
 

 

Informar das Atividades Semanais - 2ª terça-feira  do mês: Treinamento Avançado  de 
Líderes | TERÇA: Reuniões de Oração, às 9h, no Auditório Kids | SEXTA: Culto de 
Libertação, às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY - Juventude, às 19h | DOMINGO: Centro de 
Treinamento Alameda, às 9h /  Culto de Celebração, às 10h e 18h30 (Sede e Santa 
Felicidade).

ROTEIRO BASE – 01/12/2019 
 

A MENSAGEM DA CRUZ 
# João 3.16; Mateus 16.24 # 

 
 
INTRODUÇÃO: 

Muitos não entendem a mensagem da Cruz. Por isso, precisamos recordar aspectos 
fundamentais para construir o verdadeiro significado da Cruz em nossas vidas: 
• A Cruz nos faz recordar de quem éramos (Efésios 2.1-3); 
• A Cruz revela o preço pago por Deus para remissão dos nossos pecados (João 3.16); 
• Na Cruz o amor de Jesus responde as profundas necessidades do coração do homem, 

perdoando, libertando e reconciliando-o com Deus (2 Coríntios 5.19); 
• A Cruz é o maior desafio para a razão humana, mas é o poder de Deus para a salvação 

(1 Coríntios 1.18-21); 
 
 

I. O PROPÓSITO DA CRUZ 
1. Pagar o preço dos nossos pecados (Colossenses 2.13-15); 
2. Levar o homem a reconhecer as consequências de seus pecados (Romanos 6.23; 

Atos 17.30-31); 
3. Quebrar a maldição da morte (Hebreus 2.14-15); 

§ Como foi reconhecer seus pecados diante da obra da Cruz? Conte seu 
sentimento e o que isso gerou em seu coração. 

§ Qual a diferença entre a sua vida antes e depois da Cruz? Comente os 
aspectos mais nítidos da sua transformação de vida.  

 
 
 

II. A MENSAGEM DA CRUZ 
• Mensagem de amor e perdão: “Pai, perdoa-lhes” (Lucas 23.34); 
• Mensagem de esperança e de vida eterna (Lucas 23.43); 
• Mensagem de libertação e salvação (Romanos 5.18); 
• A Cruz é um ponto de encontro entre:  

1. Passado e futuro; morte e vida. 
2. Cravos e sangue; amor e perdão. 
3. Salvador e pecador; céu e inferno. 

§ Qual o significado que o perdão de Jesus tem para a sua vida? 
§ Do que ainda precisamos ser libertos para viver a plenitude do propósito 

de Deus? 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

III. O FATOR ESCOLHA 
1. A Cruz é um lugar de decisão (João 14.1-6); 
2. A Cruz é uma escolha de renúncia para seguir Jesus (Mateus 16.24); 

§ O que você renunciou para ser discípulo de Jesus? 
 
 
CONCLUSÃO: 

DEUS TEM UM PROPÓSITO PARA SUA VIDA. 
• Ele te amou com um amor sacrificial: tomou o seu lugar na cruz. 
• Todo seu passado foi julgado e pago na Cruz. 
• Lembre-se: sua vida deve corresponder ao sacrifício de Jesus. 

 

Pr. Sebastião Brito Netto 


