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UM OLHAR ATENTO PARA OS ACONTECIMENTOS 

 NO CALVÁRIO -  LUCAS 23.33-49 

INTRODUÇÃO 

Lucas utiliza a palavra “espetáculo” para se referir aos acontecimentos do Calvário. 

E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, 

voltava batendo nos peitos. Lucas 23:48 RC 

Dependendo de para onde você olhasse, veria cenas diferentes. Todas elas fortes, 

dramáticas e reveladoras. 

Vamos olhar com atenção, e contemplar algumas das cenas mais impressionantes e 

reveladoras de toda a história! 

DESENVOLVIMENTO 

1) PRIMEIRA REVELAÇÃO: UM CONDENADO PERDOANDO SEUS ACUSADORES. 

As autoridades zombavam, os soldados escarneciam, e até o letreiro colocado sobre a 

cabeça de Cristo era um insulto (vs.33-38). 

Ainda assim, Jesus orava pelos seus agressores. 

O Filho de Deus não encontrou misericórdia em parte alguma, a não ser no seu próprio 

coração. 

“Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas, por dinheiro; não foi Pilatos, por 

temor; não foram os judeus, por inveja – mas o Pai, por amor” 

Misericórdia; é Deus não dar a você o que você merece… 

 

2) SEGUNDA REVELAÇÃO: UM CRIMINOSO RECEBENDO A VIDA ETERNA 

Naquelas três cruzes havia um homem morrendo pelo pecado, um homem morrendo no 

pecado e um homem morrendo para o pecado (vs.39-43). 

Algumas pessoas dizem que a salvação é um prêmio por bom comportamento. 

Outras afirmam que ela depende de sucessivas reencarnações. 

Se essas coisas forem verdade, o que Cristo disse ao malfeitor arrependido não faz 

sentido. 

Mas se o que a Bíblia diz é verdade – Que “pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso 

não vem de vós, é dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie” (Ef. 

2:8,9) – então, as palavras de Jesus fazem todo sentido! 

Graça; é Deus dar a você o que você não merece… 

3) TERCEIRA REVELAÇÃO: UM CENTURIÃO TESTEMUNHANDO A REDENÇÃO 
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Pelo sangue de Jesus, temos livre acesso ao Pai. 

O centurião responsável pela crucificação era um soldado experiente.  

Mesmo assim, foi ele quem teve a sensibilidade de perceber que Jesus era justo.  

Ele viu e creu. Muitos outros viram, e alguns até lamentaram. Mas nem por isso 

creram… 

Já era quase meio dia, e trevas cobriram toda a terra até às três horas da tarde;o sol 

deixara de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio.Jesus bradou em alta voz: 

"Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito". Tendo dito isso, expirou.O centurião, vendo 

o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: "Certamente este homem era justo".E 

todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver 

isso, começou a bater no peito e a afastar-se.Mas todos os que o conheciam, inclusive 

as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando 

essas coisas.Lc. 23:44-49 

CONCLUSÃO 

Que as verdades reveladas a cada um de nós através do Calvário nos leve a uma 

atitude de rendição a Cristo Jesus. 

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO: 

Sugiro a leitura do texto antes das perguntas. 

1. Que desafios esta palavra trouxe ao seu coração? 

2. Nos versos 33 a 38, Jesus perdoa seus acusadores – “misericórdia”. De que forma 

esta revelação alcança o seu coração? 

3. Nos versos 39 a 43, um ladrão recebe a vida eterna. O que aprendemos sobre a 

salvação neste episódio? Efésios 2: 8 - “Graça” 

4. Nos versos 44 a 49, o véu se rasgou. O que esta verdade revela a cada um de nós? 

Compartilhe com o grupo. 

 

 

 

 

 

 

  


