NÓS CRUCIFICAMOS A JESUS!
A crucificação, nos dias de Jesus, era executada com a maior perversidade, a fim de
espalhar o medo e o terror entre a população. Após o julgamento, o condenado sofria uma
violenta tortura, que muitos não resistiam e acabavam morrendo nas mãos dos
torturadores. Quem sobrevivia era conduzido ao local da crucificação carregando a parte
horizontal da cruz. Chegando lá, era deitado ao chão e suas mãos cravadas nessa parte da
cruz que, a seguir, era levantada e colocada sobre a parte vertical, já fincada no local da
crucificação. A dor era terrível. O sofrimento era indescritível. Foi dessa forma que Jesus
morreu. Mas, quem o crucificou? “Os soldados romanos, sob o comando de um centurião”,
é a resposta mais óbvia. Mas muitos discordam, afirmando que os soldados apenas
cumpriram ordem, e que o responsável pela crucificação de Jesus foi Pilatos, o procurador
romano, governador da Judéia, que deu a sentença de morte. Mas, quanto a essa resposta,
também há quem discorde, alegando que o peso da culpa da crucificação de Jesus deve
cair sobre a multidão que pressionou Pilatos a assinar uma sentença injusta. Outros vão
mais longe e afirmam que os principais sacerdotes e anciãos são os culpados pela
crucificação de Jesus, porque eles persuadiram o povo a gritar: “Crucifica-o! Crucifica-o!”.
Nesta busca de responsáveis pela crucificação de Jesus, chegamos ao Sinédrio, o supremo
tribunal dos judeus. O Sinédrio condenou Jesus à morte, mas como os dominadores
romanos haviam tirado desse tribunal o poder de executar tal sentença, ele encaminhou
Jesus a Pilatos. Logo, o responsável pela crucificação de Jesus foi o Sinédrio. Mas alguns
dizem que a responsabilidade, de fato, foi do sumo sacerdote Caifás, presidente do
Sinédrio, que, num gesto dramático, rasgou as próprias vestes e acusou Jesus de blasfêmia;
e, para tal crime, a pena era a sentença de morte. Os soldados romanos, Pilatos, a multidão,
os principais sacerdotes e anciãos, o Sinédrio e Caifás cometeram uma série de erros que
culminaram na maior injustiça da História. Mas os responsáveis pela crucificação de Jesus
somos nós: eu e você! É doloroso admitir, mas nós crucificamos Jesus! Mas como, se nem
existíamos naquela época? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. O apóstolo Paulo
escreveu que “Cristo morreu pelos nossos pecados” (1 Co 15.3). O apóstolo Pedro também
afirmou que “Cristo morreu [...] pelos pecados, o justo pelos injustos” (1 Pe 3.18). Deus é
justo, e não podia fechar os olhos para os nossos pecados. E, levado pelo seu infinito amor,
enviou Seu Filho para pagar por nós, morrendo em nosso lugar. E é sob esse sentimento
misto de dor e de gratidão que devemos viver esta Semana da Paixão. Deus abençoe a
todos!
Seu amigo irmão e pastor

Rev. Gediael Menezes de Castro

Presidente Prudente, 14 de Abril de 2019.

PROGRAMA DA IPB VERDADE E VIDA
TODO SABADO ÀS 12H30
REDE BANDEIRANTES
DIVULGUE!
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ANIVERSARIANTES
15/04: Rachel Castro de Toledo Taguti
16/04: Débora Regina de Oliveira
Rev. Gediael Menezes de Castro
Rejane Queiróz Vieira
17/04: Elianai Jacques Modesto

PROCURE A MAIS PRÓXIMA DE
SUA CASA

CAFÉ COMUNITÁRIO DE PÁSCOA
Após o Culto da Ressurreição, todos os
irmãos estão convidados a participar
deste delicioso Café. Confirme sua
presença e de sua família na lista no
balcão dos Diáconos. OBS: Contribua
para este Café trazendo um dos itens
colocados. Deus abençoe a todos!

R$ 5,00 por pessoa,
21 de abril prazo máximo para
confirmar a sua presença.

Graziela Magalhaes
Mauro Lourenção
18/04: Monique Dantas Torres
Rafaela Brunholi Roque
Casamento: Sheila e William
19/04: Cláudia Costa Rizzo S. Marques
João Pedro Marques do Amaral
Juliana Iacia Silva Aredes
Casamento: Sônia e Délio
20/04: Isabel Brigato Ramos
Nastasha S. Ferreira Ribeiro
Vagner Toledo Hatsuka
DEUS ABENÇOE A TODOS

MINISTÉRIO ACOLHER – ESCALA

HOJE - MANHÃ: Olinda e Vera

NOSSAS REDES SOCIAIS. Siga
os canais no Youtube e
Facebook. Estamos trabalhando
para transmissão dos nossos
cultos. Compartilhe nas suas
contas pessoais.

CAMPANHA DE ENXOVAL
Para os recém nascidos do Hospital
Estadual e H.R., mensalmente entregamos
mais de 30 peças por isso precisamos de
sua doação. Temos envelopes próprios
disponíveis no balcão com os diáconos.
Deus abençoe!
Elisabete dos Anjos

OBS: Se você deseja colaborar neste
ministério procure Pastor Thiago.
VISITE O NOSSO NOVO SITE

Dê a sua opnião e sugestão
www.ipbprudente.com.br

ESCALAS - "ABRIL”

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

* PIANISTAS:

Estudo 11. TEMA:
Tem sido uma grande bênção!

NOITE: Eliana e Cristian

VENÇA A DEPRESSÃO

07– DÉBORA
14 - SUZANA
21 –IVETE
28 – ORQUESTRA

*JUNTA DIACONAL: *CULTO INFANTIL:
3 a 5: Grazi Holanda e
*Daniel Carlucci
*Eduardo Cristofani Luiza Emmerick
6 a 7: Silvânia e Tales
*Giovani
8 a 10: Mariana
*Werner

*PASTORES - HOJE:
Rev. Gediael: Central
Rev. Thiago: Central
Rev. Saulo: Jd. Panorama

