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A mensagem da Bíblia é Jesus Cristo e ele crucificado. Quando Paulo 
disse aos efésios, “porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de 
Deus” (Atos 20:27), ele estava dizendo, “eu tenho vos pregado Cristo a partir de 
toda a Escritura” (Lucas 24:27, 44, 47; 1Co. 2:2). Se você ainda não aprendeu 
que Jesus Cristo e ele crucificado é o fundamento, a essência e a plenitude de 
toda verdade divina, se você ainda não descobriu que a mensagem da Bíblia e a 
esperança do evangelho é Jesus Cristo o Senhor, então você tem lido a Palavra 
de Deus sem nenhum proveito para sua alma, sua religião é um show vão, e você 
ainda está sem esperança diante de Deus. O conhecimento que você tem das 
Sagradas Escrituras somente te adicionarão condenação no dia do julgamento. 
Sem Cristo crucificado, a religião é tão inútil quanto um balde sem fundo. Sem o 
Substituto crucificado não há nenhum perdão de pecado, nenhum conforto na 
tribulação, nenhuma força na provação, nenhuma expiação, nenhuma paz, 
nenhuma reconciliação com Deus, nenhum Mediador, nenhum Sacerdote, 
nenhum Advogado no céu, nenhuma esperança na morte, nenhum acesso a 
Deus e nenhuma entrada ao céu. 
 

Você entende isso? “Cristo é tudo!”. Sem ele, não somos nada e não temos 
nada, exceto pecado e morte (1Co. 1:30-31). Tudo que Deus tem para pecadores 
culpados, tudo que ele faz por pecadores culpados, tudo que ele requer de 
pecadores culpados está em Jesus Cristo, nosso Substituto encarnado, 
crucificado, ressurrecto e exaltado (Jo. 3:35-36; Ef. 1:3-14; Cl. 2:9-10). O amor 
de Deus está em Cristo. A coisa mais ridícula deste lado do inferno é pregadores 
dizerem aos pecadores que eles são beneficiários do amor, misericórdia e graça 
de Deus sem Cristo! Quando o dilúvio chegou, não havia misericórdia e 
livramento em nenhum lugar, exceto na arca; e a arca era uma figura de Cristo. 
Quando o assassino fugia para a cidade de refúgio, ele não se achava em 
segurança até que entrasse na cidade; e essa cidade tipificava Cristo. Deus disse 
a Israel: “Ali, virei a ti e, de cima do propiciatório... falarei contigo” (Ex. 25:22). 
Cristo é o propiciatório.  Deus não se encontra com pecadores em nenhum outro 
lugar! 
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