
A mensagem
da cruz 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber lembrar que a pregação bíblica deve conter sempre 
a mensagem da cruz; 

sentir amar a Cristo e Sua mensagem redentora; 

agir anunciar a mensagem bíblica de maneira simples 
para que todos a entendam; 
anunciar a mensagem bíblica sempre sob a 
dependência do Espírito, a fim de iluminar a todos. 



O apóstolo também mostrou que a sabedoria de
Deus, demonstrada na mensagem da cruz, jamais
poderia ser compreendida pelo homem se não
tivesse sido revelada pelo Espírito Santo.

Introdução



I. Conteúdo, método, e propósito 
da mensagem (1Co 2.1-5)

1. O conteúdo da mensagem pregada 

(1Co 2.2) 

Quando esteve entre eles, Paulo decidiu não apresentar-lhes
outra verdade a não ser “Jesus Cristo, e este crucificado”.



I. Conteúdo, método, e propósito 
da mensagem (1Co 2.1-5)

2. O método de pregar a mensagem 
(1Co 2.1,3-4) 

a. Com simplicidade (1Co 2.1) 

b. Com temor (1Co 2.3) 

c. Na dependência do Espírito (1Co 2.4) 



I. Conteúdo, método, e propósito 
da mensagem (1Co 2.1-5)

3. O propósito a ser alcançado pela 
pregação (1Co 2.5) 

a. “A nossa pregação é uma proclamação genuína? 

b. Estamos proclamando os poderosos atos pelos quais 
Deus deu testemunho de Si mesmo em Jesus? 

c. Será que estamos obscurecendo nossa proclamação 
com ostentação de linguagem ou qualquer outra coisa? 



I. Conteúdo, método, e propósito 
da mensagem (1Co 2.1-5)

3. O propósito a ser alcançado pela 
pregação (1Co 2.5) 

d. Tomamos a firme decisão de fazer de Jesus Cristo 
crucificado o tema de nossa pregação e o centro da 
nossa vida? 

e. Sentimo-nos vulneráveis como pregadores do 
evangelho em um mundo pagão e hostil? 

f. A nossa pregação manifesta o poder do Espírito Santo? 



I. Conteúdo, método, e propósito 
da mensagem (1Co 2.1-5)

3. O propósito a ser alcançado pela 
pregação (1Co 2.5) 

g. Os resultados de nossa pregação demonstram o poder 
do Espírito? 

h. A vida das pessoas está sendo transformada? 

i. Elas reconhecem o poder do Espírito na própria vida?” 
(Prior, p.51-52). 



Aplicação para hoje

Para exercitar a mensagem do evangelho,
escreva o plano da salvação em uma folha de
papel, sem consultar nada. Depois, verifique
se você preservou a mensagem central da
cruz de Cristo. Liste duas barreiras que o
evangelho genuíno encontra nos dias de hoje
e como a igreja pode vencê-las e pregar.



II. A revelação da mensagem 
da cruz (1Co 2.6-16)

1. A mensagem da cruz é sabedoria de 
Deus (1Co 2.6-9) 

a. Não é sabedoria deste século (1Co 2.6) 

b. É “sabedoria de Deus em mistério” (1Co 2.7-9) 



II. A revelação da mensagem 
da cruz (1Co 2.6-16)

2. A mensagem da cruz é revelada pelo 
Espírito (1Co 2.10-12) 

a. É revelação do Espírito (1Co 2.10-11) 

b. Recebemos o Espírito de Deus (1Co 2.12)  



II. A revelação da mensagem 
da cruz (1Co 2.6-16)

3. O discernimento espiritual da 
mensagem da cruz (1Co 2.13-16) 

a. Os apóstolos foram iluminados (1Co 2.13) 

b. Os crentes são iluminados (1Co 2.14-16)   



Aplicação para hoje

Volte-se para si e pergunte: ainda penso como
o homem natural ou já exercito uma
mentalidade diferente acerca das verdades
espirituais?



O que se pode fazer para deixar de ser uma “criança em
Cristo” e passar a agir como um “adulto espiritual”?

Conclusão


