

morte e morte de cruz. 
 
Fl 3,18 Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, 

eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são 
inimigos da cruz de Cristo. 

 
Cl 2,14 tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós 

e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, 
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz; 

 
Cl 1,20 e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, 

por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as 
coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. 

 
Hb 12,2 olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, 

Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, 
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está 
assentado à destra do trono de Deus. 


