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Pai, perdoa-lhes

E, quando o iam levando, tomaram um certo Simão, 
cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a 
cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E, 
quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o 
crucificaram e aos malfeitores, um, à direita, e outro, 
à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque 
não sabem o que fazem.  Lucas 23.26,33,34a

Simão de Cirene
Passamos duas semanas navegando, desde 

a costa Norte da África, para celebrar a Páscoa 
em Jerusalém. Meus filhos eram pequenos, mas 
com idade suficiente para sentir o entusiasmo, 
à medida que nos aproximávamos da cidade 
santa. Quando nossa caravana chegou à última 
colina, rufo gritou: “olhe, pai, o templo!”. Lá 
estava ele, o palácio terreno de Deus, brilhando 
como torre sobre a cidade. embora minha família 
tivesse vivido em cirene durante gerações, 
Jerusalém era para nós, como para todos os 
judeus, o lar do nosso coração.
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Naquela noite, juntamo-nos com nossos 
primos em betânia para a ceia da Páscoa, que 
marcou o início do Festival, compartilhando uma 
refeição e lembrando-nos da salvação de Deus 
para o nosso povo. terminamos aquela refeição 
como fazíamos todos os anos, orando pela vinda 
do messias. Na manhã seguinte, rufo, Alexandre 
e eu saímos cedo para passarmos o dia em 
Jerusalém, visitando o templo e depois a Festa, 
que estava acontecendo perto dos mercados.

Quando nos aproximamos da cidade, vimos 
o que parecia uma marcha em nossa direção, 
mas logo percebemos que não se tratava disso. 
eram soldados romanos que levavam três 
criminosos na direção da pedreira na qual estes 
seriam crucificados. Cada um desses criminosos 
carregava uma viga pesada nos ombros. estava 
claro que um havia sido severamente açoitado, 
porque seu corpo estava ensanguentado e 
parecia que ele mal conseguia andar. tomei 
rufo e Alexandre pelas mãos e afastei-os da 
estrada, porque não queria que eles vissem 
aquela coisa horrível.
Uma figura trágica aproximou-se de mim. O 

homem gravemente ferido tropeçou e caiu aos 
meus pés. Vi que sua fronte estava envolvida por 
uma coroa grosseira de espinhos e, subitamente, 
percebi quem era aquele homem. era Jesus de 
Nazaré, que alguns clamavam ser o messias. ele 
havia sido um crítico da liderança judaica em 
Jerusalém. eu não conseguia acreditar que eles 
o haviam realmente sentenciado à morte.
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tudo aconteceu tão rapidamente. eu estava 
perdido em meus pensamentos quando ouvi um 
dos soldados dizer: “Você aí! Leve a cruz dele! 
e você, Jesus, levante-se!”. Não havia nada que 
eu pudesse fazer. eu disse aos meninos: “Fiquem 
por perto”. tomei a viga, muito mais pesada 
do que eu tinha imaginado, e coloquei-a sobre 
meu ombro. Depois, ofereci a mão a Jesus, para 
ajudá-Lo a se levantar. ele estava claramente 
com dores. mas ainda havia força e determinação 
em seu rosto. ele me contemplou nos olhos, 
como se me agradecesse e, depois, dirigiu o rosto 
para o calvário.

Foi somente uma caminhada de cinco minutos 
até o lugar chamado de A caveira – calvário –, 
no qual os romanos crucificavam suas vítimas. 
colocando no chão a viga diante dos executores, 
andei para trás, procurando meus meninos. 
Depois, ficamos em pé e observamos enquanto 
eles montavam a cruz. Após esse ato, despiram 
Jesus e o colocaram no alto das vigas. esticaram 
Seus  braços para  os  lados  antes de  enfiar  os 
cravos nos pulsos dele, quando ele gritou de 
dor. em seguida, pregaram seus tornozelos 
no lado da cruz, um para a direita e outro para 
a esquerda. Finalmente, levantaram a cruz, 
posicionando-a  e,  quando  assim fizeram, Ele 
emitiu outro grito de dor.

eu nunca havia estado tão perto de uma 
crucificação, por isso não fazia ideia do 
quão horrível seria. rufo começou a chorar. 
Alexandre teve náusea. Havia dois ladrões sendo 
crucificados com Jesus, e os soldados levantaram 
cada um deles no ar.

Pai, perdoa-lhes
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os romanos gritaram para a multidão: 
“olhem para o seu rei agora! essa é uma lição 
de roma – não se esqueçam dela!” os soldados, 
rindo, começaram a sortear suas vestes. Alguns 
choraram na multidão; outros Lhe dirigiam 
insultos. Os líderes religiosos ficaram em pé de 
braços cruzados, com uma expressão estranha 
de satisfação no rosto.

em seguida, Jesus inspirou profundamente, 
e alguém disse na multidão: “silêncio! ele vai 
dizer alguma coisa”. isto foi o que ele disse: Pai, 
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.

eu jamais esqueceria o que ele falou. um 
homem agonizante, torturado e crucificado, 
orando para que Deus perdoasse aos seus 
atormentadores. Que espécie de pessoa faria 
uma coisa assim? suas palavras me assombraram 
para o resto da vida. em última análise, elas 
seriam a razão pela qual me transformei em um 
de seus seguidores.

tenho visitado muitas pessoas em seu leito de 
morte. As palavras de alguém que está morrendo, 
algumas vezes, expressam simplesmente suas 
necessidades: “Por favor, poderia mudar o 
travesseiro de lugar?” ou “Posso beber alguma 
coisa?”. Às vezes, demonstram preocupação 
pelos  outros,  um “Eu  te  amo” final  ou  “Você 
vai ficar bem”. As palavras derradeiras de uma 
pessoa revelam o que está em seu coração e, 
algumas vezes, a natureza de fé e esperança dela. 
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Fala-se que John Wesley proferiu estas palavras 
ao morrer: “melhor de tudo, Deus está conosco”.

No caso de alguém crucificado, o próprio 
ato de falar era doloroso e exigia um esforço 
enorme. considera-se que a morte venha para 
os crucificados devido a uma combinação 
de exaustão, choque, acúmulo de líquido ao 
redor do coração e dos pulmões e asfixia. Falar 
enquanto estava sendo crucificado exigiria um 
esforço imenso, pois a vítima teria de fazer força 
para  cima  com os pregos nos pulsos  a fim de 
expandir o diafragma para falar. Por todas essas 
razões, as palavras eram raras entre as vítimas 
da crucificação.
Os evangelhos relatam sete afirmações que Jesus 

fez da cruz. Há três razões pelas quais assumimos 
que essas afirmações sejam importantes e devam 
ser consideradas pelo que nos ensinam sobre o 
messias, a respeito de seu Pai e de nós mesmos. 
em primeiro lugar, cristo empreendeu esforço 
e suportou grande dor para pronunciá-las. em 
segundo, ele veio para revelar o criador – para 
ser o Verbo de Deus que se fez carne (veja Jo 1.14). 
Além desses dois motivos, os autores dos evan-
gelhos, quando tentaram comunicar não apenas 
quem foi Jesus e o que ele fez, mas também o 
significado de sua vida, acharam importante 
incluir o que ele proferiu perto de sua morte.

Pai, perdoa-lhes
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começamos nosso estudo com as primeiras 
palavras da cruz, registradas por Lucas, as quais 
foram expressas pelo rei dos reis logo depois 
de Ele ser crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque não 
sabem o que fazem (Lc 23.34a). 
É  importante  analisar  como  essa  afirmação 

maravilhosa foi incluída no evangelho de Lucas. 
se você ler a nota de rodapé de sua bíblia, 
relacionada a essas palavras na cruz, descobrirá 
que elas, provavelmente, não estão nas edições 
mais antigas do evangelho de Lucas. Pelo fato 
de esse evangelista ser, de certa maneira, um 
historiador, o qual escreveu seu evangelho 
entrevistando as pessoas que conheceram Jesus 
pessoalmente, é provável que elas não soubessem 
que o mestre tinha feito esse comentário na 
cruz. isso explicaria por que Lucas as omitiu. 
Ele registrou apenas as afirmações daqueles que 
sabiam o que o salvador tinha feito.

À medida que o evangelho de Lucas começou 
a ser copiado e compartilhado nas igrejas pelo 
império romano, chegou a uma cidade onde 
vivia alguém que tinha sido testemunha ocular 
na cruz. essa testemunha lembrou-se de algo 
que Jesus havia dito na cruz, que mudou sua 
vida para sempre. Depois de ler o evangelho, ele 
deve ter declarado: “Houve algo mais; Jesus disse 
algo – alguma coisa importante demais para ser 
deixada de fora”. e, porque era sabido por todos 
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que aquela testemunha ocular tinha estado perto 
da cruz, foi considerado apropriado acrescentar 
às palavras de Lucas esta frase: Pai, perdoa-lhes, 
porque não sabem o que fazem.

uma sugestão para essa testemunha ocular na 
cruz é rufo. em marcos 15.21, vemos que simão, 
o cireneu, levou a cruz de Jesus e que tinha dois 
filhos, Alexandre  e Rufo. Pensa-se que Marcos 
tenha escrito em roma seu livro, o mais antigo 
dos evangelhos. sua menção a Alexandre e rufo 
parece estranha, a menos que esses dois fossem 
os meninos que cresceram e se tornaram líderes 
conhecidos na igreja. em romanos 16.13, Paulo 
escreve: Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe 
e minha.

Para alguns, parece provável que seja o mesmo 
rufo, agora um líder em roma, o qual, quando 
garoto, ficou perto do calvário e viu Jesus 
crucificado. Portanto, é sugerido que a frase: Pai, 
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem tenha sido 
acrescentada como resultado da autoridade e do 
testemunho de rufo.

menciono isso apenas como sugestão da 
maneira pela qual  a presente  afirmação veio  a 
constar dos evangelhos. os estudiosos têm muitas 
outras opiniões quanto a isso, mas me parece 
que algo assim indica o que pode ter acontecido 
e  a  razão dessa  afirmação. Embora não  conste 

Pai, perdoa-lhes
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das edições  iniciais de Lucas,  é uma afirmação 
autêntica de Jesus no madeiro.

tendo isso como introdução, consideremos o 
significado dessas palavras.

Pai, perdoa-lhes
Não é surpreendente que essas palavras – as 

primeiras faladas por Jesus enquanto estava 
dependurado – fossem uma oração. o que 
é surpreendente, assustador e, para alguns, 
perturbador, é o que ele orou: Pai, perdoa-lhes, 
porque não sabem o que fazem. comecemos nossa 
análise da oração com uma pergunta: por quem 
Jesus estava orando? Quem eram as pessoas (lhes) 
a que Jesus estava pedindo que Deus perdoasse?

ele estava, naturalmente, intercedendo pelos 
soldados que o torturaram cruelmente, que 
O crucificaram e  estavam preparando-se para 
sortear suas vestes. Pai, perdoa-lhes.

o salvador também estava rogando em favor 
da multidão a qual, até aquele momento, estava 
começando o seu ataque verbal contra ele – 
Lucas nota que eles o estavam ridicularizando, 
movendo a cabeça e zombando dele. Por eles, o 
messias orou: Pai, perdoa-lhes.

Havia ainda os líderes religiosos que, com 
o próprio orgulho e a cegueira espiritual, 
conspiraram com os romanos para matá-Lo, assim 
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como os falsos profetas do tempo de Jeremias 
buscavam fazer o mesmo. Por esses líderes 
hipócritas, ele orou: Pai, perdoa-lhes.

isso é assombroso! Você consegue imaginar 
tamanha misericórdia? o fato de Jesus ter 
orado por eles enquanto estava na cruz é uma 
das descrições mais poderosas de todos os 
evangelhos. No entanto, 
há mais alguém incluído 
na oração do Filho de 
Deus, por quem ele estava 
pedindo a misericórdia do 
senhor, para que ela fosse 
estendida: nós estamos 
entre os lhes, pelos quais 
Jesus estava orando quando 
disse: Pai, perdoa-lhes , 
porque não sabem o que fazem.

Há um antigo hino 
cristão que pergunta: Você 
estava lá quando crucificaram 
meu Senhor? A resposta 
é que, em um sentido espiritual profundo, 
você estava lá. toda a humanidade estava na 
crucificação, pois a morte de Jesus foi um evento 
que transcendeu o tempo. A própria oração dele 
deu voz àquilo que ele estava fazendo naquele 
ato: oferecendo-se a Deus, seu Pai, como oferta 
de expiação. Naquele momento, o messias era 

Há um antigo 
hino cristão que 
pergunta: Você 
estava lá quando 
crucificaram meu 
Senhor? A resposta 
é que, em um 
sentido espiritual 
profundo, você 
estava lá. Toda a 
humanidade estava 
na crucificação, 
pois a morte de 
Jesus foi um evento 
que transcendeu 
o tempo.

Pai, perdoa-lhes
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tanto o sumo sacerdote, pedindo pela expiação 
da raça humana, como a própria oferta. esse ato 
de sacrifício foi por aqueles que tinham vindo 
antes e pelos que viriam depois, assim como por 
aqueles que ouviram essas palavras naquele dia.

Você e eu estávamos lá quando crucificaram o 
senhor. em certo sentido, Jesus orou: “Pai, perdoa a 
Adão. Perdoa à/ao (insira seu nome). Perdoa 
aos das nossas igrejas e aos que estão nas ruas. 
Perdoa tanto aos que moram nos subúrbios como 
os do centro da cidade. Perdoa aos do nosso país e 
àqueles do outro lado do mundo”. Pai, perdoa-lhes. 
esse é o poder das palavras que Jesus clamou na 
cruz: foram faladas em uma oração não apenas 
em prol dos que estavam próximos dele, mas 
também por todos nós – toda a humanidade.

com isso em mente, consideremos três 
verdades adicionais que essas palavras do rei dos 
reis nos ensinam.

Precisamos de perdão
o fato de o mestre ter devotado uma de suas 

sete afirmações a uma oração pelo nosso perdão 
mostra-nos  algo  significativo:  nós precisamos 
de perdão. Não eram apenas aqueles ao redor 
da cruz que necessitavam ser perdoados. Nossa 
carência de perdão e a disposição de Deus em nos 
redimir são dois dos temas principais da bíblia. 
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Precisamos dessa remissão porque lutamos 
contra o pecado. Pecado é uma palavra que 
preferimos não usar hoje. Preferiríamos “erro” ou 
“deslize”. As palavras em grego e em hebraico, 
mais frequentemente traduzidas como pecado na 
Bíblia, são palavras que significam “desviar-se do 
caminho” ou “errar o alvo”. A implicação é que 
o criador tem um caminho para vivermos, mas 
nos desviamos dele e não o seguimos.

A igreja lista normalmente sete pecados 
capitais como a raiz de todos os outros. Você deve 
lembrar-se da lista tradicional: luxúria, glutonaria, 
cobiça, preguiça, ira, inveja e soberba. Quando 
busco esses impulsos, desvio-me do caminho 
de Deus e afasto-me da vontade dele. esses 
caminhos prometem prazer e felicidade, mas 
acabam causando dor; eles degradam a nós e aos 
outros e nos separam do todo-Poderoso por meio 
da culpa e vergonha. Além disso, fazem-nos ferir 
outros e impedem-nos de fazer as coisas e sermos 
as pessoas que o Pai celeste pretende que sejamos.

recordo-me de um homem que entrou em meu 
escritório certa ocasião. ele estava envolvido em 
um caso extraconjugal e havia descoberto que a 
pessoa com a qual se havia relacionado tinha uma 
doença sexualmente transmissível, que ele, por 
sua vez, transmitiu para a esposa. A esposa queria 
o divórcio. Aquele homem estava perdendo o que 
mais amava – a família. chorou quando descreveu 

Pai, perdoa-lhes
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a culpa, a vergonha e a sensação de desespero. ele 
não estava pensando em nenhuma dessas coisas 
na noite em que caiu em tentação para dormir 
com uma mulher que tinha acabado de encontrar 
em uma viagem de negócios. isso mostra que o 
caminho que prometia prazer e alegria levou-o à 
aflição e dor.

em escala global, pecado é, provavelmente, a 
melhor palavra para descrever a luta pelo poder, 
o genocídio, a crueldade, a falta de humanidade, 
a intolerância e o ódio que estão por trás de tanto 
sofrimento humano e tanta guerra em nosso 
mundo de hoje.

Alguns sugerem que os cristãos passam tempo 
demais falando de pecado, fazendo com que as 
pessoas se sintam culpadas. Alguns cristãos e 
algumas igrejas até podem fazer isso, mas esse 
não é o foco central do evangelho, e sim a graça 
e misericórdia de Deus. Apesar disso, você 
não consegue apreciar a misericórdia divina, 
a menos que saiba que necessita dela. todos 
precisamos dela, pois lutamos contra a prática 
de coisas erradas. Algo dentro de nós nos seduz 
para fazermos as coisas que não são a vontade 
de Deus. Quando os teólogos falam do “pecado 
original”, referem-se tipicamente ao impulso 
do coração humano que torna o mal cativante e 
sedutor. Existe um debate sobre o que significa 
original. tradicionalmente, essa palavra tem sido 
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compreendida como o pecado transmitido desde 
Adão e eva. Não importa como o adquirimos: 
todos fomos afetados e, em certo sentido, 
infectados por ele. o desejo por algo que nos 
ferirá e separará de Deus faz parte da condição 
humana, e essa tendência começa em tenra idade.
Quando refletia sobre essas palavras de Jesus 

na cruz, lembrei-me de algo que fiz quando tinha 
oito ou nove anos. certo dia, fui a um shopping 
nas proximidades de minha casa. Havia uma 
loja de departamentos que vendia, entre outras 
coisas, álbuns de músicas, então, comecei a ver 
os discos dos beatles. eu tinha guardado algum 
dinheiro para comprar um deles, mas descobri 
que faltavam dois dólares. então, veio uma ideia 
ao meu cérebro de oito anos. Alguns dos discos 
estavam com desconto, mas outros não. Pensei: 
“isso deveria estar na promoção”. então, tirei o 
adesivo de um disco que estava na liquidação e 
coloquei-o no álbum dos beatles que eu queria, 
o qual não estava na promoção. Por dentro, eu 
sabia que estava errado, mesmo assim, levei-o até 
o caixa. Naquele instante, meu coração parecia 
que ia sair do peito diante da ideia de que alguém 
percebesse o que eu tinha feito. Hoje, com os 
aparelhos que são usados para identificar o item 
e o preço, mudar os rótulos não funcionaria, e 
qualquer um seria flagrado. todavia, não fui 
apanhado e saí de lá, essencialmente, roubando 
a loja.

Pai, perdoa-lhes
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eu tinha apenas oito anos 
e era um ladrão. Nunca agi 
assim novamente, mas fiz 
outras coisas, enquanto 
estava crescendo, das 
quais não me orgulho. 
infe liz  mente, quando nos 
tornamos adultos, não 
paramos de pecar. Nossos 
pecados simplesmente se 

tornam mais “sofisticados” e nos tornamos 
adeptos de justificá-los. O pecado é um problema 
que nunca superamos. 

Assim, quando o cristianismo fala de pecado, 
o objetivo não é nos culpar, mas ajudar-nos a 
descobrir a graça e a misericórdia de Deus, das 
quais precisamos desesperadamente. 

imagine que você tenha dores no peito 
e dificuldade de respirar e, agora, esteja 
experimentando dor no braço. embora possa 
dizer:  “Não  é nada, não vou ficar preocupado 
com isso”, é possível que seja um ataque cardíaco 
e que você precise ser examinado por um médico. 
se deixar passar isso sem exame, pode ter morte 
precoce. se for sábio, irá ao médico para saber o 
que está causando esses sintomas. se o especialista 
disser: “ouça, encontramos um entupimento 
de artéria sério, e você precisará de cirurgia”, 
você acharia que o médico estaria sendo muito 

Quando o 
cristianismo fala de 
pecado, o objetivo 
não é nos culpar, 
mas ajudar-nos a 
descobrir a graça 
e a misericórdia 
de Deus, das 
quais precisamos 
desesperadamente.
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pessimista ou que estaria tentando ajudá-lo para 
que melhorasse? Você diria: “Aquele médico me 
deixa deprimido!” ou “Não quero ouvir aquilo. 
Vou encontrar outro que me faça sentir bem sobre 
o meu  coração.”? Claro  que não! Você ficaria 
agradecido por ele ter encontrado o problema e 
poder curá-lo por meio de cirurgia.

De modo similar, o foco do evangelho não está 
no pecado, pois este é simplesmente o diagnóstico. 
o ponto central do evangelho está na cura, que é 
a graça de Deus e o dom da salvação. é como uma 
cirurgia cardíaca conduzida pelo médico divino 
que entregou sua vida por nós.

A estação preparatória para a Páscoa tem 
essa finalidade – o  tempo de 40 dias nos quais 
examinamos nosso coração, nossa mente e vida, 
para vermos por que necessitamos daquilo 
pelo qual Jesus orou e morreu: o perdão. isso 
nos conduz a outra verdade que essa oração do 
messias nos ensina.

A graça de Deus é um dom
o Filho de Deus não estava mostrando pura 

e simplesmente o pecado, mas orando pela 
misericórdia do Pai em favor dos pecadores. o 
que torna essa oração notável é que ele intercedeu 
pela graça divina para aqueles que estavam aos 
pés da cruz enquanto o atormentavam. cuspiam 
nele e dirigiam-Lhe insultos, sorteando suas 

Pai, perdoa-lhes
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vestes, quando ele orou: Pai, perdoa-lhes. Jesus 
orou por eles e por nós antes que percebêssemos 
nossa necessidade e enquanto ainda estávamos 
em meio às trevas. o apóstolo Paulo resume desta 
forma em romanos 5.6-8:

Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu 
a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém 
morrerá por um justo; pois poderá ser que pelo bom 
alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor 
para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo 
nós ainda pecadores.

essa ideia de que Jesus estava orando na cruz 
pelo nosso perdão e morrendo por nós, mesmo 
antes de nos arrependermos, é intrigante. Antes 
de você nascer, Deus sabia das coisas pecaminosas 
que você faria e perdoou-lhe antecipadamente. Na 
cruz, o salvador sofreu e morreu para salvá-lo de 
seus pecados e o redimiu.

Façamos uma pausa para responder a uma 
pergunta importante que as pessoas fazem 
com frequência: “como a morte de Jesus na 
cruz me salva de meus pecados?”. Há maneiras 
diferentes de compreender nossa redenção – 
teorias diferentes da expiação –, mas permita 
que eu apresente o exemplo de um ato dramático 
no Antigo testamento, que ilustra a verdade 
espiritual desse ato.

Deus determinou a moisés que expiasse os 
pecados das pessoas todos os anos, levando dois 
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bodes diante do  Senhor. Um  seria  sacrificado, 
o outro seria enviado para o deserto (veja Lv 16). 
o sacerdote lançava sortes para saber qual 
bode seria sacrificado e qual seria enviado 
para o deserto. O  sacrificado era  levado diante 
do Altíssimo. os pecados das pessoas eram 
simbolicamente depositados sobre ele, e ele era 
abatido e queimado. esse bode seria uma oferta 
a favor das pessoas – uma espécie de apologia 
visual e sinal do arrependimento delas. o 
sacerdote, então, colocava as mãos na cabeça do 
segundo bode, o “expiatório”, e pronunciava os 
pecados do povo na cabeça do animal. Depois, 
eles enviavam o bode ao deserto para nunca mais 
ser visto – presumivelmente para ser comido 
por algum animal selvagem ou viver seus dias 
naquele lugar. A imagem era de que os pecados 
do povo eram levados, indo embora com o bode.

um bode poderia realmente levar os pecados 
para o deserto e depois procurar perdão e 
expiação? claro que não. o bode emissário, 
assim como o animal que era abatido, eram 
apenas modos exteriores de comunicar verdades 
espirituais mais profundas. o todo-Poderoso 
queria que os israelitas compreendessem que 
o pecado é mortal e que a graça não é barata. o 
senhor queria dar-lhes uma maneira tangível pela 
qual pudessem expressar seu arrependimento 
e ele pudesse expressar sua graça. creio que o 
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Altíssimo queria que sentissem o peso do pecado. 
Ao mesmo tempo, com o bode emissário, Deus 
desejava que vissem e soubessem que seus 
pecados eram de fato perdoados. sendo assim, ele 
tomou algo tangível para revelar o intangível, mas 
profundamente verdadeiro. O bode sacrificado e 
o emissário faziam parte de uma representação 
divina,  a  fim de  revelar  a  natureza mortal  do 
pecado e o alto preço da graça. 

De modo similar, uma das coisas que com-
preendemos sobre a morte de Jesus na cruz é que 
se trata de um drama divino. João conta-nos que o 
messias foi o Verbo que Deus se tornou carne 
(Jo 1), ou seja, Jesus foi tanto o mensageiro de Deus 
quanto a mensagem do Altíssimo. toda parte de 
sua vida era a Palavra, a autorrevelação do criador 
ao povo. Na cruz, os pecados do mundo – ódio, 
infidelidade, fanatismo, pobreza, violência e morte 
– foram colocados sobre o Cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo (Jo 1.29b). Quando vemos Jesus 
lá na cruz, temos de reconhecer o alto preço da 
graça. Nosso pecado não é trivial: o Filho de Deus 
foi crucificado por causa dele. Contudo, também 
precisamos ver na cruz a disposição do senhor 
em estender a misericórdia e a graça. Quando 
nos voltamos novamente para a cruz dois mil 
anos mais tarde, compreendemos que os dons 
da misericórdia e do perdão divinos são proezas 
realizadas a partir de um fato consumado no 
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passado, mas que, para cada um de nós, somente 
se torna real quando o aceitamos no presente. 

Há alguns anos, estávamos removendo 
nossa árvore dez dias depois do Natal, e um 
presente caiu dela – tinha sido colocado no alto 
por alguém que nos tinha presenteado, mas 
não percebemos que estava ali. Ficamos com 
aquele presente durante um mês, mas não o 
tínhamos desembrulhado ou sido capazes de 
desfrutá-lo, usando-o.

é assim com a misericórdia de Deus; ele já fez 
realmente tudo o que era necessário para nos salvar 
e perdoar. Não merecemos a salvação, ela é puro 
dom. somos salvos pela graça divina – libertos 
de nós mesmos e do pecado. Fomos reconciliados 
com Deus, pois ele, por intermédio de Jesus, já nos 
perdoou. Nossa tarefa é aceitar o dom.

Até nossa capacidade de entender e aceitar 
o dom é pela graça de Deus – pela obra dele 
em nossa vida, a fim de nos atrair para Si. John 
Wesley falou disso como graça preveniente de 
Deus. Preveniente é uma palavra que significa 
que vem antes. essa graça preveniente é a 
misericórdia do Pai celestial estendida a nós e 
que começa a operar em nós mesmo antes de 
nos voltarmos para ele e nos arrependermos, 
preparando-nos para compreender nossa neces-
sidade de sua misericórdia e nos ajudar a aceitar 
o dom da salvação.

Pai, perdoa-lhes
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perdoar os nossos pecados. elas nos chamam para 
nos tornarmos pessoas que seguem seus passos, 
as quais podem orar: Pai, perdoa-lhes, porque não 
sabem o que fazem.

Agora, separe um momento para pensar 
naqueles que o maltrataram. se preferir, escreva 
o nome deles nesta página. Você está disposto
a se juntar à oração que Jesus fez por aqueles
que O crucificaram?

________

Pai, perdoa-lhes. Tu conheces o coração deles 
e a minha dor. Oro por aqueles que me feriram. 
Perdoa-lhes e cura-me. Amém.
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