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A COISA MAIS ABSURDA DO MUNDO
A pichação foi descober-

ta  em  1857  numa  parede 
em  Roma.  Em  forma de 
grafite em gesso, o insulto 
ao  cristão  provavelmente 
data  do  início  do  terceiro 
século. Um homem é retra-
tado adorando um homem 
na  cruz,  mas  com  cabeça 
de burro (ver imagem). Os 
dizeres  explicam  a  ima-
gem: “Alexamenos adoran-
do Deus”.

A maioria dos estudiosos 
concorda  que  a  imagem 
procura  ridicularizar  um 
cristão.  A  pregação  sobre 
um deus em forma de ho-
mem  crucificado  e  morto 
numa  cruz  soava  como  a 
coisa  mais  absurda  no 
mundo antigo.

Pois  a  cruz  era  instru-
mento  de  tortura  usado 
pelo império romano, sím-
bolo de desgraça, humilha-
ção, intenso sofrimento e morte garantida. Era reser-
vada para os piores criminosos.

O obstáculo é o ponto

O grande obstáculo na mensagem de Cristo é exata-
mente o  ponto  principal  dela.  Até hoje,  há  pessoas 
querendo remover do evangelho o que aconteceu na 
Cruz.

Paulo menciona este obstáculo da cruz aos corínti-
os. “Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos 
procuram sabedoria;  nós,  porém, pregamos a Cristo 
crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus 
e loucura para os gentios mas para os que foram cha-
mados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de 
Deus e a sabedoria de Deus” (1 Coríntios 1.22-24 NVI).

Pior ainda do que a ideia de um Deus-homem mor-
to na cruz é o pensamento que o homem não é capaz 
de se salvar.

Alguns judeus queriam impor a Lei de Moisés, por 
meio da circuncisão, nos cristãos, o que representava 
o esforço humano como sendo suficiente para a salva-
ção. Se esse é o caso, escreveu Paulo, “o escândalo da 
cruz  foi  removido”  (Gálatas  5.11  NVI).  Isto  ele  não 
aceita, de forma alguma. Pois a mensagem da Cruz diz 
que o homem nada pode fazer por ele mesmo.

Nada de substituição

Outra  verdade  sobre  a 
cruz  de  que  muitos  não 
gostam é o fato que Cristo 
morreu em nosso lugar. Até 
no  Encontro  Nacional  de 
Obreiros  Cristãos,  houve 
um irmão que negou este 
fato.  A  razão?  Afirmam 
que a ideia da substituição 
representa  um  conceito 
antiquado. Pouco a pouco 
as verdades sobre a morte 
de Jesus na cruz vêm sen-
do atacadas e descartadas.

Nenhum obstáculo 
além da Cruz

Ao mesmo tempo que o 
apóstolo Paulo não admite 
remover  o  escândalo  da 
Cruz,  ele  não admite que 
haja  outro  obstáculo  não 
essencial.

Isso vale tanto para o ir-
mão na fé,  como para o  pagão que está ouvindo o 
evangelho pela primeira vez. Escreveu ele: “Façamos o 
propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstácu-
lo no caminho do irmão” (Romanos 14.13 NVI).

Na sua maneira de se relacionar com judeus e gen-
tios, Paulo não deixava que nada impedisse a aceita-
ção da mensagem: “eu me fiz escravo de todos a fim 
de  ganhar  para  Cristo  o  maior  número  possível  de 
pessoas” (1 Coríntios 9.19 NVI).

Mas  ele  nunca  deixou  de  falar  do  escândalo  da 
Cruz.

Como reagir ao insulto?

Como deve o cristão reagir quando alguém expres-
sa incredulidade ou faz insulto à fé? Pedro explica:

“Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com 
outro insulto; pelo contrário, abençoem, porque para 
isso vocês foram chamados, isto é, para serem herdei-
ros da bênção” (1 Pedro 3.9 EP).

Não sabemos como Alexamenos reagiu ao grafite 
que levou seu nome na parede. Mas não seria impossí-
vel, com sua vida exemplar, sua coragem e seu amor, 
ele ter convertido o rapaz que fez o insulto, o qual nos 
lembra até hoje que pregamos a coisa mais absurda 
do mundo. —Randal Matheny  VDF 



Convite à oração de março
Convidamos os irmãos a se dedicarem em março 

ao seguinte pedido: que em cada momento a paz de 
Cristo reine em nossos corações.

Que nossa petição missionária seja para que seja-
mos pacificadores, promovendo a paz entre Deus e os 
homens, por meio de Cristo que nos trouxe a paz.

 —alcanceweb.com

Leitura bíblica diária
Até sexta-feira, dia 9 de março, leiamos o evange-

lho  de  Lucas,  capítulos  13-17.  Apenas  um capítulo 
por dia! O plano de leitura pode ser encontrado no 
website do Projeto Alcance: alcanceweb.com

Nota: Para algumas pessoas, os sites do Alcance e 
da Edificação parecem estar bloqueados. Esperamos 
que o problema seja resolvido em breve. Favor avisar 
quando houver qualquer irregularidade.

Opções para estudo de conversão
• Online: is.gd/evangelho
• Curso “Jesus Cristo, o caminho simples”
• Estudo pessoal: “Conheça a Deus”
• O que fazer? deusconosco.com/oquefazer/
• Princípios básicos da fé cristã

Estudo avançado: Influência
Para o Estudo Bíblico Avançado 

de março, Ron Jackson ensinará o 
tópico:  “Influência:  todo  mundo 
tem”,  no  sábado,  dia  10/03,  às 
15h00. Local será no escritório do 
Randal ou, se conseguirmos, local 
próximo com ar condicionado. Fa-
vor  confirmar  com  Randal  sua 
presença no estudo: 12-9792-3681.

Para maiores informações, ver o 
link na Internet: is.gd/influencia.

Frases de sabedoria
•  “Deus  é  diretamente  responsável  apenas  pelo 

fato da liberdade, e não por todos os atos da liberda-
de”. —N. Geisler e P. Feinberg, Introdução à Filosofia

• Os curiosos atrapalham o progresso do reino de 
Deus. “Muita gente foi ver o que havia acontecido”. 
Lucas 8.35 NTLH

• Os pequenos atos, desprezados por muitos, po-
dem ter,  por  bem ou  mal,  grandes  consequências. 
“Quem é fiel no pouco (...)”.

Orações pelos irmãos
• Por coragem de ensinar a Palavra de Deus e procla-

mar Cristo aos de fora.
• Para que façamos planos para a obra de Deus e te-

nhamos, pelo seu poder, força para cumpri-los.
• Por Rolfe e Valéria Salomão, para que consigam os 

recursos para o trabalho em São Luís do Maranhão.
• Pela saúde da Paula, Daniel, Élida, Sr. Odílio, Sr. Be-

nedito, D. Carmita, D. Ritinha e Vicki.
• Para que Valéria e Vagner encontrem trabalho.
• Pela tia e os familiares de Haroldo.

Durante a semana
• Terças, 20h, estudo na casa da D. Carmita, Eugênio 

de Melo.
• Quartas, 20h, leitura na casa de Randal, Urbanova. 

3949-1246.
• Sábados, 19h, estudo na casa do Sr. Odílio, Taubaté. 

Com Humberto 12-3674-3282.

Os caminhos de Deus
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Dia do Senhor e os cristãos

Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, 
dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles can-
tam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. 
Leituras da Bíblia são feitas. Alguém traz uma men-
sagem  baseada  na  Bíblia.  Os  discípulos  comem  a 
ceia  do Senhor.  Ofertam voluntariamente  dos  seus 
bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se faz 
para agradar ao Senhor, pois ele é a nossa platéia.

Dependendo da congregação, a ordem pode variar 
um pouco, mas todas as igrejas do Senhor praticam 
os mesmos atos de adoração.

Como visitante, você é nosso convidado de honra, 
para conhecer mais por que fazemos tudo isso. Estão 
à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratui-
tamente, sem compromisso.

mailto:cristaos.sjc@gmail.com
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