
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 – 24.03.2019 
 
TEMA:  “AS SETE PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ”                                       PR. SILVIO GALLI                                                                                                           
                                                                                                                                                  
 SUGESTÃO QUEBRA-GELO:                                                                                                                               
“Descreva os ambientes em que você vive (Família/Bairro/Trabalho/Escola).                                             
Você gosta de todos eles? São todos ambientes bons de se conviver? Como cristão você acha que 
pode acrescentar melhoras nestes ambientes?   
                                                                                                                            

LOUVOR/ADORAÇÃO:  “ Quebrantado(Vineyard) Porque me Amas(Comunidade Casarão)  
 
DIZIMOS/OFERTAS: Generosidade – O Fundamento da Prosperidade. (Provérbios 11:24)  
 
A palavra generosidade é derivada do latim, “Gens” que significa, “Gerar” “Fazer nascer.” 
Quando você é generoso, faz nascer em você uma verdadeira Prosperidade Divina.  
Porque Deus nos encoraja a sermos generosos? Porque devemos ser generosos com Sua obra?  
1.Quando semeamos de maneira generosa na obra de Deus, conhecemos provisão incomum. 
(Deuteronômio 8:18) 
2.Dar de maneira generosa nos faz superar o medo da falta. (I Reis 17.10)  
3.A generosidade o fortalecerá para lutar e vencer todo materialismo em sua vida. (Lucas 12.15)  
4.Quando agimos com generosidade Deus é glorificado. (II Coríntios 9.11)  
    
EDIFICAÇÃO:  As Sete Palavras de Jesus na Cruz. (Mateus 27:33-38) 
Estas declarações de Jesus na cruz tem alguma implicação sobre nossas vidas?  

1. TENHO SEDE. ( João 19:28)                                                                                                                             

Foi lhe dado vinagre com fel para lhe aliviar as dores. Jesus queria água para se hidratar. 

Água como uma necessidade humana. O que significa isto?                                                                

João faz questão de registrar que Jesus tinha sede mostrando sua natureza humana, pois 

para sermos perdoados e redimidos é necessário que seja feito um sacrifício em nosso 

lugar.                                                                                                                                                                                

E para que este sacrifício fosse aceitável teria que ser feito por um homem sem pecado. 

2. O PERDÃO. (Lucas 23:34)                                                                                                                                           

Com estas palavras Jesus está dizendo: “Pai, Eu me ofereci como Cordeiro Pascal que tirei 

os seus pecados. Então perdoa-lhes porque eles estão completamente equivocados.”                 

Esta é a maravilhosa obra da Cruz. Jesus levou todos os nossos pecados.                                      

Estas palavras de Jesus apontam para nossa ignorância, pois quando Jesus pede que o Pai 

perdoem-lhes e que eles não sabiam o que estavam fazendo. 



3. DEUS MEU POR QUE ME DESAMPARASTES? (Mateus 27:46)                                                      

Todos nós fomos perdoados, mas um preço foi pago para isto.                                                                                              

Para isto Jesus teve que pagar pelos nossos pecados, recebendo a ira justa de Deus pelos 

pecados de toda humanidade.                                                                                                          

Naquele momento Ele perdeu o favor do Pai e se tornou maldito.                                                                  

O que é maravilhoso, que as palavras de Jesus nos mostram, que o seu desamparo pelo 

Pai está nos dizendo que jamais seremos desamparados, pois o nossos pecados 

carregados em Jesus, livrou-nos da ira de Deus. 

4. ESTÁ CONSUMADO. (João 19:30)                                                                                                                                       

A palavra consumada no grego é TETELESTAI que tem alguns sentidos:                                               

Quando alguém tinha uma divida bancária, ao salda-la recebia um carimbo em sua 

promissória: TETELESTAI. Está pago. Consumada.                                                                                     

Quando alguém era preso, colocava-se na porta do cárcere os motivos porque estava 

preso. Ao findar a pena era carimbado neste papel: TETELESTAI. Está pago. Consumada. 

Quando Jesus diz, ESTÁ CONSUMADO, Ele está dizendo que a cobertura de nossa divida é 

total. Nossa divida está totalmente paga.  

5. O PARAISO. (Lucas 23:39-43)                                                                                                                                           

O que mais impressiona nesta sequência maravilhosa é que a porta do Paraíso foi 

inaugurada por um ex ladrão que não teve tempo de realizar nenhuma boa obra.                                                        

Apenas uma confissão de arrependimento.                                                                                          

Neste episódio a mensagem de Jesus é que o Paraíso está aberto para todos, seja judeu, 

romano, grego ou qualquer outro povo que reconhece Jesus como o Filho de Deus e Rei 

de um reino eterno.  

6. O CUIDADO COM OS OUTROS. (João 19:26-27)                                                                                        

O principio que Jesus está passando aqui é de cuidado que devemos ter uns com outros, 

que sejam unidos no mesmo pensamento. A cruz nos uniu.                                                                  

Na comunidade da cruz podemos ter relacionamentos mais profundos do que com gente 

que tem o mesmo sangue.                                                                                                                           

Os próprios irmão de Jesus não aceitaram sua missão. Nenhum deles o acompanhou até a 

cruz. Ele deixou sua mãe aos cuidados do discípulo mais próximo – João.                                      

Jesus valoriza a família, mas a família verdadeira é a de Cristo. 

7. A ENTREGA – NAS TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPIRITO. (Lucas 23:44-45)                                

O final da nossa vida não será uma tumba gelada ou um tumulo frio. Mas é estar com o 

Senhor em um piscar de olhos. Serei assunto ao céu.                                                                      

Quando cremos, “na tua mão entrego o meu espirito” é porque eu tenho certeza que 

estou voltando de onde vim.                                                                                                                       

Uma fé centrada nas palavras ditas por Jesus na Cruz nos leva à uma eterna com Deus!              


