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Filipenses 2, 6-8 

Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com 
Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e 
assemelhando-se aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido 
como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a 
morte, e morte de cruz.

CONTEMPLE

Uma pessoa lê a passagem bíblica em voz alta. 
Pequeno silêncio.

Partilha: O que particularmente te chamou a atenção?

ESTUDE

1. Leia o texto do YOUCAT uma frase de cada vez. Então 
    uma pessoa lê o texto completo em voz alta.

2. Três minutos de silêncio.

3. Cada pessoa lê uma palavra ou frase em voz alta (sem 
    comentar) que tenha chamado a atenção.

4. Explique brevemente no momento seguinte o porquê de 
    ter escolhido a frase (ex: memórias, questionamentos, 
    etc.). 

101 Por que teve Jesus de nos redimir justamente na cruz?

A cruz na qual Jesus, inocente, foi cruelmente executado é o lugar do 
mais extremo rebaixamento e abandono. Cristo, o nosso Redentor, 
escolheu a cruz para carregar a culpa do mundo e suportar o sofrimento 
do mundo. Assim, pelo Seu perfeito amor, Ele reconduziu o mundo à 
casa de Deus. [613-617, 622-623] 

Deus não nos podia ter demonstrado o Seu amor de forma mais eficaz 
que Se deixar pregar na cruz na pessoa do Seu Filho. A cruz era a forma 
de execução mais vergonhosa e severa da Antiguidade; a título de 
exemplo, os cidadãos romanos, independentemente da gravidade da 
culpa, nunca deviam ser crucificados. Portanto, Deus entrou no 
sofrimento mais abissal da humanidade; desde então, ninguém mais 
pode dizer: «Deus não sabe o que sofro.»

Meu Senhor e meu Deus!
Nós somos culpados. Mas Tu deixaste ser julgado em nosso 
lugar. Aguentaste as chibatadas nas costas. Bateram-lhe no 
rosto Para nos libertar da escravidão do pecado, foste 
crucificado por nossa causa. Agradecemos por Sua entrega 
a nós, pois, por  isso, recebemos a vida.
Amém.

CHALLENGE

Por fim, discuta seus próprios questionamentos deste 
tópico!

Livro dos tesouros: Separe cinco minutos para escrever 
tudo que deseja se lembrar. 

DISCUTA 1. Faz sentido afirmar que Deus "sofre"?

2. Como alguém pode carregar a culpa dos outros, até mesmo a "culpa 
    do mundo"?

3. O sofrimento pode ser uma expressão de amor?

4. O que Jesus quer nos mostrar quando. Ele permite ser tratado como 
um criminoso?

Nossos DESAFIOS são somente sugestões que você pode 
adicionar às reuniões do guia de estudo. Você pode também 
substituí-los por mais fortes, mais adequados, mais originais 
ou melhores. Entre em contato conosco pelo e-mail 
feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Compartilhe sua experiência no 
Facebook ou Instagram.

Façam  juntos a Via Sacra. Perguntem a si mes-mos: Jesus cai - onde eu 
caio? Jesus é flagelado - onde eu flagelo os outros? Jesus carrega a cruz - 
que cruz eu carrego e qual não quero carregar? Etc.

Vocês aceitam esse desafio?

Por que a cruz?
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