
Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde 
cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão 
da igreja, conquistando, assim, a nossa geração através 

de células que se multiplicam uma vez ao ano, para a 
Glória de Deus. 

 

 

  
 
 
 
 
EDIFICAÇÃO PARA A CÉLULA – 10.03.2019 
 
TEMA:  “A CRUZ DE CRISTO E A JUSTIÇA DE DEUS”                                                  PR. SILVIO GALLI                                                                                                           
                                                                                                                                                  
 SUGESTÃO QUEBRA-GELO:                                                                                                                                  
Pegue um objeto qualquer de sua preferencia e passe a todos para avaliarem qual seria o valor do 
objeto. Após todos falarem, diga o valor real.                                                                                                  
Moral: O ser humano não dá o devido valor aos objetos alheios. Porém, tudo que existe tem o seu 
valor, assim como eu e você. Temos o nosso valor, que foi pago por um preço altíssimo, por Jesus 
na Cruz do Calvário.  Aproveite e faça um momento profético sobre o valor de cada um diante de 
Deus. (Coloque ao fundo a canção: Você tem valor)  

                                                                                                                                       
LOUVOR/ADORAÇÃO: “Quebrantado(Vineyard) Pra sempre(Fernandinho)  
 
DIZIMOS/OFERTAS:  Adoração é entrega. (João 12.1-5)  
Nestes versículos podemos ver que Maria entregou em adoração o bem mais precioso que 
possuía. A adoração feita com o coração tem cântico, choro, mas tem entrega.  
Tem entrega por que:  

1. Gratidão por tanto que fomos abençoados.  

2. Entregamos porque isto agrada a Deus.  

3. Entregamos porque mostramos ao diabo de quem somos.                                                                        

A verdadeira adoração tem cânticos, choro, joelhos dobrados, mas também entrega.   

EDIFICAÇÃO:  A Cruz de Cristo e a Justiça de Deus.  (Romanos 3.21-26) 
 
Porque foi necessário que Jesus Cristo morresse na Cruz do Calvário? 
Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados e evitar a cruz? 
   
Neste texto acima o Apóstolo Paulo nos ajuda a encontrar a resposta.                                                           
O que levou Jesus a cruz de fato, foi a INSINUAÇÃO que pairava sobre todo o universo a respeito 
da POSSIBILIDADE DE DEUS SER INJUSTO.  
 
O pecado tinha que ser castigado:  “todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de 
Deus.” (Romanos 3.23)                                                                                                                              
Deus disse a Adão que se comesse da árvore do conhecimento morreria: Não morreu.  
A alma que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte.  
No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por seus pecados.                                                                       
Mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Ele aceita os que creem em Jesus. 



Deus para mostrar que é justo oferece Jesus para morrer em nosso lugar.   
É o que o Apóstolo Paulo está dizendo em seus escritos:                                                                                          
“pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Aceita todos aqueles que os que creem em 
Jesus.” (Vers.26).  
O exemplo de Davi e Bate-Seba. Creio que você conhece bem esta história.  
O Rei Davi, o mais extraordinário de todos os reis de Israel. O homem segundo Coração de Deus. 
Comete adultério com Bate-Seba. Sabendo que ela é casada, com um comandante de seu 
exército, e que ela engravidou, trama o assassinato de seu marido.   
Por nossa justiça, com certeza, cremos que Deus tinha que tratar com Davi. Ele tinha que morrer.  
Porque, originalmente, o pecado que cometemos é contra Deus. Desprezamos a Deus.  
Se Deus matasse Davi por pecar, teria que matar a todos que pecaram. 
 
Deus tinha três opções diante do pecado do homem:  

1. Fazer justiça e matar todo mundo.  

2. Passar por cima da lei e deixar o pecado impune e sendo chamado de injusto. 

3. Aplicar a lei contra Ele mesmo e morrer por nós.                                                                                       

É isto que explica a Cruz do Calvário. Deus é amor, mas Deus é justiça.                                                 

E justamente porque é justo exigiu o cumprimento da lei.                                                               

Este amor exigiu o cumprimento da lei em Seu Filho e não em mim e em você.                           

Mas a morte não pode reter quem não tem pecado.                                                                            

Por esta razão Jesus Cristo morre e ressuscita. Jesus satisfaz a justiça de Deus, e desdenha 

da morte e nos chama para a vida!                                                                                                                      

DEUS PARA MOSTRAR QUE É JUSTO OFERECEU CRISTO!                                                                       

O universo de Deus não é um universo sem lei. Deus não está acima do bem e do mal. 

Ele exige a paga pela maldade que se espalhou pelo universo.  

Jeremias 2.12: “ O meu povo cometeu dois pecados: eles abandonaram a mim, a fonte de 

água fresca, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva.”  

APLICAÇÃO:                                                                                                                                                            

O que desejamos a você e a mim que tenhamos plena convicção que Deus é a fonte de 

água viva, que é o caminho de vida que nos leva aos pastos verdejantes  das águas 

tranquilas e da alma refrigerada é viver em toda plenitude de Deus.  

O exame em duas dimensões:   

Primeiro: Eu me enxergo pecador, sujo, indigno de estar aqui e ser aceito por Deus.  

Segundo: Eu me lembro da Cruz de Cristo. Do perdão de Deus. Da graça de Deus.                           

Eu me lembro de Deus dizendo que me ama. Que sou sei Filho Amado.   

Por causa da Cruz, Deus nos acolhe e perdoa os nossos pecados, executando a Sua 

Justiça em Jesus! 


