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Por que Jesus morreu? 

 

Mateus 27:45 Desde a hora sexta até à hora nona, houve trevas sobre toda a terra. 

As trevas que caíram “sobre toda a terra” do meio-dia até às 15:00 horas (que é a hora a que 

se refere a “sexta hora” ou “nona hora”) era um sinal de julgamento e/ou tragédia.  

A palavra corretamente traduzida não é terra e sim nação, em especial Israel. 

Amós 8:9 Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-

dia e entenebrecerei a terra em dia claro.  

A passagem acima retrata as trevas como sinal de julgamento. 

Mas também é um julgamento sobre Jesus, pois dessas trevas vem seu clamor de desolação. 

As trevas cósmicas aludem ao profundo julgamento que estava para acontecer. É futilidade 

argumentar se as trevas foram causadas por um eclipse de três horas, ou se pelas condições 

atmosféricas, não porque essas coisas não aconteciam, mas porque não sabemos como isso 

aconteceu, não mais do que sabemos como Jesus andou sobre as águas 

ou multiplicou os pães. Os evangelistas estão interessados principalmente nas implicações 

teológicas que surgem do fenômeno histórico.  
 

Mateus 27:46 Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá 

sabactâni? O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 

O “clamor de desolação” levanta duas questões importantes. 

1. Em que língua Jesus proferiu seu clamor?  

Mateus usa um hebraico original, e Marcos usa um original aramaico.  

Salmos 22:1 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de 

minha salvação as palavras de meu bramido? 

2. Qual o sentido dessa citação do salmo?  

O salmista no salmo 22 começa com um sentimento de desolação e termina com a triunfante 

reclamação do sofredor justo.  

O leitor do evangelho tem de entender que este é um momento ímpar na eternidade de 

afastamento do Pai (santo) e o Filho (coberto de pecado).  

O desespero é momentâneo, não devido a desconfiança, mas pela tristeza da separação. 

Se perguntarmos em que sentido o Pai e o Filho estão separados aqui, a resposta deve ser 

que não sabemos a razão por que não fomos informados. 

Se perguntarmos com que propósito eles estão separados, a resposta é o cumprimento da 

vontade do Pai. Nesse clamor de abandono, são revelados o horror do pecado do mundo e o 

custo da nossa salvação. 
 

Mateus 27:47 E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. 



De acordo com 2Reis 2.1-12, Elias não morreu, mas foi levado vivo para o céu em um 

redemoinho. Alguma tradição judaica, talvez do século I, sustentava que ele voltaria e 

resgataria o justo em sua provação. 

Mateus 27:48-49 E, logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de 

vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: 

Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. 

Mais uma vez Jesus cita salmos: 

Salmos 69:21 Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. 

A oferta da bebida (vinho misturado que era bebido pelos soldados) não era um ato de 

compaixão, mas de prolongar a vida e a agonia, enquanto os observadores, com falsa 

piedade, dizem que esperarão por Elias para salvá-lo.  

Todavia, se o Pai tivesse abandonado Jesus, Elias o salvaria?  

A oferta da bebida não só cumpre a Escritura, mas também transforma o clamor de 

abandono em um clamor ainda mais desolador. 
 

Mateus 27:50 E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. 

Esse clamor em voz alta lembra-nos mais uma vez a terrível agonia de Jesus.  

A frase: “Jesus entregou o espírito” (aqui, “espírito” equivale a “vida”) de Mateus mostra 

mais uma vez a soberania de Jesus sobre o momento exato de Sua própria morte. 

Foi nesse momento, enquanto ele vivenciava o abismo de seu afastamento do Pai e era 

cruelmente zombado por aqueles a quem veio servir, que ele escolhe entregar sua vida em 

“resgate por muitos”. 
 

Mateus 27:51-53 Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo; 

tremeu a terra, fenderam-se as rochas; abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, 

que dormiam, ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, 

entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 

O templo tinha duas cortinas, uma que separava o Santo dos Santos do Lugar Santo e a outra 

separava o Lugar Santo do pátio. Qual se rasgou? 

Hebreus 4:16 Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de 

recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. 

A morte de Jesus um novo acesso a Deus que tornou o sistema de sacrifício do Antigo 

Testamento e o sumo sacerdócio levítico obsoletos, substituindo então a aliança mosaica.  

Jesus passa a ser o novo templo, o lugar de reunião de Deus com os homens; o antigo templo 

está obsoleto. O véu rasgado serve como sinal da iminente destruição do templo, destruição 

essa concebida como uma necessidade teológica. 

Só Mateus registra os eventos posteriores à morte de Jesus, todos eles parte do impacto 

inicial causado pela morte de Jesus junto com a exclamação do centurião (v. 54).  

O terremoto é símbolo de julgamento e da glória teofânica. 



Jeremias 10:10 Mas o Senhor é verdadeiramente Deus; ele é o Deus vivo e o Rei eterno; do 

seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. 

Várias perguntas sem resposta podem surgir: 

 Que corpos esses “santos” têm?  

 Eles morrem de novo?  

 Quantas pessoas os viram?  

 Quão públicas foram essas aparições?  

Mais importante que responder essas perguntas é que o rasgar do véu e a abertura dos 

túmulos, juntos, simbolizam o primeiro dos dois focos na morte e na ressurreição de Jesus.  

De um lado, a morte vicária de Jesus apaga o pecado, derrota os poderes do mal e da morte 

e abre o acesso a Deus e de outro lado, simboliza a ressurreição vitoriosa de Deus e a 

vindicação da promessa da ressurreição final dos que morreram nele. 

A obra de Jesus na cruz está presa a sua iminente ressurreição; juntas elas inauguram a nova 

era e prometem vida escatológica. 

 

Mateus 27:54 O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo 

o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este 

era Filho de Deus. 

A despeito do fato de que “Filho de Deus” é um dos diversos títulos escatológicos 

importantes no evangelho de Mateus, o que não está determinado é exatamente o que os 

soldados pretendem dizer com “Filho de Deus”.  

Eles podem ter usado o título em um sentido grego, “filho de Deus” referindo-se a uma 

deidade no sentido pagão. Mas é provável que os soldados do governador fossem nativos 

não judeus da terra.  Se for esse o caso, ou até mesmo se fossem romanos que foram 

designados a servir por algum tempo na Palestina, eles podiam bem entender “Filho de 

Deus” em um sentido messiânico. 

As trevas, o terremoto e o clamor de abandono convenceram os soldados de que essa não 

era uma execução comum.  

Os prodígios os aterrorizaram e, provavelmente, levou-os a acreditar que essas coisas 

testificam da ira do céu na consumação de tal crime do qual os soldados tinham participado.  

Mas essa confissão informa-nos algo mais: Jesus, como o Messias prometido e o Filho 

unigênito de Deus, é visto mais claramente em sua paixão e morte; mas, mais uma vez, os 

religiosos judaicos estabelecidos interpretam erroneamente a natureza da messianidade 

dele, zombam dele com o título mesmo pelo qual os pagãos, agora, confessam-no. 
 

Mateus 27:55-56 Estavam ali muitas mulheres, observando de longe; eram as que vinham 

seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem; entre elas estavam Maria Madalena, 

Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. 



Junto com os soldados, determinadas mulheres, geralmente não consideradas na sociedade 

judaica, assistiram ao amargo fim. 

Elas mantinham sua distância, quer por timidez quer por modéstia, e elas foram as últimas 

diante da cruz e as primeiras no sepulcro (28.1).  

Elas não só fornecem a continuidade da narrativa, mas também provam que Deus escolhe as 

coisas mais humildes ou desprezadas do mundo para envergonhar o sábio e forte. 

Essas mulheres eram galileias que, com frequência, viajavam com os discípulos para cuidar, 

com seus próprios recursos, das necessidades de Jesus. 

 

Por que Jesus morreu? 


