A CRUCIFICAÇÃO DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
Depois de O terem escarnecido, despiram-lhe da Sua capa , vestiram-lhe com suas próprias
vestes e O levaram para ser crucificado (Mateus 27:31).
A iniquidade da raça humana alcançou maturidade, quando os Judeus em colaboração com
Herodes e Pilatos levantaram-se contra o Senhor e contra o Seu Ungido, na manhã da sextafeira no dia primeiro de Maio no ano 33 A.D. Yahshua o Filho de Deus, foi levado pra fora de
Jerusalém ao lugar onde os criminosos eram pùblicamente submetidos à morte.
É extremamente doloroso contemplar o estado físico do Senhor Yahshua, numa infinita
humilhação, tomando parte da procissão com os malfeitores e a escolta militar romana em
direção ao lugar chamado Golgota.
Seu corpo era humano em todo aspecto, até no sentir das dores sentidas na brutalidade
romana, incluindo o despir e o amarrar para O chicotear com açoites cheios de pregos,
sujeitando-O a golpes e bofetadas; tudo Ele sofreu mas recebeu sem murmurar, porque tudo
isso fazia parte do Seu sacrificio redentor.
Seus sofrimentos foram substitucionais, como também a sua morte. Isaías assim declara: Êle
foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi machucado pelas nossas iniquidades; o castigo que
nos trouxe a paz estava sôbre Ele e pelas suas feridas fomos sarados (Isaias 53:5). Vemos nisto
que antes dele ter sido crucificado Ele tomou sobre Si todos os pecados cometidos pelo
homem contra o seu semelhante.
YAHSHUA FOI CRUCIFICADO NUMA CRUZ OU NUM MADEIRO ?
As Escrituras não mencionam ter sido Yahshua crucificado numa cruz, mas numa estaca, onde
suas mãos e seus pés foram cravados com pregos. Os Romanos definiram esta estaca única,
“crux simplex”. Numa das edições da Enciclopédia Britanica, em referencia ao artigo, “A Cruz e
Crucificação”, lemos, A cruz tem sido usada como um símbolo religioso e como um ornamento
desde o começo da civilização do homem. E no subtítulo, O Começo das Cruzes Cristães, lemos
que a cruz como símbolo da religião Cristã teve o seu começo no tempo do Imperador
Constantino em (A.D.312). A cruz, de uma forma ou de outra, tem sido usada constantemente
como um símbolo das religiões de muitos países, antes da era Cristã, notàvelmente dos países,
Egito, Persia e India. Na língua Grega, de onde as cópias existentes do Novo Testamento foram
traduzidas, não há palavra que represente a palavra “cruz”, a qual é derivada sòmente do Latin
“crux”. Na versão autorizada Inglesa, a palavra é “STAUROS” , é uma vara vertical ou poste.
Não há dúvida que as vinte e oito traduções da palavra “STAUROS’ como “cruz” teve o
propósito de adaptar o ponto de vista tradicional do imperador Constantino, que quando
oficializou a religião cristã em todo o Império Romano, ele inseriu apostasia e idólatra na fé

cristã, vistas nas práticas do natal e da páscoa, como também na mudança do dia do sábado
como o dia de descanso para o dia de domingo.
O madeiro não é uma cruz, a qual tem uma estrutura artificial composta de partes de madeira
colocada transversalmente. A palavra Grega usada “madeiro” por toda a Escritura é “XULON” .
O Apóstolo Pedro alude três vezes a este fato e o Apóstolo Paulo duas vezes e em cada ocasião
eles referem ao modo como Yahshua foi morto. Atos 2:23;5:30,39; I Pedro 2:24; Atos 13:29;
Galatas 3:13.
O SENHOR YAHSHUA CRISTO MORRE DEPOIS DE SETE HORAS NO MADEIRO
A morte do Filho de Deus é o evento mais importante na história do ser humano. A bíblia
registra fatos relacionados a isso com a máxima precisão: as três horas de trevas terminava e
as tres horas da tarde se aproximava. Repentinamente Yahshua, pendurado no madeiro,
clamava com alta voz, Eli,Eli, lama sabachthani? “ Depois disso Yahshua sabendo que tudo
tinha terminado, disse em cumprimento das Escrituras, Tenho sêde .Encontrava-se ali um vaso
cheio de vingre,e tomando uma esponja eles encheram de vinagre e pondo-a num hissope o
deram para beber”. “Quando Yahshua tomou o vinagre, disse, Está consumado” (João 19:30).
O Senhor Yahshua veio ao mundo para cumprir o trabalho da nossa redenção e reconciliação
com Deus através da Sua morte (Rom. 5:10). Suas palavras “Está consumado” expressam um
supremo triunfo, sobre o inimigo das nossas almas em todos os aspectos; “está consumado”
quer dizer, salvação; o céu aberto para todos os que aceitam o sacrifício do Cordeiro de Deus,
Yahshua, o Messias.
(Traduzido do livro, The Restored Vision, por A.E. Ware)

