
18 Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para 
nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus.
19 Pois está escrito: "Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência 
dos inteligentes".
20 Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? 
Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
21 Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da 
sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que crêem por meio da 
loucura da pregação.
22 Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria;
23 nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os 
judeus e loucura para os gentios
24 mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder 
de Deus e a sabedoria de Deus.



I Coríntios 1:18-24.



A cruz não foi suficiente para você?

Você compreende plenamente o que Cristo 

fez por você na cruz?

Você tem dúvidas sobre o poder de Deus 

para te salvar completamente?



Verdades sobre 
A obra da cruz



1- A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus.

“Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o 
entregou por todos nós” (Rm 8:32).

“Deus prova o seu amor para conosco, em que 
Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 

pecadores” (Rm 5:8).



2- A cruz de Cristo é a maior expressão da justiça de Deus.

“Ele foi transpassado por causa das nossas 
transgressões, foi esmagado por causa de nossas 
iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava 
sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados”

(Is 53:5).

3- A cruz de Cristo foi perfeita e completa.



Aplicando a Palavra de Deus em nossa vida

1- Temos acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo.

"Por isso mesmo, ele é o Mediador da nova 
aliança" (Hb 9:15).

"Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre 
Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si 
mesmo se deu em resgate por todos" (I Tm 2: 5-6).



2- Temos o perdão de Deus por meio do sacrifício de Cristo.

“o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado mundo” (Jo 1:29).



3- A cruz de Cristo nos liberta do medo da maldição.

“Maior é o que está nós do que aquele que 
está no mundo” (I Jo 4:4).

“Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus 
é por nós, quem será contra nós?” (RM 8:3).



Conclusão

Você já entregou sua vida a Jesus?
Já teve uma real experiência de regeneração?
Nasceu de novo?


