
Um dos propósitos da crucificação 

Semana passada, estivemos meditando sobre o tema: O testemunho cristão. Cultos são regidos por testemunhos. 

Mas será que são estes, os testemunhos ordenados pela Bíblia? João 3:11 Em verdade, em verdade te digo: nós 

falamos do que sabemos e testemunhamos o que vimos; no entanto, não aceitais o nosso testemunho. O maior 

testemunho não são as bênçãos recebidas e sim a possibilidade de salvação. Devemos sim falar do que tem Deus 

feito por nós, mas mais importante é dar testemunho das boas novas do evangelho. 

 Um dos propósitos da crucificação. (Ezequiel 20:14 O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não 

fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair).  Abra a Palavra de Deus...  

João 3:14 Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, 

Para onde está indo o discurso de Jesus? 

Jesus então vai da explicação sobre o novo nascimento em termos da água e do Espírito para a narrativa, da 

serpente de bronze no deserto. Que serpente é essa a que Jesus se refere?  

Números 21:9 Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste; sendo alguém mordido por alguma 

serpente, se olhava para a de bronze, sarava.  

Aquela serpente de bronze sobre a haste foi o meio que Deus usou para dar nova vida (física) aos filhos de Israel, se 

eles fossem mordidos na praga das serpentes que havia sido enviada como punição pela persistente murmuração. 

Era apenas olhar para a serpente sobre a haste.  

Tempos depois as pessoas olhariam para o alto e veriam apenas outros deuses.  

Salmos 121:1-2 Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do SENHOR, que 

fez o céu e a terra. 

Moisés levantou a serpente em uma haste para que todos que fossem afligidos no acampamento pudessem olhar e 

viver. Assim também era necessário que o Filho do homem fosse levantado. Jesus seria aquele que como a serpente 

de bronze traria a vida, mas agora, não somente vida física e sim vida eterna. O verbo grego para 'levantado', em 

suas quatro ocorrências nesse evangelho, sempre combina o ser fisicamente levantado na cruz com a noção de 

exaltação. Isaías também une os temas de ser levantado e ser glorificado no contexto do servo sofredor. Isaías 52:13 

Eis que o meu Servo procederá com prudência; será exaltado e elevado e será mui sublime. 

Se Jesus é 'aquele que veio do céu', como ele retornará?  

Para João, o filho do homem deve ser elevado sobre a cruz, sendo o primeiro passo para leva-lo de volta para junto 

de Deus na glória, onde reinará após ter destronado o príncipe deste mundo, lugar este que é a sua origem antes da 

criação de todas as coisas. Colossenses 2:15 E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs 

ao desprezo, triunfando deles na cruz. 

Mas por que falar isso a Nicodemos, estando a situação já tão confusa em sua cabeça?  

Por um motivo, ele, da mesma forma como os antigos israelitas foram ordenados a se voltar para a serpente de 

bronze para terem uma nova vida, e agora ele estava sendo desafiado a se voltar para Jesus por meio de um novo 

nascimento. Não se poderia esperar, é claro, que Nicodemos entendesse ambas essas conexões na ocasião.  

Mas a primeira situação deveria ter sido clara. 

Provavelmente, somente quando Nicodemos viu Jesus sobre a cruz pode então entender... 

A cruz é o símbolo de exaltação de Cristo e não de humilhação.  

Ele não foi levado a esta situação, Ele foi de espontânea vontade.  

Ao ser levantado, Jesus, o Filho do homem, retornará à glória que ele uma vez compartilhou com seu Pai, enquanto 

aqueles que se voltam para ele, como os israelitas se voltaram para a serpente de bronze, experimentarão um novo 

nascimento.  

Lucas 9:23 Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. 

João 3:15 a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. 

Uma das missões do Messias consistiu em conferir ao homem o amor e a lealdade, a vida própria e peculiar do reino, 

pois não podemos adentrar como estamos.  

Por isso, a sua vitória é a cruz.  

O céu ou a esfera divina situa-se na cruz, onde o Pai está presente em Jesus e manifesta o seu amor.  



O Filho do Homem, levantado para a salvação dos filhos dos homens, revelarão a presença salvadora de Deus, o 

ponto para onde todos olham. A cruz é o lugar de onde flui a vida divina.  

Um dos propósitos de Jesus ser levantado fica agora claro: para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.  A 

crença é em Jesus Cristo, incluindo confiança na fidelidade de seu ensino.  

Nicodemos começou dizendo que ele reconhecia que Jesus era um mestre 'vindo de Deus' (João 3:2 Este, de noite, 

foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode fazer 

estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.), mas, nesse ponto, ele nem o entende (João 3:10 Tu és 

mestre em Israel e não compreendes estas coisas?), nem crê nele (João 3:12 Se, tratando de coisas terrenas, não 

me credes, como crereis, se vos falar das celestiais?).  

Como além de vir de Deus, ele é Deus?  

Muitos, inclusive Nicodemos, creram nele, quando o viram levantado, e o exato propósito disso é que aqueles que 

crerem nele poderão ter a vida eterna, e tê-la nele.  

Romanos 11:36 Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. 

Amém! 

Jesus está então em uma categoria bastante diferente da serpente de bronze. Pois, por fim, aquela serpente teve de 

ser destruída pelo rei Ezequias, porque muitas pessoas a tratavam como se ela tivesse algum poder mágico em si 

mesmo.   

II Rs 18:4 Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste-ídolo; e fez em pedaços a serpente de 

bronze que Moisés fizera, porque até àquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam 

Neustã.  

Em João 3:9 Então, lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto?  

A resposta a isso é que no Reino de Deus pode. Por intermédio da obra salvadora de Cristo na cruz, recebida pela fé, 

assim, experimenta-se o novo nascimento, e a vida eterna se inicia. A expressão vida eterna, faz aqui sua primeira 

aparição no quarto evangelho. O significado exato dela é vida na era por vir.  

A vida eterna começada pelo novo nascimento não é nada menos que a vida eterna por meio da Palavra eterna. 

O que é crer?  

 Será que uma confissão verbal perante um auditório te autoriza a entrar e ver o reino de Deus? 

 Será que o ato físico do batismo te dá esta autorização? 

 Um líder espiritual dizer a você que é salvo te dá esta autorização? 

O que é crer?  

Vivemos numa época onde nunca ouve tantos cristãos professos e também uma época de grande apostasia. Não se 

crê no Jesus da bíblia, mas um que se assemelha a um papai noel ou alguém que se pode manipular, dar ordens, 

colocar na parede ou mesmo determinar a sua vontade. 

Nicodemos era um religioso, mas no fim da vida de Jesus, ele e José de Arimateia foram os resgatadores do corpo de 

Jesus. Enquanto todos fugiam, ele, o que não cria e nem entendia, passou a crer e a entender. João 19:38-39 Depois 

disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, 

rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o 

corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 

cem libras de um composto de mirra e aloés. 

E você vai crer e entender? 

 

 

 


