Estudo para Células – 26/08/2015
Tema: O que levou o ladrão a ser salvo? (Lucas 23:3943)

No período em que Jesus habitou entre nós como homem, nenhum fato foi tão chocante
como a sua crucificação.
Para todos os que criam nele, vê-lo morrer representava algo duro demais de ser digerido. É
muito difícil dimensionar o quão impactante deve ter sido a morte de Cristo para aqueles
que presenciaram. O filme “A paixão de Cristo” se esforça para revelar todo o sofrimento
físico e emocional que Jesus passou, mesmo assim, não temos como dimensionar o peso do
sofrimento em uma esfera espiritual. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades.
Isaías também menciona no cap. 53 que “...e foi contado com os transgressores; mas ele
levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores.” (Isaías 53:12b).
1. Ele se arrependeu: Ele fazia parte daqueles que zombavam, mas adotou outra
postura.
Muitos que estavam lá zombavam por que todos zombavam. A ordem natural é que se
nade a favor da maré, mas o ladrão passou a se posicionar de forma contrária.
Jesus lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas
sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento".
(Lucas 5:31-32)
2. Ele passou a temer: Seu sofrimento já era angustiante, mas existem castigos piores
do que a crucificação.

"Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei, antes, aquele
que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo" (Mateus 10:28).
O castigo eterno será bem pior do que qualquer dor física na terra.
“Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da
verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
Mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os
adversários.
Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas
ou três testemunhas.
De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de
Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo
ao Espírito da graça?
Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa,
diz o Senhor. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo.
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.” (Hebreus 10:26-31)
3. Ele declarou-se culpado e inocentou Jesus: O sofrimento dele e do companheiro era
justo. Ele não citou as suas “desculpas” por estar ali, mas simplesmente assumiu sua
culpa e se expôs declarando que Jesus era inocente.
“Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que não vos
deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o
escape, para que a possais suportar.” (1 Coríntios 10:13)
4. Ele creu e clamou por misericórdia: Quantos acreditariam que no momento de maior
humilhação, Jesus seria exaltado? Alguns viram Jesus ressuscitar os mortos, mas não
creram. O ladrão viu Jesus sendo morto e creu.
“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação.”
(Romanos 10:9,10)

