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Lição 1:  Mateus 26:6-16 

Abertura:   Se você tem o salário de um ano para gastar de uma só vez, como 
gastaria?  Por quem você gastaria? 

Introdução: 

Os lideres dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  O tempo de sua 
morte estava próximo.  Nesta série de lições vamos examinar os últimos dias de Jesus 
e até sua crucificação. 

Examinando as Escrituras: 

A. O que a mulher fez no texto? 
1. Ela ungiu a cabeça de Jesus com perfume 
2. Um ato de carinho 
3. Um ato de reconhecimento 
4. Uma demonstração de amor pleno. 

B. O que este ato mostra sobre a mulher? 
     1.   sua fé em que Jesus morreria como ele ensinou 
     2.   amor 

C. Qual foi a reação dos discípulos de Jesus? 
     1.   Indignados- quiseram usar o dinheiro de outra forma. 
     2.   Eles ainda não tinham compreendido o valor de Jesus como aquela mulher,  
           mesmo estando tão próximos de Jesus. 
     3.   Eles deram mais valor às coisas materiais 

D. Qual foi a resposta de Jesus? 

E. O que Jesus quis dizer quando falou sobre os pobres? 
     1.   Ajudar os pobres é importante mas o sacrifício dele é mais importante 
     2.   prioridades 

F. Como foram diferentes as atitudes da mulher e Judas Iscariotes? 
     1.   Ela sacrificou dinheiro para Jesus   
     2.   Ele sacrificou Jesus pelo dinheiro 
     3.   Um sacrifício—outro, egoísmo 
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Aplicação para a nossa vida: 

A. Como as pessoas traem Jesus hoje? 
     1.   Não utilizando seus bens para a obra de Deus. 
     2.   Não dando a Ele prioridade na vida. 
     3.   Não obedecendo a vontade de Jesus, mesmo que ele tenha morrido por eles. 

B. A mulher demostrou a importância de Jesus na vida dela.  Como nós podemos 
demostrar isso hoje em dia? 

     1.   Dando a Jesus o primeiro lugar em cada etapa de nossa vida. 
     2.   O louvando 
     3.   Sacrificando-nos por Ele 
     4.   Dando nosso dinheiro, tempo 

C. Temos que sacrificar tanto para seguir Jesus? 
     1.   Temos que colocar tudo à disposição dEle, mesmo que não vendermos. 
     2.   Temos que estar pronto para o servir. 

D. A mulher é lembrada pelo bem que ela fez e Judas Iscariotes é conhecido pelo ato 
de maldade.  Até agora os seus atos, de que você se lembre mais de sua vida, tem 
sido atos bons ou maus? 

E. Para pensar.  Os atos de você no futuro—atos bons de sacrifício ou atos maus de 
egoísmo? 

Conclusão: 

A. Como você quer ser lembrado?  No texto uma mulher fez algo de bom e é 
conhecida por aquilo até hoje.  No outro lado um homem traiu a Jesus e seu nome 
é sinônimo de maldade e traição. 

B. Nós temos que decidir se vamos sacrificar-nos para seguir Jesus.  Caso contrario,  
estamos vivendo uma vida de traição, traindo Jesus que morreu em nosso lugar. 

C. Quando Jesus falou sobre os pobres ele não estava ensinando contra a ajuda aos 
pobres.  Ele ensinou que nossa prioridade deve ser seguir Jesus.  Estando 
comprometidos com ele, vamos mostrar amor a todo mundo, especialmente aos 
pobres. 
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Lição 2:  Mateus 26:47-56 

Abertura: Como você reage ao perigo?  Conhece alguém que consiga ficar calmo nos 
momentos de perigo? Quem? 

Introdução: 

Os lideres dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  O tempo de sua 
morte estava próximo.  Nesta série de lições vamos examinar os últimos dias de Jesus  
até sua crucificação. 

Examinando as escrituras:  

A. O que aconteceu com Jesus no texto? 
5. Foi preso 
6. Foi traída. 

B. Baseado no seu comportamento, a expectativa da multidão armada foi prender qual 
tipo de líder? 

     1.   político 
     2.   forte 
     3.   armado 
     4.   Um líder que lutaria para estabelecer um reino político 

C. O que o discípulo (Pedro, segundo João 18.10) estava pensando quando usou sua 
espada? 

     1.   Eles não vão prender meu Messias 
     2.   Vamos nos defender para não morrer 
     3.   Deixa a luta começar.  Vamos tomar o controle de Jerusalém e chutar fora os  
           Romanos. 
     4.   Jesus não sabe lidar com isso mas eu sei. 

D. O que você acha que teria sido o mais difícil para Jesus nesta situação? 
     1.   Ser traído por um amigo 
     2.   Ser preso sem culpa 
     3.   Ser abandonado pelos discípulos e amigos. 
     4.   Uma multidão com armas vendo prendê-lo. 
     5.   A hipocrisia dos lideres dos Judeus.   

E. O que a reação de Jesus, à multidão armada, ensina sobre sua missão e 
ministério? 

     1.   Foi espiritual 
     2.   Foi a vontade de Deus 
     3.   Foi voluntariamente feito por Jesus 
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F. Quais qualidades ajudaram Jesus a reagir com calma neste situação difícil? 
     1.   Fé 
     2.   Aceitação da vontade de Deus 
     3.   Lembrou sempre a sua missão. 
     4.   Amor 

G. Qual foi a reação dos discípulos de Jesus quando ele foi preso? 
     1.   Com medo 
     2.   Fugiram. 
     3.   Esqueceram de Jesus e pensaram em si mesmos. 

Aplicações para a minha vida: 
A. Em momentos difíceis você:   
     1.   Fica calmo como Jesus? 
     2.   Fica bravo (zangado, irritado) como Pedro? 
     3.   Foge como os discípulos? 

B. Quem tem decepcionado ou traído você ? 
     1.   Parente 
     2.   Amigo 
     3.   Irmão em Cristo 
     4.   Professor, etc. 

C. Quais coisas ou situações nos fazem pensarmos em abandonar Cristo?    Ou 
quando você tem estado prestes a abandonar Cristo? 

D. Quando você, como Pedro, sentiu que há uma maneira melhor, do que a de Jesus, 
de lidar com uma situação?  Deu certo? 

E. Baseados neste exemplo de Jesus, o que aprendemos sobre situações difíceis? 
     1.   Ficar calmo 
     2.   Confiar em Deus e não nos humanos 
     3.   Aceitar a vontade de Deus 
     4.   Lembrar-se do seu propósito ou missão. 
     5.   Não tentar se vingar 

Conclusão: 
A. Um amigo o traiu.  Uma multidão veio prendê-lo e seus melhores amigos, seus 

discípulos o abandonaram. Mas, Jesus enfrentou uma situação difícil com calma.  
Isto foi possível porque Jesus se lembrava do seu propósito—obedecer a Deus.  
Ele confiou em Deus e não nos amigos humanos e falhos. 

B. Devemos reagir ás situações difíceis como Jesus e não como Pedro, que achava 
que sabia melhor do que Jesus e reagiu com violência.  Também não devemos  
reagir como os discípulos que abandonaram Jesus e fugiram.  Nossos amigos e 
parentes podem nos decepcionar mas com Deus podemos enfrentar qualquer 
situação.  E Ele nunca vai nos abandonar. 
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Lição 3:  Mateus 26:57-68 

Abertura:  Quando você era criança, o que fez para evitar a responsabilidade ou 
conseqüências por algo que fez?  Mentiu, escondeu?   

Introdução: 

Os líderes dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  O tempo de sua 
morte estava próximo.  Nesta série de lições vamos examinar os últimos dias de Jesus  
até sua crucificação. 

Examinando as Escrituras: 
A. Por que Pedro o seguiu de longe? V. 57 
     1.  Vergonha 
     2.   Medo 
     3.   Para ver se podia ajudar    
     4.   Curiosidade 

B. O que foi mais importantes para os lideres do que honestidade e justiça? 
     1.   Sua posição política 
     2.   Poder 
     3.   Suas idéias falsas sobre o Messias. 

C. Por que Jesus ficou calado e não se defendeu? V. 62 
     1.   Não ajudaria, eles já ouviram e viram seu ministério sem acreditar. 
     2.   Foi seu direito. 
     3.   Sabia que seria necessário morrer e que isso fazia parte. 

D. Qual foi a reação dos líderes à declaração de Jesus? V. 65-66  Foi uma reação 
sincera? 

     1.   Aborrecida 
     2.   Eles já sabiam que Jesus ensinava isso. 

E. Qual deveria ter sido a reação dos líderes? 
     1.   Deveriam ter aceitado Jesus como Messias. 
     2.   Deveriam ter investigado o que ele falou para ver se era a verdade. 
     3.   Como Jesus foi tratado nos v. 67-68 

Aplicações para a minha vida: 

A. Você já sofreu ou foi maltratado por causa de sua honestidade ou fé?  Como você 
se sentiu? 
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B. Os líderes religiosos dos judeus rejeitaram Jesus, o Messias.  Se não podemos 
depender dos líderes religiosos, em quem devemos confiar e acreditar? 

C. Jesus não mereceu o tratamento e julgamento que recebeu.  Quem merece? 
     1.   Nós!  Nossos pecados fizeram necessário tudo aquilo. 
     2.   Ninguém  

D. Os lideres dos Judeus preferiram mentir e matar um inocente antes de perder suas 
posições de honra e poder.  E você, tem algo do qual  não abre mão, que o/a 
impede de aceitar Jesus? 

Conclusão: 

A. Os líderes religiosos, no texto, eram guias falsos.  Devemos confiar em Jesus e sua 
palavra em vez de seguir um homem cegamente.  Eles se importavam mais com 
poder e posição do que honestidade e justiça.  Desde que Deus se importa mais 
com honestidade e justiça, nós devemos também fazer isto. 

B. Jesus foi condenado falsamente e sofreu.  Ele não se defendeu porque sabia que 
os lideres não procuravam a verdade.  E ele sabia que sua morte fazia parte do 
plano de Deus. 

C. Ele estava tomando nosso lugar.  Nós merecemos morrer por causa dos nossos 
pecados.  Vamos glorificar a Deus por sua graça imensa. 
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Lição 4:  Mateus 26:69-75 

Abertura:   

Qual, dos seguintes itens, seria pior para você: 
     - O amigo em que mais confia foi preso 
     - O seu grupo de amigos foi disperso deixando você sozinho para enfrentar uma  
       situação difícil. 
     - Desespero.  Todos as coisas em que você acreditava estão abaladas. 

Introdução: 

Os lideres dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  O tempo de sua 
morte estava próximo.  Nesta série de lições vamos examinar os últimos dias de Jesus  
até sua crucificação. 

Examinando as escrituras: 

A. Por que vocês acham, Pedro seguiu Jesus até a cena de acusação? 
     1.   Curiosidade 
     2.   Para cumprir sua promessa v. 31-35 
     3.   Para ver se podia ajudar    

B. Por que Pedro declarou que não conhecia Jesus? 
     1.   Medo 
     2.   Espiritualmente fraco. 

C. Do  que Pedro se lembrou? 
     1.   Do que Jesus tinha falado, vs 31-35 
     2.   Isso mostra que Jesus sabe as situações difíceis nas quais  podemos entrar. 

D. O que Pedro fez depois de lembrar-se? Por quê? 
     1.   Chorou 
     2.   Arrependeu-se 
     3.   Estava decepcionado consigo mesmo. 

E. Se você pudesse dizer alguma coisa boa sobre Pedro nesta situação, o que seria? 
     1.   Ele reconheceu seu erro 
     2.   Ele era humano 

F. Sabendo o que Pedro faria, por que Jesus o escolheu como um discípulo? 

G. Vocês acham que essa situação difícil mudou a vida de Pedro? 
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Aplicações para a minha vida: 

A. Quais coisas influenciam suas decisões na vida? 
     1.   O que você tem feito para ajudar um amigo que falhou numa situação? 
     2.   Fiquei quieto e escutei. 
     3.   Compartilhei algumas falhas minhas. 
     4.   Ajudei a pessoa a dar um passo positivo 

B. Como você reage quando enfraquece ou não tem sucesso como se esperava numa 
situação difícil? 

     1.   Fuji da situação 
     2.   Escondo meus sentimentos da vista dos outros. 
     3.   Peço perdão 
     4.   Fico duro comigo mesmo 

C. O que você aprendeu neste exemplo de Pedro que pode ajudá-lo no futuro? 
     1.   Jesus sabe e pode me ajudar a superar as dificuldades da vida. 
     2.   É bom ter uma atitude de arrependimento para com Deus. 
     3.   Deus sempre está pronto para perdoar a gente! 
     4.   Deus pode usar pessoas assim. 

Conclusão: 

A. Jesus escolheu Pedro como um dos seus apóstolos, mesmo sabendo o que Pedro 
ia fazer.  Deus pode usar a gente mesmo que tenhamos nossas falhas. 

B. Deus usou Pedro depois desta falha, por que Pedro teve uma atitude de 
arrependimento.   Devemos estar pronto para arrependermo-nos também. 

C. Não devemos deixar uma falha do passado impedir nosso serviço a Deus.  
Devemos arrepender-nos, pedir perdão e ir à frente, servindo a Deus. 
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Lição 5:  Mateus 27:1-10 

Abertura: Se puder apagar algo que fez esta semana e fazer diferente, o que seria?  
Ou neste ano? 

Introdução: 

Os lideres dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  O tempo de sua 
morte estava próximo.  Nesta série de lições vamos examinar os últimos dias de Jesus 
até sua crucificação. 

Examinando as Escrituras: 

A. Por que Judas sentiu remorso? 
     1.   Viu o resultado da ação. 
     2.   Pensou sobre a gravidade da ação. 
     3.   Reconheceu que o dinheiro no valia o que ele fez. 

B. O que vocês acham que Judas estava esperando acontecer, quando ele traiu 
Jesus? 

     1.   Que Jesus seria achado inocente e seria solto. 
     2.   Só estava pensando em si mesmo e como gastar o dinheiro.  

C. O que Judas estava tentando fazer quando devolveu o dinheiro? 
     1.   Tentando apagar o que ele fez. 
     2.   Tentando achar alivio da culpa que sentiu. 
     3.   Tentando convencer os lideres de que a condenação de Jesus foi um erro.  

D. O que Judas fez de bom no texto e o que ele fez de errado? 
     1.   Sentir culpa foi positivo. 
     2.   Arrependeu-se de ter aceitado o dinheiro e tentou devolver. Bom. 
     3.   Não pediu perdão a Deus. Errado 
     4.   Se suicidou.  Errado. 

E. Por que Judas se suicidou em vez de pedir perdão? 
     1.   Não entendeu a graça de Deus 
     2.   Não conseguiu perdoar a si mesmo. 

F. Judas se arrependeu do pecado? Explique. 
     1.   Sim, ele tentou devolver o dinheiro. 
     2.   Não completamente.  Ele não pediu perdão a Deus. 
     3.   Não, ele se suicidou em vez de arrepender-se e voltar a servir a Deus. 
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Aplicações para a minha vida: 

A. Quando você chegar a ver que fez algo errado você: 
     1.   Tenta resolver logo, pedindo perdão? 
     2.   Tenta fugir dos pensamentos do assunto e da culpa que sente? 
     3.   Tenta fazer boas obras para pagar pelo pecado? 

B. Você já sentiu que fez algo imperdoável?   O que você falaria  ao amigo que acha 
que não pode ser perdoado? 

C. Para você, é mais difícil receber perdão de Deus ou perdoar a si mesmo? 

D. Comparando a reação de Pedro, que negou a Jesus, e a reação de Judas, o que 
falaria à pessoa que está tão desesperada e que não quer continuar? 

E. O que pode fazer quando uma pessoa não perdoa você por algo? 

Conclusão: 

A. No texto,  Judas reconheceu seu grande erro e quis apagá-lo.  Ele fez um bom 
começo de arrependimento mas não chegou a pedir perdão a Deus. 

B. Ele ficou triste por causa do pecado mas não chegou ao arrependimento completo.  
Assim ele não foi perdoado e não foi útil no Reino.  Isto contrasta com Pedro.  Ele 
superou o pecado e serviu ao Senhor. 

C. Judas não entendeu a graça de Deus.  Nunca devemos sentir que não podemos 
ser perdoados.  Os únicos pecados imperdoáveis são os pecados não 
arrependidos.   
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Lição 6:  Mateus 27:11-26 

Abertura:  Você fica tranqüilo ou ansioso numa multidão?  Por que? 

Introdução: 

Os lideres dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  O tempo de sua 
morte estava próximo.  Nesta série de lições vamos examinar os últimos dias de Jesus 
até sua crucificação. 

Examinando as escrituras:  

A. Você acha que Pilatos sabia que Jesus foi inocente? 
1.   Sim - ele entendeu a hipocrisia dos lideres dos judeus. 
2.   Não – No principio não. 

B. Por que Pilatos ofereceu soltar um prisioneiro? 
      1.   Verificar os motivos dos judeus 
      2.   Mostrar  hipocrisia. 
      3.   Evitar uma decisão. 
      4.   Evitar crucificar Jesus. 

C. Por que Pilatos cedeu ao desejo dos lideres dos judeus e deixou Jesus ser 
crucificado?  O que isto mostra sobre Pilatos? 
1.   Medo de perder sua posição e poder. 
2.   Foi bom politicamente. 
3.   Mostra a fraqueza de Pilatos. 

D. Por que Pilatos lavou suas mãos na frente da multidão? 
1.   Uma tentativa de jogar a responsabilidade nos outros. 

E. Quem tem parte da responsabilidade pela morte de Jesus baseada neste texto: 
      1.   Pilatos – ele tinha o poder de liberar Jesus 
      2.   Os lideres – foram eles que pressionaram  Pilatos e incitaram a multidão 
      3.   As pessoas da multidão – Seguiram cegamente os lideres sem pensar por si  
            mesmas. 

F. Por que as pessoas, que tinham visto os milagres e ensinamentos de Jesus, 
quiseram crucificá-lo naquele momento? 

Aplicações para a minha vida: 

A. Você já fez algo por causa da influência de um grupo ou multidão e ficou 
arrependido depois?  Como aconteceu isso? 
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B. Você se identifica mais com quem no texto? 
      1.   Pilatos – deixou algo errado acontecer quando poderia ter feito algo. 
      2.   A multidão – deixou outros influenciarem você a fazer algo errado. 
      3.   Barrabas – culpado mas perdoado 

C. O que aprendemos de Jesus neste texto?  Pilatos? 

D. O que podemos fazer para enfrentar a má influência  da multidão (mundo)?   

E. Como pais,  como podemos ajudar nossos filhos a terem  a coragem de ser a 
minoria, os que façam o que é certo? 

Conclusão: 

A. Pilatos teve  o poder de liberar Jesus da crucificação.  Mas ele não teve coragem 
para  assumir esta responsabilidade.  Nós também podemos tentar evitar 
responsabilidade.   Mas, no fim, somos responsáveis de qualquer forma. 

B. As pessoas presentes foram influenciadas pelo mal.  Elas foram enganadas e 
deixaram os lideres guiá-las a crucificar o Messias.  É fácil para nós também deixar 
lideres ou outras pessoas nos influenciarem para o mal.  Temos que ter a coragem 
de fazer o que  é certo, mesmo se nós formos os únicos.   

C. Jesus teve a coragem de morrer.  Nós, culpados, podemos ser libertos porque ele, 
o inocente, tomou nosso lugar. 
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Lição 7:  Lucas 23:32-39 

Abertura: Qual foi a coisa fisicamente mais dolorosa, que você já sofreu? 

Introdução: 

Os lideres dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  O tempo de sua 
morte estava próximo.  Nesta série de lições vamos examinar os últimos dias de Jesus 
até sua crucificação. 

Examinando as escrituras:  
A. Qual tipo de pessoas foram crucificadas com Jesus? 
      1.   Criminosos. 
      2.   Pessoas que mereceram a morte. 

B. O que Jesus falou na cruz? V. 34 
      1.   Pai, perdoa lhes … 

C. Como Jesus conseguiu perdoar as pessoas que o crucificaram? 
      1.   Amor imenso  
      2.   Foi esta a missão dele 
      3.   Sabia que eles não entenderiam o que eles estavam fazendo 

D. Em quais maneiras Jesus sofreu na cruz? 
      1.   Dor física além de nossa compreensão 
      2.   A humilhação e injustiça 
      3.   Foi rejeitado pelas pessoas ele veio salvar. 

E. O que motivou Jesus a sofreu quando ele tinha o poder de evita-lo?  

F. Quais foram os  três grupos de pessoas que zombavam de Jesus? 
      1.   Judeus 
      2.   Criminosos  
      3.   Soldados? 

Aplicações para a minha vida: 

A. Como as pessoas zombam Jesus hoje em dia? 
      1.   Com palavras  
      2.   Com um estilo de vida desobediente 
      3.   Zombando dos Cristãos 

B. Quando maltratado ou magoado, você pede para Deus perdoar ou  julgar a 
pessoa? 
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C. Como o perdão que Jesus pediu para as pessoas, em Lucas 23, ajuda você na sua 
vida espiritual? 

      1.   Me dá esperança no momento em que eu preciso pedir perdão de Deus  
      2.   Me ajuda a sentir-me perdoado—se ele perdoou as pessoas que o pregaram na  
            cruz, ele pode me perdoar. 
      3.   Se Jesus pôde perdoar na cruz, eu devo seguir o exemplo e perdoar as  
            pessoas que pecam contra mim.  

D. Imagine se a placa na cruz disse Jesus, O Rei de X.  Seria a verdade?  (Coloca seu 
nome em vez de X) 

Conclusão: 

1. Embora a dor e o sofrimento tiverem sido terríveis, na cruz, Jesus  pensou nos 
outros e orou por perdão para eles. 

2. Se Ele não negou perdão aos seus crucificadores, Ele tem também a vontade de 
nos perdoar.  Podemos aproximar-nos de Deus com confiança. 

3. No texto, as pessoas zombavam de Jesus e zombam de Jesus hoje em dia não só 
com palavras mas com sua desobediência.  Vamos viver de maneira que possamos 
dar gloria a Jesus, nosso Rei. 
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Lição 8:  Mateus 27:45-54 

Abertura:  Conte uma situação em que você insistiu que estava certo sobre algo e lhe 
mostraram que estava errado? Como você se sentiu? 

Introdução: 

Os lideres dos Judeus já tinham feito seus planos para matar Jesus.  O tempo de sua 
morte estava próximo.  Nesta série de lições, vamos examinar os últimos dias de Jesus 
até sua crucificação. 

Examinando as escrituras:  

A. O que aconteceu fora do normal, segundo o texto? 
      1.   Ficou escuro durante o dia. 
      2.   O véu do templo rasgou-se. 
      3.   A terra tremeu. 
      4.   As rochas se partiram 
      5.   Alguns dos mortos saíram do sepulcro. 

B. O que é o significado destes acontecimentos? 
      1.   Algo poderoso estava acontecendo. 
      2.   Jesus não é um homem qualquer . 
      3.   Jesus abriu acesso a Deus (véu do templo). 
      4.   Algo mais poderoso do que a morte aconteceu. 

C. O que Jesus falou na cruz? V. 46 
      1.   Meu Deus, Meu Deus, por que me abandoastes? 

D. Por que Deus abandonou Jesus?  
      1.   Ele não abandonou Jesus, Jesus se sentiu sozinho. 
      2.   Jesus assumiu nosso pecado e naquele momento Deus se separou dele pelo  
            pecado. 

E. Qual foi a reação do centurião à morte de Jesus? V. 54 
      1.   Acreditou 
      2.   Ficou aterrorizado. 

Aplicações: 

A. O véu do templo rasgou-se dando acesso a todos ao lugar santo, onde Deus 
habitou.  Como a morte de Jesus dá você acesso a Deus? 
1.   O perdão deixa-me ter um relacionamento com Deus.  
2.   Ele intercede na oração. 
3.   Não preciso de nenhum homem para me representar perante Deus.  Somente 
Jesus, seu Filho. 
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B. Como você teria reagido a o ver as coisas da crucificação? 

C. O que a reação de Jesus à separação entre ele e Deus ajuda você a entender 
sobre o pecado? 

D. Por que foi necessário para Jesus morrer? 

E. Há momentos em sua vida em que você se sentiu abandonado por Deus?  O que 
você pode fazer nos momentos em que se  sente abandonado? 

Conclusão: 

A. Não foi a crucificação de qualquer um.  Foi a crucificação do Filho de Deus, o 
momento mais importante desde a criação do mundo.  Isso foi demonstrado por 
Deus nas coisas que aconteceram. 

B. Jesus, o inocente, tornou-se pecado e sofreu a separação de Deus que o pecado 
faz.  A reação dele ajuda-nos a entender a gravidade do pecado.  A separação foi a 
coisa pior que Jesus sofreu na cruz. 

C. O centurião reconheceu que Jesus realmente é o Filho de Deus.  Devemos 
reconhecer isto também. 
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