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Isso é para todos que estão aqui hoje. Eu iria pregar um assunto e quando eu 

entrei, percebi que precisava pregar sobre outra coisa, algo que é muito querido para mim. 

Podemos ficar aqui por um tempo, mas isto é muito necessário. Se você quer saber o que essa 

congregação segue... Isto é o que você vai aprender hoje. Você vai aprender sobre o Evangelho 

de Jesus Cristo, e você pode dizer:  Oh, Eu conheço!  Não, você não conhece e nem eu 

conheço. Eu sei alguma coisa sobre o evangelho, você também sabe alguma coisa, mas você não 

conhece tudo o que é para conhecer. Basicamente nos EUA, hoje em dia, falam para nós que o 

Evangelho é a primeira coisa que você aprende e depois você se entra em assuntos mais 

profundos. Não! Como eu disse na outra noite, o momento que Jesus retornar, você irá conhecer 

tudo sobre a segunda vinda mas você passará a eternidade no céu e ainda não entenderá toda a 

Glória de Deus revelada em Seu Evangelho. Eu vou falar sobre o Evangelho e eu vou 

compartilhar algumas coisas que talvez Vocês nunca escutaram antes Vamos começar em 2 

Coríntios "Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo 

por nosso intermédio Por amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus." Esse é o 

meu apelo a você hoje, para se reconciliar com Deus, Para ser Cristão, crer no Senhor Jesus 

Cristo e ser salvo. Agora, aqui está o problema: Existem muitas pessoas que dizem isso, mas 

então, elas começam a te guiar através de programas, algumas perguntas, ae se você dizer sim a 

todas essas perguntas, no final, eles irão te perguntar se você quer se repetir uma oração que 

eles fazerem. E se você fazer isso, então eles dirão: "Você está salvo! Bem-vindo a família de 

Deus!" Sinto muito, eu não farei isso! Eu vou te falar sobre o Evangelho e pleitearei com você 

para abandonar seu pecado e crer em Jesus Cristo. Vou dizer-lhe como uma pessoa pode ter 

certeza; como eles podem saber se são salvos, mas eu não posso te dizer: "você está salvo", isso é 

a obra do Espírito Santo. E eu vou avisá-lo com avisos do Evangelho que não importa quantas 

vezes você clamar a Deus para ser salvo ou quanta fé você acha que tem. Se sua vida não 

começar a mudar, há pouca evidência de que você acreditou no Senhor Jesus Cristo para a 

salvação. Esta é a maneira antiga e como embaixador eu tenho que deixar isso claro. E também 

tenho que esclarecer para você o que é o Evangelho. E faremos isso hoje. Agora, no versículo 21 

Paulo está escrevendo, falando de Deus em Cristo, ele diz que "Ele fez Ele", Deus fez Jesus, "que 
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não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que, nEle, nos tornássemos justiça de Deus." 

Eu sei que você já ouviu este versículo antes, mas você entende isso? Vamos analisar a primeira 

parte: Ele, Deus, fez Ele, Jesus, que não conheceu pecado para ser pecado em nosso lugar. Sabe, 

existem muitas coisas que Jesus fez, coisas maravilhosas, não foram? Coisas absolutamente 

incríveis: Ele expulsou demônios, Ele andou sobre as águas, Ele acalmou os mares, Ele 

ressuscitou mortos. Ele fez tantas coisas, mas, o que eu acredito ser o mais impressionante a 

respeito de Cristo: Ele não tinha pecado. Eu quero que você pense sobre isso. Você diz, oh sim, 

Ele nunca violou a lei de Deus. Isso é verdade, mas vamos nos aprofundar nisso, quero que você 

pense. Em toda a sua vida, na sua vida inteira, nunca houve um momento, um momento que 

você amou a Deus como Deus merece ser amado. Consegue entender isso? Não há um momento 

em sua vida inteira que você tenha amado a Deus como Deus merece ser amado. E, no entanto, 

Cristo amou o Pai. Cada momento, cada dia de vida dEle ele amou exatamente como o Pai 

merecia ser amado. Nunca houve um momento na sua vida ou na minha que fizemos algo 

perfeitamente para a glória de Deus. Nem uma única vez. Mas cada ação, cada palavra, cada 

pensamento que Cristo fez tudo, Ele fez perfeitamente para a glória de Deus Você quer ser salvo 

por suas próprias boas obras? Então está aí o que deve fazer: Você tem que replicar, imitar Jesus 

Cristo em todos os modos desde o momento do seu nascimento ao momento da sua morte. Eu 

acho que você consegue ver: você falhou. Pense sobre isso! Alguém me perguntou uma 

vez: "irmão Paul, qual é o maior pecado?" e conversando de uma maneira amistosa, eu 

disse: "Bem, eu suponho que o maior pecado seja não obedecer o maior mandamento" O maior 

mandamento é amar ao Senhor seu Deus com todo seu coração, alma, entendimento e força. 

Você nunca fez isso, e nem eu, mas Cristo sempre fez isso. Pense nisso! Que pessoa magnífica 

andou sobre este planeta! Mas aqui diz: "Ele fez, aquele que não conheceu pecado, ser pecado 

em nosso lugar." Agora me diz, o que isso significa? Se você conhece um pouco de teologia, você 

sabe que estamos entrando em um assunto muito difícil de falar. O que isso significa, que o Pai 

O fez ser pecado em nosso lugar? Alguns dos maiores teólogos do mundo dizem: "Tome muito 

cuidado em o que vai dizer agora. Não diga muito, e não diga pouco. Este é um texto muito 

complexo. "Você já leu isso muitas vezes mas nunca parou para pensar: O que Ele está dizendo? 

Significa que quando Jesus Cristo estava na cruz, de alguma forma sua natureza perfeita tornou-

se contaminada e corrompida, tornou-se pecador? Que ele de alguma forma passou de um Ser 

magnífico que Ele era, para alguma coisa moralmente grotesca e profana, como o pecado? O que 

isso significa? Absolutamente não! Nunca houve um momento naquela cruz onde Ele fosse 

outra coisa senão o Cordeiro imaculado de Deus. Absolutamente perfeito! Então o que significa 

que Ele foi feito pecado? Bem, a resposta está na segunda parte deste versículo. Ela diz: "Ele fez, 



Ele que não conheceu pecado, pecado em nosso lugar, para que, nEle, fôssemos feitos justiça de 

Deus." Agora, tudo o que temos a fazer é nos perguntar: Como é que um crente se torna justo? O 

que significa um crente se tornar justo? Bem, é isso que significa: a partir do momento que uma 

pessoa acredita em Jesus Cristo, não significa que naquele momento eles se tornaram 

perfeitamente justos e nunca mais pecarão. Não significa que eles se tornam criaturas 

perfeitamente justas incapazes de pecar. O termo é um termo legal, um termo forense. Significa 

isto: Do momento que você acredita em Jesus Cristo, diante do Trono de Deus você está 

legalmente declarado sem culpa com Ele. E não só está declarado para estar reto com Deus 

agora, mas Deus trata você como alguém que está justo com Ele. Isto não é magnífico? Ele está 

declarando você legalmente justo com ele, por causa do que Cristo fez por você. E então ele te 

trata como alguém que é reto diante Dele, não baseado como você viveu aquele dia específico, 

mas baseado na perfeita obra de Cristo. Vamos levar isso mais para o que significa que Deus "fez 

Aquele que não conheceu pecado ser pecado por nós." Não significa que na cruz, Jesus se tornou 

corrompido ou de alguma forma Sua pessoa ou Sua natureza foi contaminada. Isso significa que 

o pecado do povo de Deus foi imputado a Cristo. nosso pecado foi colocado sobre ele Quando 

uma pessoa acredita em Jesus, não só seus pecados são perdoados, mas a justiça de Cristo é 

dado a eles. É como se eles estivessem vestidos com a justiça de Cristo. Naquele madeiro nossos 

pecados foram colocados sobre Cristo. Entende isso? foi atribuido a Ele, considerado dEle. 

Mesmo Ele sendo o imaculado, incontaminável, impecável Cordeiro de Deus, nosso pecado foi 

colocado sobre Ele, nossa culpa foi colocada sobre Ele e o Pai tratou Ele como deveria ter nos 

tratado. Entende? Como ele deveria ter nos tratado? A ira de Deus, a justa ira de Deus deveria 

ter sido derramada sobre toda a humanidade por causa dos nossos crimes, mas a nossa culpa foi 

colocada sobre Cristo. O que nós mereceríamos foi colocado sobre Ele. A culpa que ele carregou 

foi nossa culpa, foi uma culpa atribuída a Ele. Mas isso não diminuiu a dor dela. Foi uma culpa 

real. Imagine um homem que é nascido em pecado, que vive em pecado toda a sua vida. Ele é 

um homem de lábios impuros e ele habita no meio do povo de lábios impuros. Está acostumado 

a pecar, está acostumado a julgamentos. Ele está acostumado com o olhar severo de Deus e 

ainda a Bíblia diz que quando ele morrer e ficar diante de Deus, será terrível para esta criatura 

pecaminosa estar diante de um Deus Santo. A vergonha! Mesmo que o coração deste homem 

seja um coração de pedra, ele vai sentir uma vergonha inacreditável por causa do seu pecado. 

Agora imagine isso: o Filho santo e imaculado de Deus a quem não conheceu nenhum tipo de 

pecado, que nunca ofendeu Seu Pai, que só conheceu o sorriso de Seu Pai. Naquele madeiro, 

num momento Ele levou todo seu pecado e toda sua culpa e sentiu o olhar severo do Pai. Não há 

como descrever o que é isso. Imagine mulheres, por um momento: você nunca, nunca mesmo, 



pisou na calçada, viveu uma vida limpa e cheia de bondade com toda a proteção. E você vai, 

vamos dizer, para outra cidade (Chicago), e está andando na rua então passa no meio de um 

grupo de prostitutas, coração duro, imundas, contaminadas, corrompidas. Você pára perto 

delas, e de repente, a polícia aparece e pega todas vocês e te joga junto dentro do camburão. 

Agora pense: As prostitutas já passaram por isso um milhão de vezes, não passaram? Elas estão 

rindo, fazendo piadas, xingando os policiais mas você, mal pode respirar. Sua vergonha é tão 

grande; você se sente tão suja... Você nunca passou por nada parecido em sua vida. E então eles 

te levam para dentro da delegacia, e te tratam de uma maneira muito rude eles colhem suas 

impressões digitais, e começam a fazer piada de você, tiram sua foto e então, te jogam na prisão. 

E enquanto você está sentada na cela, todas as prostitutas só estão falando sobre quem irá tirá-

las de lá, estão pintando suas unhas, contando piadas. Estão se divertindo. A prisão não as 

incomoda de maneira nenhuma. Mas você... está se remoendo por dentro, morrendo de 

vergonha... Consegue entender? Não está acontumada com essas coisas e se sente suja. Agora, 

imagine o Cristo, que não conheceu pecado, e mesmo assim, naquele madeiro sua culpa, seu 

pecado, foi imputado a ele, e o Pai tratou o Filho como Ele deveria ter tratado você. Isso é 

incrível! Há um texto das Escrituras, no livro de Gálatas, capítulo 3, que diz: v.10: "Maldito todo 

aquele que não cumprir todas as coisas escritas no livro da lei, para realizá-las." Agora eu quero 

falar sobre eu e você antes de falar sobre Cristo e vou falar coisas muito duras, mas a razão de eu 

dizê-las é para que no final você tenha uma idéia do que Jesus fez por você. "Maldito todo aquele 

que não cumprir todas as coisas escritas no livro da Lei, de modo a executá-las." Está falado de 

nós sob uma maldição. Aquele que tem quebrado um mandamento da Lei é culpado como se 

tivesse quebrado todos eles. E de fato nós quebramos toda a Lei. Não existe nenhum 

mandamento que você não tenha violado de alguma maneira. E a Bíblia diz que por causa disto 

nós estamos sob uma maldição. Fora de Cristo, nós estamos debaixo de uma maldição. Estar sob 

uma maldição é estar abaixo do esperado, é ser separado de Deus e cortado de Seu povo. Porém, 

eu acho que fica mais claro quando descrevo desta maneira: estar sob uma maldição significa 

que diante de todo o céu sagrado, diante de todas criaturas abençoadas que habitam na presença 

de Deus, você e eu, estavamos tão contaminados, tão sujos, tão repugnantes, tão desviados, tão 

nojentos diante todos eles que a última coisa que escutaríamos quando déssemos nosso 

primeiro passo para dentro do inferno, seria toda a Criação em pé aplaudindo e louvando a Deus 

porque Ele livrou a terra de nós. Isto é o quanto nós somos maus. E se você não gosta disto, 

então você não gosta do Evangelho. Esta é a realidade do nosso pecado. Você diz: "irmão Paul, 

Por que você diz isso?" Porque eu quero que você ame a Deus, eu quero que você dê valor ao 

Evangelho. Veja, um homem rico não daria a menor importância se eu desse a ele um sanduiche 



de mortadela. Mas um homem faminto iria beijar a minha mão se eu lhe desse tal refeição. 

Entenda, quanto mais percebemos o quão sujos, desviados, inclinados, deslocados, 

corrompidos, repugnantes nós éramos antes de Cristo vir, mais podemos nos alegrar em que 

Jesus fez por nós, especialmente porque sabemos que ele tinha que passar por aquilo em nosso 

lugar. Cristo carregou a maldição, Ele suportou a maldição. Ele sofreu a maldição que era 

minha, Ele sofreu a maldição que era sua, Compreende? Que preço Ele pagou! Uma vez que você 

entende isso, estão você nunca mais perguntará: "Se Ele ama você ou não?" se entender isso, Ele 

fará tudo. Agora, para te dar uma idéia do que foi para Cristo padecer sob nossa maldição, Eu 

quero, por um momento, ler as bem-aventuranças de Mateus cap. 5. Vamos ler as bem-

aventuranças Porque as bem-aventuranças falam sobre as bênçãos de Deus. Vamos dar uma 

olhada no texto e aprender da cruz através das bem-aventuranças. Lá fala que aos bem-

aventurados será dado o reino dos céus. "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é 

o reino dos céus." Para os bem-aventurados será concedido o reino dos céus, mas para os 

amaldiçoados, a entrada será recusada. o reino dos céus é vosso, porque Cristo levou a maldição 

e foi negada a entrada quando Ele clamou: "Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste?" 

sempre que alguém lhe pergunta: "Como você está?" e você diz: "Estou não benção", apenas 

entenda isso: a única razão que você está "na benção" é porque Ele foi amaldiçoado. Isso dá todo 

um novo sentido, não dá? Isso tira toda a superficialidade. Bem-aventurados são aqueles recebe 

o conforto divino, os amaldiçoados são quem recebe a ira divina. Paulo fala sobre o conforto que 

é dado a ele e com este conforto ele pode consolar outros. (2Co. 1:4) Em Salmos 103 nos fala 

sobre o conforto de Deus para o crente. A única razão que existe conforto para o crente é porque 

Cristo foi amaldiçoado naquele madeiro. Bem-aventurados são satisfeitos, os amaldiçoados são 

miseráveis e infelizes. Bem-aventurados recebem misericórdia, os amaldiçoados são condenados 

sem piedade. Apenas hoje, entre levantar e vir para a igreja, eu pequei o suficiente para morrer. 

A misericórdia que eu recebi! É somente porque Ele foi dilacerado na cruz. Os Bem-aventurados 

verão a Deus; os malditos serão cortados da Sua presença. Os Bem-aventurados são filhos e 

filhas de Deus, o amaldiçoado são repudiados em desgraça. "Meu Deus, meu Deus, por que me 

desamparaste?" Porque naquele madeiro o santo Filho de Deus levou os nossos pecados e levou 

nossa maldição. Ele foi tratado por seu Pai, como eu e você deveríamos ser tratados diante de 

Deus. Agora, vamos em frente. Eu quero passar algo sobre o Antigo Testamento, só uma história 

No capitulo 27 e 28 de Deuteronômio, Deus dividiu a nação de Israel em dois grupos Um grupo 

estava no Monte Gerizim e outro no Monte Ebal. Agora, os que estavam no Monte Ebal tinha a 

obrigação de pronunciar as maldições, vocalizar as maldições que seriam postas sobre qualquer 

um que quebrasse os mandamentos de Deus e violassem a sua aliança. E depois no Monte 



Gerizim todas as bênçãos eram para ser pronunciadas, vocalizadas. Gritadas daquela montanha 

em voz alta, todas as bênçãos que deveriam cair sobre a cabeça de quem mantivesse a aliança de 

Deus e obedecesse todos os seus mandamentos. Entenda o que temos aqui: duas montanhas, 

Monte Ebal e a proclamação das maldições que cairiam sobre qualquer um que desobedecesse a 

Lei e Monte Gerizim e a proclamação das bênçãos pronunciadas sobre quem fosse obediente, 

quem guardasse a aliança. Aqui está o que eu quero que você entenda: a sua montanha, minha 

montanha é o Monte Ebal. Temos quebrado a aliança de Deus, temos desobedecido todos os 

comandos, todos nós, cada um de nós. Há apenas um grupo de homens, há apenas uma raça de 

homens, não existem várias raças de homens. Todos nós viemos de Adão, somos todos filhos de 

nosso pai Adão e cada um de nós, como nosso pai, temos sidos desobedientes, quebrado os 

mandamentos de Deus, entende? Nós quebramos o Seu pacto, cada um de nós. Estamos unidos 

em rebelião contra Deus, somos uma família. Então monte Ebal é nosso, o Monte Gerizim 

pertence a Cristo, o único que gardou a aliança. Ele guardou todo mandamento de Seu Pai. Ele 

honrou a aliança cada segundo de sua vida, Ele horou, horou, horou. Mas na cruz houve uma 

troca: o Cristo, o Único guardador da aliança que andou neste planeta, foi colocado no madeiro e 

todas as maldições do Monte Ebal foram postas sobre a cabeça dele. Eu quero ler essas 

maldições mas eu quero que você imagine-as caindo sobre Cristo. R.C. Sproul disse há alguns 

anos atrás que: "Quando Cristo, estava levando a culpa de Seu povo, ele olhou para o céu e 

clamou: 'Meu Deus, Meu Deus, por que me desamparaste? O Pai olhou para o Filho com um 

olhar severo cheio de ira e disse: seu Deus te amaldiçoa. Agora, pense nisso! Você que deveria 

ser amaldiçoado, Eu deveria ser amaldiçoado para sempre Para que sejamos salvos alguém 

tinha que ser condenado, ser amaldiçoado, ser punido em nosso lugar Aqui estão as maldições 

do pacto da Lei, Eu vou lê-las e aplicá-las a Cristo. Quando o Filho olhou para o Pai, o Pai disse 

para Ele: "O Senhor mandará sobre ti maldições, confusão e repreensão ... e até que 

repentinamente pereças" (Dt 28:20) "O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, e com 

pasmo de coração e você tateará ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas ... sem ninguém 

para te salvar." (Dt 28:28-29) "O Senhor se deleita em fazer vocês perecerem e em destrií-los; e 

vocês serão arrancados da terra "(Dt 28:63). Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no 

campo. Dt 28:16 "Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres." (Dt 28:19) "E os teus 

céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze; e a terra que está debaixo de ti, será de ferro." 

(Dt 28:23) "E serás por pasmo, por ditado, e por fábula, entre todos os povos a que o SENHOR 

te levará." (Dt 28:37) "E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, 

até que sejas destruído; porquanto não ouviste à voz do SENHOR teu Deus, para guardares os 

seus mandamentos, e os seus estatutos que te tem ordenado." (Dt 28:45) Ele foi amaldiçoado 



naquele madeiro como um homem que faz um ídolo e o adora em segredo. Ele foi amaldiçoado 

como aquele que desonra a seus pais, ou alguém que rouba terreno dos vizinhos (Dt. 27:16,17) 

ou o que faz que o cego erre de caminho. (Dt. 27:18) Ele foi amaldiçoado como um que perverte 

o direito do estrangeiro, órfão ou viúva. (Dt. 27:19) Ele foi amaldiçoado como um que é culpado 

de todo tipo de imoralidade e perversão, como um que ferir seu próximo em oculto e aceitar 

suborno para ferir uma pessoa inocente. (Dt. 27:24,25) Amaldiçoado como um que não 

confirma as palavras da Lei, não as cumprindo. (Dt. 27:26) Todas essas maldiçoes que deveriam 

ter caido sobre sua cabeça, e sobre a minha, caíram sobre Cristo, o santo, precisoso Filho de 

Deus. Deus é Santo e Justo. Ele não pode simplesmente ignorar seus pecados, Ele não pode 

passar sobre eles. Ele não pode simplesmente te perdoar. Um pagamento deve ser feito. A 

justiça de Deus deve ser satisfeita antes que possa haver paz. A única maneira de satisfazer essa 

justiça é a ira ser derramara sobre a cabeça do pecador. Mas Cristo tomou o lugar do pecador e 

sofreu o que o pecador merece. Há uma passagem impressionante em Provérbios que diz o 

seguinte: "Como ao pássaro o vaguear, como à andorinha o voar, assim a maldição sem causa 

não virá." (Prov 26:2) Maldição não poderia pousar sobre Cristo. Ele era Santo. Ele foi 

irrepreensível. Então como a maldição caiu sobre Aquele, o único guardador da aliança? Como 

isso pode acontecer? Porque na cruz, o Mantenedor da Aliança levou seus pecados. Ele carregou 

toda violação que você cometeu contra a justiça de Deus. O salmista Davi disse: "Bem-

aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto." Bem-aventurado o 

homem a quem o SENHOR não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano." (Sl. 32:1-2) 

Agora, veja: "bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto." 

Deus não pode cobrir pecado, Ele não pode somente cobrí-lo como se nunca tivesse acontecido. 

Isso faria dEle tão injusto como nós. Ele não pode cobrir pecados. Ele tem que tirá-los. E isso 

tem que ser pago. E foi isso que aconteceu na Cruz! Percebe? Talvez você nunca tenha entendido 

o Evangelho. Entende? Você não pode resumí-lo em quatro leis espirituais ou em um trato sobre 

cinco coisas que Deus quer que você saiba.. Este é o Evangelho! Você acha que não há poder no 

Evangelho? É porque ninguém está pregando o Evangelho. Há poder no Evangelho, mas este 

Evangelho é escandaloso. Os homens odeiam o Evangelho, eles se sentem ofendidos por ele, eles 

cerram os dentes. Eles recusam a escutá-lo porque o Evangelho fala para o homem o que ele é e 

ele não quer escutar. Mas ele deve escutar para ser salvo. "bem-aventurado aquele cuja 

transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o 

SENHOR não imputa maldade." Pois, eu escrevi isto: ainda na cruz o pecado imputado a Cristo 

foi exposto diante de Deus e das Hostes dos Céus. Ele foi emplacado diante dos homens e feito 

espetáculo para os anjos e demônios. As trangressões que Ele carregou não foram perdoadas a 



Ele e os pecados não foram cobertos. Se um homem se acha abençoado é porque suas 

iniquidades não são impostas a ele, então Cristo foi amaldiçoado além da medida porque a 

iniqüidade de todos nós caiu sobre Ele. Cristo foi tratado como um que quebra a aliança na 

descrição da renovação do concerto em Moabe.(Dt. 29) Ouça com muita atenção! Na renovação 

da aliança em Moabe Deus diz algo muito importante sobre aquele que quebra sua aliança. E 

preste atenção na linguagem, porque nesta linguagem Eu ouço algo que está me dizendo para 

olhar mais adiante na linha da história Olhar para alguém que viria e colocaria um fim neste 

assunto. Isso é o que é falado contra aquele que quebra a aliança: "a ira do Senhor e o seu zelo se 

acenderão contra tal pessoa, Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela." (Dt. 29:20)

Veja! Está falando de mim e de você! "e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu." (Dt. 

29:20) Seu nome deveria ser apagado e o meu também. "Então o Senhor o separará para que 

sofra desgraça." (Dt. 29:21) Ele deveria nos chamar fora do grupo para um único propósito, para 

nos punir. "dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto. escrito no 

livro desta lei.(Dt. 29:21)  Não enxerga? Eu e você somos esse homem. Mas Cristo foi o homem 

que foi separado de todas as tribos de Israel. O único que guardou a aliança, que obedeceu tudo 

que Deus disse é separado, é enviado para a cruz, ele vai de bom grado e naquela cruz Ele 

carregou os nossos pecados. Ele levou a nossa culpa, Ele carregou a nossa maldição E Ele foi 

tratado como tal diante de um Deus santo. Sabe? Vamos por um momento ler Números cap. 6. 

Veja o vers. 24: Temos aí o que chamados de as bençãos de Aarão. Essa era a benção que era 

para ser falada para o povo de Deus. Vers. 24: "O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça 

resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor levante sobre ti o seu rosto 

e te dê a paz." Esta é a herança do povo de Deus, Isso é o que tem que ser dado para você. Mas 

agora eu faço uma pergunta muito importante: "Como uma benção dessa poderia ser dada pra 

um pecador como eu? É porque essa bênção foi virada e derramada sobre Cristo: "Que o Senhor 

te amaldiçoe, que o Senhor te entregue a destruição; Que o Senhor tire de ti a luz de Sua 

presença e te condene; que o Senhor vire Seu rosto de ti. e que te preencha com miséria para que 

você grite: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quero que paremos para pensar 

um pouco. Quando você escuta uma pregação, especialmente na Páscoa, sobre a cruz de Cristo, e 

você ouve sobre os pregos nas Suas mãos e as chicotadas que os romanos deram nEle. E isso é 

muito importante dizer, mas se isso é tudo que você escuta sobre a cruz: que ele foi espancado, 

foi pregado no madeiro, que colocaram nEle uma coroa de espinhos, que uma lança transpassou 

Seu lado, então, você não escutou sobre a pregação da cruz; Nunca ouviu sobre a pregação da 

cruz. Eu me lembro quando o filme "A Paixão de Cristo" do Mel Gibson foi lançado, que no qual 

eu nunca assisti, mas eu me lembro de ter recebido muitos e-mails de pastores de todo o país 



dizendo: "O que você achou do filme? Você concorda? Tem problemas com isso?" e eu respondi 

para todos: "Eu tenho muito mais problemas com pastores que pregam o evangelho do que com 

o filme do Mel Gibson." O filme do Mel Gibson aparentemente, do que eu ouvi dizer, tentou 

mostrar a grotesca tortura física que Cristo sofreu no lugar da humanidade E eu posso assegurar 

que foi muito pior do que qualquer um poderia retratar, porque está escrito que Ele ficou tão 

disfigurado que você não poderia mais dizer que ele era um homem. Então, isso é importante, 

mas isso não é nem o começo do que aconteceu. Lembra quando Jesus estava no Getsemani e 

clamou "Passe de mim este cálice" passe de mim este cálice." Todos sempre perguntam "O que 

tinha no cálice?" O que tinha no cálice? O que é que tinha no copo que fez Cristo agonizar?" E eu 

escuto dizerem que: "Bem, Cristo pode prever todo sofrimento, tortura que Ele estava prestes a 

passar. Cristo pode prever a coroa de espinhos, pode ver suas mãos pregadas na cruz, e tudo que 

os romanos iria fazer com ele. Não! Você acha que Cristo estava com medo da cruz? Deixa eu 

mostrar que está equivocado com essa história: depois que Cristo morreu, pelo menos 300 anos 

depois milhares e dezenas de milhares de Cristãos possivelmente foram crucificados e a maioria 

dos testemunhos diziam que essas pessoas, quando estavam sendo crucificadas, elas cantavam 

hinos, atribuindo a eles alegria de morrer por seu Mestre. Agora, você vai me dizer que os 

seguidores de Jesus Cristo aceitavam a cruz com alegria sendo pregados nela, enquanto o 

capitão da Salvação deles estava aterrorizado no jardim? Você honestamente acha que o Capitão 

de nossa salvação, o Cristo Poderoso, o Verdadeiro Israel estava tremendo com o que os 

romanos poderiam fazer para Ele? O cálice, embora continha a cruz romana, não foi preenchida 

com a cruz romana. O cálice foi preenchido com a ira do Deus Todo Poderoso. O julgamento, o 

ódio, feroz santo de Deus contra o nosso pecado! Foi isso que Cristo não quis passar, mas sendo 

obediente ao Seu Pai, Ele disse: " Não a minha vontade, mas a Tua." Antes de tudo, vamos ler 

Salmos 75 e depois Jeremias 25. Sl. 75:8 "Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho 

espuma, cheio de mistura do qual ele dá a beber; certamente todos os ímpios da terra sorverão e 

beberão as suas fezes. é um cálice para os ímpios da terra, é o julgamento de Deus para o ímpio 

da terra. E em Jeremias 25 Diz: (do versículo 15) "Pois assim me disse o Senhor, o Deus de 

Israel: Toma da minha mão este cálice do vinho de furor, e faze que dele bebam todas as nações, 

às quais eu te enviar. Beberão, e cambalearão, e enlouquecerão, por causa da espada, que eu 

enviarei entre eles." Percebe? O cálice que era temido por Cristo foi a ira de Deus que você e eu 

deveria sofrer, mas que Ele sofreu em nosso lugar. Este é o Evangelho, isto é o que aconteceu 

naquela cruz. Agora, Vamos em frente. Apenas duas ilustrações rapidamente: imagine uma 

represa cheia até a borda, mil quilômetros de altura e mil quilômetros de largura. E nós pés 

desta barragem está a sua pequena vila, a menos de um quilometro de distância, em um 



desfiladeiro. E, de repente, uma manhã você acorda, e escuta um fortíssimo estalo. E o paredão 

daquela barragem de desintegra totalmente. em questão de segundos você e toda sua vila será 

totalmente destruída E nunca mais será achada E com um olhar de total horror, você vendo 

chegar um destruidor dilúvio, você percebe que não tem uma meneira rápida de escapar, 

ninguém forte o bastante para nadar contra a torrente de água, todos irão morrer! E segundos 

antes da água atingir sua vila, o chão se abre e engole toda a massa de água. e nenhuma gota 

siquér, nem mesmo uma gotinha de água toca seus pés. Isso é o que Cristo fez por você naquela 

cruz. Imagine que uma pedra de moinho pesando 10 ton. é posta sobre uma outra do mesmo 

peso. E você pega um pequeno grão de trigo e enfia-o entre as duas pedras. Em fração de 

segundos, a pressão contra o grão o esmaga e suas partículas viram pó no chão. Entenda que 

isso dá significado ao que Cristo disse: "Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só; 

mas se morrer, dá muito fruto." (Jo. 12:24) Alguém teve que morrer. Eu gostaria de ler para 

vocês um dos meus autores favoritos é um dos meus textos favoritos, fora das Escrituras. é de 

John Flavel, o Puritano. Se você tiver a chance de ler o primeiro volume de seus trabalhos, eu o 

recomendaria a fazer. Aqui ele está descrevendo o que eu chamo de 'dialogo entre o Pai e o 

Filho' ou 'O Acordo do Pai', como Flavel o chama. É uma discussão que poderia ter acontecido 

na eternidade sobre o sacrifício que Cristo faria por Seu povo. Flavel diz: Aqui você pode supor o 

que o Pai tem a dizer quando direciona Seu acordo com Cristo por você. O Pai está falando com 

o Filho sobre 'como este povo ímpio será salvo?' O Pai fala: "Meu Filho, aqui é uma empresa de 

almas pobres e miseráveis que tem sido totalmente destruídas e agora estão abertas a minha 

justiça. Justiça exige satisfação por eles ou satisfará ela mesmo na ruina eterna deles." Não 

percebe? Não é que há um princípio de justiça que paira sobre a cabeça de Deus que ela tenha 

que submeter-se e portanto ele não pode perdoar, mas um pagamento deve ser feito. Não! Deus 

é justo. Ele é consistente e perfeito em todos os Seus atributos. Ele não pode amar e salvar à 

custa de Sua justiça. Eu ouvi pregadores dizerem isto: " Ao invés de ser justo com você, Deus foi 

amável." Bom, se você estudar lógica, você percebe que isso significa que o amor de Deus é 

injusto. Não, meu amigo. Deus tem que ser justo e amável ao mesmo tempo. Na Sua justiça Ele 

te condena, e em Seu amor Ele se torna um homem que toma o seu lugar e paga seu crime, seu 

crime. e então o Pai perguntou ao Filho: "O que se fará por essas almas?" e Cristo responde, O 

Filho falando: "Oh, meu Pai! Tão é meu amor e piedade por eles." Agora, pense sobre isso. Não 

pense como um grupo, mas pense como um único indivíduo. Ele olha para você e diz: Pai, tão é 

meu amor e piedade por essa pessoa." Depois que eles transgrediram cada um dos 

mandamentos, Ele ainda fala: "Tão é meu amor, tão é minha piedade." Homens cheios de 

orgulho dizem: "Eu não preciso da sua piedade." Você precisa da piedade dEle, você precisa. Nós 



somos desprezíveis. Ele diz: "Meu amor e piedade por eles é tamanha que ao invés de perecerem 

eternamente Eu serei responsável por eles, sua garantia. Traga, Pai, todas as contas deles para 

que eu possa ver o que eles devem a Ti." Às vezes, um jovem rapaz vai se casar, e depois que se 

casa, ele começa a ficar um pouco instável em seu compromisso. E diz: "Eu não tinha idéia que 

casamento fosse tão difícil." "Não tenho certeza se era realmente que eu queria." Percebe que ele 

estava se gabando do quanto ele amava sua namorada. Ele não tinha idéia do compromisso que 

estava para fazer, mas isso não é verdade com Cristo. Aqui, Cristo diz para o Pai: "Pai, traga tudo 

o que eles devem a Ti, deixe me ver." Imagine, Ele vê tudo o que você deve a justiça. Ele não vai 

para cruz cegamente; Ele não pega a cruz e diz: "Não Pai, Eu não quero fazer isto, Eu não sabia 

quão caro isso seria." Ele sabia desde a eternidade o preço que custaria e mesmo assim Ele fez! 

Escute: "Traga todas suas contas para eu ver o quanto eles devem a Ti." "Senhor, traga tudo. " 

Agora ouça, crentes, Se isso não te faz muito feliz a ponto de chorar ou gritar de alegria, você 

não está entendendo o que eu estou dizendo. "Ele disse para trazer todas as contas. Traga tudo, 

e não haverá mais dívidas com eles depois." Você consegue entender o que Ele estã dizendo? 

Traga todas as contas do momento que eles nasceram até a morte deles, tudo o que eles devem a 

Ti, traga Pai, tudo!" Eu quero vê-las, e naquele madeiro, eu quero pagar todas, de tal maneira 

que nunca mais terás que cobrar seus pecados novamente. Conseguem entender? Ele nunca 

mais terá que cobrar você! Está consumado! Todos os seus crimes foram pagos! Seus crimes do 

passado, crimes do presente, sesus crimes que você cometerá no futuro. Todos eles foram pagos. 

E alguns dizem: "Bom, se você dizer isso para pessoas, elas só vão pecar." Não, Elas não vão. 

Não os verdadeiros crentes. Membros carnais, ímpios de uma igreja perdida escutarão isso e 

continuarão pecando. Mas os crentes vão dizer: "Se Seu Amor é assim, desta maneira, Se Ele me 

libertou completamente, então EU SOU DELE! Não quero pecar nunca mais!" "Não quero pecar 

nunca mais!" Entenda, irmãos, é isso que nos leva a santidade, é por isso que o Evangelho é 

chamado de "O Mistério da Piedade". (1Tm. 3:16) Consegue entender? É a única coisa que 

produz piedade no crente. Sim, existem mandamentos e regras, mas não são eles que nos fazem 

divinos. O que nos faz divinos é saber que Jesus morreu e Ele morreu por mim. E quando Ele 

morreu, Ele pagou por todo pecado, passado, presente e futuro, e Deus nunca mais, irá me 

convocar em seu tribunal para me julgar. Nunca mais! Eu estou livre! livre! Oh, obrigado Deus, 

eu sou livre! e você diz: "Mas irmão Paul, a Palavra diz que haverá um julgamento para o 

crente." (2Cor 5:10) Sim, mas entenda, Naquele julgamento, quando você olhar para o rosto do 

juiz, ele será o seu Pai. Será seu Irmão. Aquele que julga você foi Aquele que morreu por você. 

Não percebe isso? Você está livre! Livre! Sem culpas! sempre vai para Ele! Volta para Ele, corre 

para ele, Sempre! Você é livre! Finalmente, você entrou por uma porta que ninguem neste 



mundo entende, é um amor incondicional. Você é simplesmente amado e isso não pode ser 

mudado! Por causa desta perfeita obra de Cristo na cruz a seu favor. Ele diz: "Das minhas mãos 

Tu deves requerir, Pai. Prefiro eu sofrer a ira que eles merecem, do que eles sofrerem. Sobre 

mim, meu Pai, coloque sobre mim todas as dívidas deles ." Isto é incrível! Agora ouça o que o Pai 

diz: "Mas meu Filho, se Tu tomares o lugar deles," se você ficar no lugar deles, Filho, "Tu 

deverás considerar pagar tudo." Você deve pagar cada centavo. Escute isso: "Não espere 

abatimentos" Ele está dizendo "Filho, não espere que a punição que cairá sobre você será menor 

da qual cairia sobre eles." E é isto que o Pai diz: "Se eu poupá-los, eu não te pouparei". Imagine 

isso! E então o filho diz: "Pai, que assim seja! Descarregue tudo sobre mim. Eu sou capaz de 

fazer isso!" Meu Deus! Que Deus! Ninguém é capaz de dizer isso! Os anjos não podrem, 

ninguém pode, somente o Poderoso Cristo, o Único Filho de Deus pode fazer isso. Somente ele, 

ninguém mais. "e embora isso se revele uma espécie de ruína para mim, embora isso empobreça 

todas as minhas riquezas, esvazie todos os meus tesouros, mesmo assim, eu estou contente de 

fazer. Pai , eu estou contente, eu farei isso. Eu quero fazer!" Você conhece, em Filipenses onde 

fala: Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a 

si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;" (Fp. 2:6-7) Sob a lei 

de Israel, se um homem fosse servo de outro e ainda, na casa que ele servia, ele tivesse uma 

esposa e filhos, quando chegasse o tempo do servo ser liberto, se ele amasse muito a esposa e 

seus filhos, ele falaria a seu mestre: "Eu não quero ser livre, Eu estou feliz em ficar aqui com 

minha esposa e filhos." E o mestre o levaria até a porta tomaria um objeto pontiagudo como 

uma faca ou prego e furaria sua orelha. Cristo amou tanto você, amou tanto sua esposa, que Ele, 

que era governante de todas as coisas, o Herdeiro do universo e de tudo além, tornou-se um 

servo. Por causa de Seu amor por Sua Noiva, por causa de Seu amor por você como indivíduo. 

Agora, eu quero terminar com uma história do Antigo Testamento que é muito importante. É 

uma das narrativas mais épicas de toda a Bíblia. Iso é o que Deus diz a um homem: Abraão, 

pegue agora seu filho, seu único filho, a quem tu amas, Isaque, e vai para a terra de Moriá e 

oferece-o lá como holocausto nas montanhas, na qual eu falarei." Vejam o é dito aqui. A Bíblia é 

inspirada, é A Palavra de Deus, e existem pequenas coisas deixadas aqui e ali, elas nos dizem 

mais que você poderia pensar no primeiro momento. Deus poderia dizer a Abraão de uma 

maneira diferente, mas veja como ele falou para Abraão: "Agora tome seu filho, seu único filho, 

a quem você ama." Você acha que ele está falando sobre algo maior do que o sacrifício de um 

garoto chamado Isaque? E ele diz: "Vá para a terra de Moriá e oferece-o lá como holocausto. " 

Todos sabemos da história, e homem junta tudo que precisa e vai, faz a sua jornada. Ele deixa 

seus servos para trás e sobe a montanha a pé, ele vai oferecer seu filho em obediência a Deus. 



Abraão talvez pegou a mesma faca que usou para circuncidar, e ele ergue sua mão e sua vontade 

cede à vontade de Deus. E bem antes de que enfiasse a faca no peito do seu filho, seu único filho 

a quem ele amava, e ele escuta isto: "Abraão, não estende sua mão contra o rapaz e não faça 

nada com ele por agora Eu sei que temes a Deus e desde que não negastes teu filho, teu único 

filho de mim.  E em que, Abraão levantou a cabeça e olhou por cima e lá estava um carneiro 

preso pelos chifres. E chamou o lugar de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Agora deixe-me parar 

aqui por segundo. Os pregadores da prosperidade na televisão, que usam este nome, Jeová 

Jireh, e dizer "por isso Ele lhe dará uma Mercedes", eles blafemam dizendo isto, e mostram a 

real intenção de seus corações, que eles não são convertidos e não conhecem a Deus. Porque eles 

preferem ter as coisas deste mundo ao invés do que Deus está realmente prometendo aqui: Seu 

Filho, seu único Filho, a quem Ele ama. Sim, Ele proverá para o Seu povo, mas, meu caro amigo, 

se você tem a Cristo, o que mais você precisa, o que mais você precisa? Nós ouvimos o fim desta 

história e pensamos "Uau, graças a Deus, o menino foi poupado, que grande final para a 

história. "O único problema é que não era o final. Era o intervalo. E quando a cortina abre-se 

novamente, Lá, você o vê, em um palco escuro, uma luz fraca, uma cruz cruel e o Filho de Deus, 

Seu Único Filho, a quem Ele amava, pendurado na cruz. E para que Deus possa dizer a 

Abraão: "Abraão, Abraão, mantenha tua mão longe do menino", Quando Cristo estava na 

árvore, é como se o Pai tomasse a faca da mão de Abraão e quando Cristo clamou: "Meu Deus, 

meu Deus, por que me desamparaste?", Ele dirigisse a faca direto ao coração de seu próprio 

Filho. Percebe que alguém teve que morrer e sofrer a ira de Deus. Você nunca leu em Isaías 

53:10 "aprouve ao Senhor, aprouve o Senhor esmagá-lo"? Esmagá-lo, o que você acha que isso 

significa, esmagá-lo? Pra te falar a verdade, eu não me importo se você está se sentindo 

completo e se está se sentindo realizado com você mesmo, Não me importo se tem um saldo 

positivo no banco. Esta igreja não foi feita para você ter a melhor vida neste mundo, esta igreja e 

as pregações neste púlpito tem um propósito, que você se reconcilie com Deus e que ame-O o 

suficiente para jogar este mundo fora cono se fosse esterco, e que siga a Cristo com todo seu 

coração, alma, mente e força. E a motivação para essa atitude de seguí-Lo, não é um pregador 

jogando a culpa em cima de você ou te manipulando com textos. Não! a motivação é esta: Ele 

derramou Seu próprio sangue por sua alma. Você é completamente e perfeitamente amado na 

estado que você está agora. Se você conhece a Cristo, você não precisa mover nenhum 

centímetro para ser amado e será da mesma maneira amado na eternidade. Você é amado, isso é 

motivação! Você agora está livre da culpa. Isso é motivação Cristo pagou tudo, agora ande nisso, 

ande nesta liberdade. Não tenha medo, alegrem-se! Sejam fortalecidos por isso. Ele pagou um 

preço muito grande! Tenho certeza que nenhum de vocês, somando todos, tenho certeza que 



não eram, na vida de ímpio, tão vil e perverso quanto eu. mas se sabendo que você era tão sujo 

irá te levar a querer somente Cristo, então que assim seja. Cristo, Cristo, Jesus Cristo! Ele é 

tudo, Ele é tudo! Não existe nada além. Nada! O que vamos ter aqui, irmão Paul, se viermos a 

esta igreja? Você vai ter Cristo. Se não for suficiente, bem, existem muitos outros grupos que te 

oferecerão todo tipo de coisa. É de Cristo que você precisa, Cristo! e se você O tem, você tem 

tudo, absolutamente tudo. Volte-se para Cristo. Eu digo as crianças: alguns de você já ouviram 

mais do Evangelho do que jamais poderiam... mais que as nações ouviram. Crianças, 

arrependam-se, convertam-se de seus pecados e creem em Cristo. Adultos, talvês vocês estejam 

aí dizendo: "Eu nunca tive o amor de Deus derramado em meu coração, minha religião está só 

minha cabeça, isso não significa nada. Arrependam-se e convertam-se a Cristo. O que devo 

fazer? Busquem-O. E Ele se deixará ser achado por vocês. Buscá-lO? Eu não sei como! Nós 

vamos ficar aqui dia e noite mostrando as Escrituras para você. Mas não vamos falar com vocês 

por cinco minutos e ir embora, Fazendo vocês pensarem que estão salvos e reivindicando vocês 

como um dos nossos. Confiem em Cristo! Eu rogo a vocês, confiem em Cristo. E vocês, 

estudantes e outros, que têm todos os tipos de planos para sua vida, ode ser que Deus quer que 

você faça exatamente o que você está fazendo, eu não sei, mas sei isto: você deve fazer para a 

glória Dele. Por o que Ele fez naquele madeiro. Tudo que vocês fazem, percebam isso, 

estudantes: Se você tem uma paixão por Cristo, isso não significa que você está para entrar em 

algum ministério. O que você precisa entender é que se você realmente acredita em Cristo, não 

existe nada secular na sua vida, que não importa o que você se torne, pois será santo perante ao 

Senhor, e será usado para Ele. Somente para Ele, tudo para Ele. Se você precisa falar sobre a 

condição de sua alma hoje, então saiba disso, eu estarei aqui, outros também estarão aqui. 

Converse conosco, nós adoraríamos compartilhar com você alguma coisa. Se você está 

dizendo: "Eu nem mesmo sei se sou salvo", nós abriremos as Escrituras e te ajudaremos. 

Ajudaremos você a conhecer o que as Escrituras dizem sobre salvação. E se você diz: "Eu só sei 

que meu coração está desfalecendo. Eu sei de tudo que eu preciso mas meu coração está 

simplesmente desfalecendo. Então busque-O. Busque-O. Busque-O. Você não precisa de 

conselhos de homens. Você precisa busca-Lo sozinho. Busque-O sozinho. Vamos orar ao 

Senhor. Pai eu venho diante de Ti hoje e oro, Ó Deus. Senhor nós agradecemos por Jesus Cristo. 

Nós te agradecemos, Senhor, pois nem o maior poeta, nem a mais incrível mente humana 

poderia siquér começar a compreender ou expressar a grandeze de Cristo ou a beleza que há 

nEle. Pai, eu oro por seu povo. Oro por aqueles que estão aqui hoje para que o Senhor os 

fortaleçam em amor por Cristo. E que o amor por Cristo levem-os a prosseguir. Porém Senhor, 

não só que nós venhamos a Te amar, mas que Tu nos ame. Senhor, nosso amor não é constante, 



mas seu amor é constante e uma motivação constante. Oh, Deus, trabalhe em nossas vidas e em 

nossos corações. Nos mude, transforme-nos para simplesmente amar e andar com Seu Filho. 

Em nome de Jesus. Amem. Por favor, visite nosso website em heartcrymissionary.com Lá você 

encontrará informações sobre o ministério, nosso propósito, em que cremos, metodologias e 

extensas informações sobre os missionários em que temos o privilégio de servir.
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