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MensagemOito
Cristo,malditoependuradonomadeiro
Leiturabíblica:Dt21:2223;1Pe2:24;Gl3:2,5,1314
I. Em Deuteronômio 21:2223 há uma profecia de que Cristo
seria maldito pendurado em madeiro; aqui temos um tipo
do CristocrucificadocomoAquelequefoipenduradonum
madeiro–1Pe2:24:
A. Um criminoso podia ser executado sendo pendurado num ma
deiro;quemerapenduradoeramalditoporDeus–Dt21:2223.
B. Sehouvessepecadonumhomem,umacausadignademorte,e
elefosseexecutadopenduradonummadeiro,oseucadávernão
deveriapermanecernomadeiroduranteanoite,mastinhadeser
enterradonaqueledia,poiselehaviasidopenduradonomadeiro
comomalditodeDeus–1Pe2:23.
C. OSenhorJesusfoimortosendocrucificado,ouseja,sendopen
duradonummadeiro,acruz,efoisepultadonodiadaSuacru
cificação–At5:30;10:39;13:29;Jo19:31.
II. Aorigemdamaldiçãoéopecadodohomem–Gn3:17b;Rm
5:12:
A. Deus introduziu a maldição após o pecado de Adão, dizendo:
“Malditaéaterraportuacausa”–Gn3:17b:
1. Como descendentes de Adão, todos os pecadores estão sob
maldição; Adão nos fez estar sob maldição – Gn 3:17b; Rm
5:12,1718.
2. Afinal,amaldiçãoémorte;morte,incluindotodososoutros
sofrimentos,éaconsumaçãodamaldição–Rm5:12,17;6:16,
21,23.
B. ApósAdãopecar,aterraproduziuespinhosporcausadamaldi
ção,logo,osespinhossãoumsinaldesermaldito–Gn3:18;Hb
6:8.
III. Amaldiçãoéexecutadapormeiodalei,poisaleiadminis
traamaldição–Gl3:10:
A. A maldição não era totalmente oficial até a lei ser dada; a lei
agora declara que todos os descendentes de Adão estão sob a
maldição–Rm5:13.
B. Amaldição,portanto,estárelacionadaàleideDeuseéaexi
gênciadajustiçadeDeussobreospecadores–Rm3:19.
C. Setentarmosguardaralei,estaremosnacarneeautomatica
mentesobmaldição:“Todosquantossãodasobrasdaleiestão
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debaixodemaldição,poisestáescrito:‘Malditotodoaqueleque
nãopermaneceemtodasascoisasescritasnolivrodaleipara
fazêlas’”–Gl3:10.
IV. “Cristonosredimiudamaldiçãodalei,tornandosemaldi
çãopornós;porqueestáescrito:‘Malditotodoaquelequefor
penduradoemmadeiro’”–Gl3:13:
A. Nacruz,Cristocumpriuagrandeobradenostirardamaldição
dalei,agindoparalevarosnossospecadoseremoveramaldi
ção–Gl3:13;1Pe2:24.
B. O próprio Cristo carregou “em Seu corpo, sobre o madeiro, os
nossospecados”–1Pe2:24:
1. Apalavramadeiroem1Pedro2:24éacruzfeitademadeira,
uminstrumentoromanousadoparaexecutarapenacapital
demalfeitorescomofoiprofetizadoemDeuteronômio21:23;
em outro lugar no Novo Testamento a cruz é chamada de
madeiro–At5:30;10:39;13:29a.
2. QuandoCristoestavanacruz,Deuslevouosnossospecados
eoscolocousobreoCordeirodeDeus–Is53:6;Jo1:29.
3. Cristomorreuumavezparasempreafimdelevarosnossos
pecadosesofreuojuízonacruzpornós–Hb9:28;Is53:5,11.
4. NamortedeCristo,morremosparaospecadosafimdeviver
mosparajustiça–Rm6:8,1011,18;1Pe2:24.
C. QuandoCristolevouosnossospecados,Eletambémlevouanossa
maldição–Jo1:29;Gl3:13:
1. Acoroadeespinhosindicaisso;umavezqueosespinhossão
umsinaldemaldição,Cristousarumacoroadeespinhosin
dicaqueEletomousobreSianossamaldiçãonacruz–Jo
19:2,5.
2. PorqueCristofoimalditoemnossolugar,aexigênciadaleifoi
cumpridaeElepôdenosredimirdamaldiçãodalei–Gl3:10.
3. Enquantoaleinoscondenaeoficializaamaldição,Cristo,por
meiodaSuacrucificaçãonosredimiudamaldiçãodalei–Gl
3:13.
4. A maldição que veio pela queda de Adão foi tratada pela
redençãodeCristo–Gl3:13.
D. Cristo não somente nos redimiu da maldição; Ele até mesmo
tornouse maldição por nós; isso indica que Ele foi totalmente
abandonadoporDeus–Gl3:13;Mc15:3334:
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1. OSenhorJesusfoijulgadoporDeusparaocumprimentoda
redenção e Deus O considerou nosso Substituto que sofreu
pelopecado–Is53:10a.
2. Nosso pecado e pecados e todas as coisas negativas foram
tratadosnacruz,eDeusabandonouoSalvadorEscravopor
causadonossopecado–Mc15:3334:
a. DeusabandonouCristonacruzporqueEletomouolugar
dos pecadores, levando os nossos pecados e tornandose
pecadopornós–1Pe3:18;2:24;Is53:6;2Co5:21.
b. AosolhosdeDeus,Cristotornouseumgrandepecadore
DeusOjulgoucomonossoSubstitutopelosnossospeca
dos–Jo3:14;Rm8:3.
c. CristofoionossoSubstitutoefoiatémesmopecadoaos
olhos de Deus; portanto, Deus O julgou e até mesmo O
abandonou.
3. PorqueCristolevouosnossospecadosetornousepecadopor
nós,Deus,aojulgáLocomonossoSubstituto,Oabandonou
economicamente–Mc15:3334:
a. OSenhorJesusnasceudoEspíritogeradorcomoaessên
ciadivinaquenuncaOdeixouessencialmente–Lc1:35.
b. QuandooSenhorJesus,oDeushomem,morreunacruz
sobojuízodeDeus,EletinhaDeusNeleessencialmente
comoSeuserdivino;noentanto,Elefoiabandonadoecono
micamentepeloDeusjustoejulgador–Mt1:18,20;27:46:
1) PorqueoSenhorJesusfoigeradodoEspíritoSantoe
nasceudeDeusecomDeus,EletinhaoEspíritoSanto
como a essência intrínseca do Seu ser divino; assim,
nãoerapossívelDeusabandonáLoessencialmente–
Mt1:18,20.
2) Cristo foi abandonado por Deus economicamente
quandooEspírito,quehaviadescidosobreElecomoo
podereconômicoparalevaracabooSeuministério(Mt
3:16),Odeixou;noentanto,aessênciadeDeusperma
neceuNelee,consequentemente,Elemorreunacruz
comoohomemDeus–1Jo1:7.
E. Em Sua humanidade como descendente de Abraão, Cristo foi
crucificadoetornousemaldiçãopornósafimdenosredimirda
maldiçãodalei–Gl3:13,29:
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1. Gênesis 22:1718a e 28:14 são uma profecia de que a des
cendência de Abraão seria uma grande bênção para toda a
humanidade, pois todas as nações seriam abençoadas por
meiodessadescendência.
2. Cristo, o descendente de Abraão, trouxe Deus a nós e nos
levouaDeus,paraonossodesfrutedabênçãodeDeus–Gl
3:812,16.
3. A promessa dada a Abraão era que o próprio Deus viria
para serodescendentedeAbraãoeessedescendenteseria
uma bênção para todas as nações ao tornarse o Espírito
todoinclusivo para a humanidade receber – Gl 3:14; 1Co
15:45b.
V. Como o descendente de Abraão, Cristo tornouse maldição
pornós“paraqueabênçãodeAbraãochegasseaosgentios
emCristoJesus,afimdequerecebêssemos,pelafé,oEspí
ritoprometido”–Gl3:14:
A. AbênçãodeAbraãoéabênçãoprometidaporDeusaelepara
todasasnaçõesdaterra–Gn12:3.
B. Essapromessafoicumpridaeessabênçãochegouàsnaçõesem
Cristo,pormeiodaSuaredençãopelacruz–Gl3:1,1314.
C. OcontextodeGálatas3:14indicaqueoEspíritoéabênçãoque
DeusprometeuaAbraãoparatodasasnaçõesequefoirecebida
peloscrentesmedianteaféemCristo–Gl3:2,5:
1. OaspectofísicodabênçãoqueDeusprometeuaAbraãoera
a boa terra, que era um tipo do Cristo todoinclusivo – Gn
12:7;13:15;17:8;26:34;Cl1:12.
2. OEspíritoéoEspíritocomposto,queéopróprioDeuspro
cessadoemSuaTrindadepormeiodaencarnação,crucifica
ção,ressurreição,ascensãoedescensãopararecebermoscomo
nossavidaenossotudo–Fp1:19.
3. UmavezqueCristoétornadorealcomooEspíritotodoinclu
sivoquedávida(1Co15:45;2Co3:17),abênçãodoEspírito
prometidoequivaleàbênçãodaboaterra;naverdade,oEspí
ritocomoCristotornadorealemnossaexperiênciaéaboa
terra.
4. NossabênçãoespiritualpelaeternidadeseráherdaroEspí
rito, a consumação do Deus Triúno processado como nossa
herança–Gl3:14.
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5. NonovocéuenovaterranaNovaJerusalém,desfrutaremos
oDeusTriúnoprocessadoqueéoEspíritoquedávida,todo
inclusivoeconsumado–Ap22:1;Jo7:3739.
6. Hoje, a nossa vida cristã é uma vida de receber o Espírito
pelafé–Gl3:2,5,14.
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