
A IMPORTÂNCIA DA CRUZ 

“Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era 
contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz”.  – Colossenses 2:14 

O Cristianismo está deixando de lado os seus símbolos. Pensando que é idolatria,  estamos colocando de 
lado algo que a própria B’bilia nos orienta de sua importância. – Não de sua adoração, porque somente  
a Deus devemos adorar, mas de sua observação. 

O cenário era o Gólgota, morro da Caveira. Três cruzes e dois criminosos juntos com Jesus. Um de cada 
lado. Se Jesus não estiver no centro, perdemos a chance de ver o milagre. Zombarias dos líderes 
religiosos, zombaria dos soldados e zombaria desses criminosos, todos da mesma  maneira: querendo 
colocar dúvida no coração de Jesus  - “Se Tú és o Cristo…”. Isso não lhe lembra de alguma coisa no início 
do ministério de Jesus quando ele foi  tentado pelo diabo? – “Se tu és o filho de Deus…”. 

Aquelas cruzes tem significado para a nossa vida. Um dos crinimosos morreu na cruz. Ali mesmo ele 
decretou a sua morte física e espiritual. O outro morreu para a cruz. Para os crimes que ele cometeu , 
ele se arrependeu, para aquilo que era a razão de sua condenação, ele entendeu que se tivesse a 
oportunidade de reescrever a sua história , a faria  diferente, por isso ele declara que era justo ele estar 
ali. E pde a Jesus que o ajude. Não intgeressa o lugar , Jesus tem interesse em mudar a sua história.. O 
outro morreu pela cruz. Porque foi através da morte dele que um novo caminho se abriu. Pela morte 
dele é que nós temos a certeza de vida. Ele morreu a nossa morte para que vivemos a vida dEle. Foi pela 
cruz que abriu o caminho para o céu. 

Então, por que não valorizarmos a cruz? A cruz é que faz dierença em ambientes. Se estamos em algum 
lugar e temos a chance de perceber o  madeiro , isso já faz toda a diferença, porque essa cruz divide a 
história. Ela não torna o lugar santo, porque o que torna o lugar santo é Jesus que , aceito por nós, 
reside dentro de nós  e santifica o lugar, mas a cruz é onde  eu e voce podemos dizer: ‘” onde está oh 
morte a tua vitória? “. 

A mensagem da cruz é tremenda. Por isso devemos cantar , mostrar  e viver essa mensagem e  não 
tentar minimizá-la. Na cruz Jesus nos coloca junto. Ele nos “remembra” Na cruz foi pago um alto preço. 
Na cruz  Ele foi obediente e nos deixa um legado que é amar a mensagem da cruz, porque essa cruz tem 
um significado sem fim. Ali a nossa dívida foi paga e não tem mais cobrador na nossa porta. 

Devemos sim dar importância a essa cruz. Não somente carregá-la no peito, pendurar na parede da 
casa, mas permitir que ela esteja  marcada no nosso coração. 

Forte abraço, 

Pr. Aloísio 


