O QUINTO MILAGRE DA CRUZ
Jesus nos liberta de toda maldição!

Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro (NVI). Gálatas 3:13

Gênesis 3:17-19 - Maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você se alimentará dela
todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das
plantas do campo…visto que dela foi tirado.

Jesus morreu na cruz não somente para tirar nossos pecados, mas também
para destruir as consequências deles.
O que é uma maldição? Os resultados de uma maldição são como um poder
espiritual que pode vir sobre nós e nos perseguir, dominar e destruir.
Deuteronômio 28:45 - Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e t alcançarão,
até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor, teu Deus, para guardares os
mandamentos e os estatutos que te ordenou.
Uma maldição NÃO PODE atingir você, a menos que tenha um motivo (pecado).
Provérbios 26:2 - Maldição sem causa não se cumpre.
SUAS ESCOLHAS DETERMINAM SEU FUTURO
•
•

•

Não caminhe como “vítima”. Jesus se fez vítima em nosso lugar.
Entregue a coroa de espinhos que está em sua cabeça em forma de lembranças de dor,
raiva, tristeza, rejeição, inseguranças, direito à vingança, nossa condição de vítimas.
Tenha alguém para expor as mentiras de satanás e substitua pelas verdades de
Deus.

O SEXTO MILAGRE DA CRUZ

O milagre da reconciliação com Deus Pai!
Isaías 2:14 e 53:5 - Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado,
que nem parecia um ser humano… Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados.

Ridicularizado por cinco vezes sem piedade: Pelos que passavam, pelos
habitantes da cidade, pelos líderes religiosos, pelos soldados e pelos criminosos.
Salmos 22:6,7 - Mas eu sou verme e não homem; opróbrio (vergonha) dos homens e desprezado
do povo. Todos os que me veem zombam de mim; afrouxam os lábios e meneiam a cabeça (NVI).

SUAS 7 ÚLTIMAS FRASES NAS LONGAS ÚLTIMAS 6 HORAS
Somente na primeira e última frase ele usa a palavra PAI. Existem momentos em
nossa caminhada que vamos recorrer ao Pai, que cuida, mas também o Deus, que
exerce juízo. É a mesma pessoa, mas que nos conduzirá em transformações ao
longo do caminho.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo”(Lucas 23.24).
“Mulher, eis aí teu filho!”e “Eis aí tua mãe!”
“Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo no paraíso”.
Meu Deus! Meus Deus! Por que me abandonaste?
Tenho sede.
Está consumado!
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.

CONCLUSÃO
1. Não carregue uma maldição que Jesus já resolveu na Cruz do Calvário. Tome
posse da sua libertação.
2. Não caminhe como vítima da vida ou das pessoas. Sua identidade não é de
abandonado, mas de filho amado, campeão e mais que vencedor!
3. Mesmo em seu momento mais difícil, Jesus não morreu com mágoa, mas
perdoava e cuidava pendurado na cruz.
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