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AULA - EBD - 10/03/2019
Crucificação de Jesus

Tema:

Crucificação de Jesus

Texto base:

Lucas 2:25-35

Jesus:

Jesus:
O nome "Yeshua" deriva-se de uma raiz hebraica formada por quatro 
letras – עושי  (Yod, Shin, Vav e Ayin) - que significa “salvar”, sendo 
muito parecido com a palavra hebraica para “salvação” – העושי , 
yeshuah – e é considerado também uma forma reduzida pós-exilio 
babilônico do nome de Josué em hebraico – עשוהי , Yehoshua.
Em Aramaico = YESHU; em Hebraico = YESHUA; em Árabe = ISA IBN; 
em Grego = IEOSUS; em Latim = IESUS
Algumas variantes:
  ַעּוֵׁשי  - YESHU’A (masculino singular). Deriva-se do verbo SALVAR 
e significa SALVADOR.
  ָהעּוְׁשי  - YESHU’AH (Substantivo feminino singular).
Significa SALVAÇÃO. (Sl. 118:15) – Lexicon – pgs. 354 e 358.
  עֵַׁשי  - YESHA’ – Significa literalmente SALVAÇÃO, mas pode se 
traduzir também por libertação, redenção, resgate, segurança, 
ajuda, etc.
  ּוָהְיעְַׁשי  - YESHA’YAHU ou ָהְיעְַׁשי  - YESHA’YAH – Nome do profeta 
Isaías.

ּוָהְיעְַׁשי  - Yesha’yahu significa “Ele (O Eterno) é a salvação”.
ָהְיעְַׁשי  - Yesha’Yah significa “Salvação do Eterno.”

ָעּוְׁשי  - YESHU’A – Significa também “Ele será um salvador, um 
socorro, um seguro, etc”. Lexicon – pg. 354.

ַעיִׁשֹוְהי  - YEHOSHIY’A – Significa “Ele salvará”. (Futuro da 3ª pessoa 
masculino singular), da mesma raiz ( עׁשי ) - YOD, SHIM e AIN. 
Lexicon – pg. 300. (I Sa. 17:47; Sl. 116:6).
Já o termo ַעֻׁשֹוְהי , YEHOSHU’A é um pronome pessoal que muito 
embora seja uma contração do Nome do Eterno ( ָהוְהי ) com o verbo 
salvar. E que apesar de significar “o Eterno é o seu auxílio, socorro, 
salvação”, segundo o Lexicon tem como raiz as letras HE, VAV e HE 
( הֹוה ), cujo significado é o seguinte: “Existir, ser, derivar”. Daí, o 
Nome de D'us ( ָהוְהי ) O GRANDE EU SOU.
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Fonte: http://simisrael.com.br/site/index.php/artigos/60-o-
significado-do-nome-yeshua 

Conclusões:
Por isso em Êxodo ao se apresentar para Moisés Ele diz “EU SOU O 
QUE SOU” ou “EU SEREI O QUE SEREI”, porque ele é salvação e 
seria o salvador. Jesus já estava se revelando, mas ainda de forma 
bem oculta, mas Ele estava lá, tanto que Paulo identifica a água do 
mar que eles atravessaram com o batismo e a pedra com Cristo (1 
Co 10:1-4).
Yeshua é um verbo, “salvar”, então por aí podemos agora entender 
João 1:1 “No principio era o verbo, o verbo estava com Deus, o 
verbo era Deus”.

Nascido de uma virgem (Isaías 7:14, Mateus 1:23-25).
Foi gerado de maneira sobrenatural (Mateus 1:20).
Teve um destino nada agradável (Lucas 2:25-35).
Foi identificado como o Cristo, o ungido (Mateus 16:16, João 1:41).
Ele seria para queda e elevação de muitos (Lucas 2:34).
Ele é a luz (João 9:5, Salmos 119:105, João 1:1).
Um sinal não aceito (Lucas 2:34).
Jesus foi o único na história do mundo que dividiu as épocas em antes e 
depois. Inclusive a nossa vida foi dividida em antes e depois de Cristo.

Paixão de Cristo:

Paixão é derivada do verbo grego “sofrer”. 
Encontrada em Atos 1:3 e Mateus 17:12.
Referência strong: NT 3958.
Termos usado para se referenciar ao sofrimento e morte de Jesus, 
representando o centro da teologia cristã, o centro do evangelho.
Doutrinas da salvação e expiação.
Descreve os eventos físicos, espirituais e mentais de Jesus nas horas que 
antecederam seu julgamento e sua crucificação.
Usada para descrever o momento do jardim Getsêmani (hei: Gat Shmanim - 
prensa de azeite), no monte das oliveiras, em que Jesus orava e salva 
sangue.

Hematidrose:

Em Lucas 22:17-22, Jesus ceia com os discípulos e fala várias vezes sobre 
o cálice, mas em Lucas 22:42 Jesus disse “Se quiseres afasta de mim este 
cálice”, porém um anjo o fortalecia (Lucas 22:43), mas logo depois a agonia 
bateu e o seu suor se tornou em gotas de sangue, que corriam até o chão 
(Lucas 22:44). Depois Ele se levanta e ainda vai ter com seus discípulos 
(Lucas 22:45-46).

http://simisrael.com.br/site/index.php/artigos/60-o-significado-do-nome-yeshua
http://simisrael.com.br/site/index.php/artigos/60-o-significado-do-nome-yeshua
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Significado de Hematidrose (patologia):
excreção de suor sanguinolento por efeito de hemorragia das glândulas 
sudoríparas.

A hematidrose é um fenômeno raríssimo causado por profunda emoção, 
causada por um pavor mórbido, segue-se uma fraqueza física excepcional 
onde o corpo inteiro dói, acompanhada de um abatimento moral violento.
Neste ato as veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas onde o 
suor se anexa com o sangue formando a hematidrose (mistura de sangue 
com suor gelado).

O sinédrio:

O Sinédrio (Sanhedrim) era a Corte Suprema da lei judia, com a missão de 
administrar justiça, interpretando e aplicando a Torá (Pentateuco ou Lei de 
Moisés), tanto oral como escrita. Exercia, simultaneamente, a 
representação do povo judeu perante a autoridade romana.

De acordo com uma antiga tradição, tinha setenta e um membros, 
herdeiros, segundo se supunha, das tarefas desempenhadas pelos setenta 
anciãos que ajudavam a Moisés na administração da justiça, além do 
proprio Moisés. Desenvolveu-se, integrando representantes da nobreza 
sacerdotal e das famílias mais notáveis, possivelmente durante o período 
persa, quer dizer, a partir do século V-IV A.C. È mencionado pela primeira 
vez, ainda que com o nome de gerousia ( conselho dos anciãos) no tempo 
do rei Antíoco III da Siria (223 – 187 A . C. ). Com o nome de Sinédrio está 
comprovado desde o tempo do rei Hircano II ( 63 – 40 A . C.). Nesses 
tempos, era presididos pelo monarca asmoneo, que era também sumo 
sacerdote.

Herodes o Grande, no começo de seu reinado, mandou executar grande 
parte de seus membros – quarenta e cinco, segundo Flávio Josefo 
(Antiquitates judace 15.6) – porque o conselho atrevera-se a recordar-lhe 
os limites dentro das quais devia situar-se seu poder. Substituiu-os por 
personagens submissos a seus desejos. Durante seu reinado e, depois, no 
tempo de Arquelau, teve limitada importância.

Na época dos governadores romanos, inclusive na de Pôncio Pilatos, o 
Sinédrio exerceu de novo suas funções judiciais em processos civis e 
penais, dentro do território da Judeia. Nesse momento, suas relações com 
a administração romana eram tensas, e o relativo âmbito de autonomia que 
lhe foi outorgado estava em consonância com a política romana nos 
territórios conquistados.

Não obstante, o mais provável é que nesses momentos, a “potestas gladii", 
isto é, a capacidade de ditar uma sentença de morte, estivesse reservado 
ao governador romano (“prefectus"), que como era habitual, nesses 
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momentos, teria recebido do imperador romano amplos poderes judiciais, 
entre eles e os de morte. O Sinédrio, portanto, embora pudesse julgar as 
causas que lhes eram próprias, não podiam condenar ninguém a morte.

A reunião de seus membros durante a noite para interrogar Jesus foi 
apenas uma investigação preliminar para definir as acusações que 
mereciam a pena capital para apresentá-las na manhã seguinte contra 
Jesus no processo perante o Prefeito romano.

O julgamento:

Jesus passou por dois julgamentos, um religioso perante o sinédrio 
(suprema corte judia legislativa e judicial de Jerusalém) e outro político 
diante de Pilatos.
O sinédrio não tinha poder para decretar a pena capital (pena de morte), 
então arrumaram uma série de falsas acusações para levar diante do 
governador Romano alguma coisa que pudesse chegar a este nível de 
pena, como revolta (sedição), não pagar tributos a César e de ter se 
proclamado Rei (Mateus 26:59-66, Mateus 27:1-2, Mateus 27:11-14, 
Mateus 27:16-26).
A história da morte de Jesus começa na noite de quinta-feira com sua 
prisão (Mateus 26:17 - Festa dos pães asmos - quinta-feira, Mateus 26:30, 
Mateus 26:36, Mateus 26:47, Mateus 26:50).
Herodes devolveu Jesus sem sentença após interrogá-lo (Lucas 23:8-16).
Pilatos jogou a escolha para a multidão (privilegium paschale), um costume 
do povo de soltar um preso na páscoa por ocasião da libertação do Egito.

A páscoa dos judeus é a comemoração da libertação do Egito (Êxodo 
12), ou seja, Jesus libertou do Egito como Deus e o cordeiro usado no 
evento e os judeus agora estavam deixando Jesus preso e soltando 
Barrabás.

O julgamento foi sem formalidades da lei romana, sem apresentação de 
acusação delimitada, sem direito a defesa e contraditório, sem direito a 
recurso e com atribuição de pena não correspondente ao crime imputado.
A placa na parte de cima da cruz revelava o crime do crucificado [Rei dos 
Judeus] (Mateus 27:37-42).

Ilegalidades processuais:

Não se buscou qualquer testemunha para depor em seu favor.
Não se observou o tempo mínimo de aviso necessário, pela lei, para 
anunciar que todos que quisessem poderiam comparecer ao julgamento.
Não foi apregoada no Templo qualquer notícia pública sobre o caso.
Não fora enviada notificação escrita à fortaleza Antonia (o que teria 
permitido ao procurador o direito de enviar à corte judaica um assessor, e 
decidir se haveria ou não necessidade de intervir).
Prisão uma hora antes da meia-noite, de quinta-feira, em total 
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desrespeito aos costumes e preceitos legais judaicos.
Ilegalmente preso.
Ilegalmente interrogado.
O tribunal foi ilegalmente reunido à noite.
Ilegalidade de julgamento noturno (o direito judaico não admitia).
Testemunhas falsas, arregimentadas pelo próprio juiz.
Falta de fato típico punível (condenado e processado sem imputação de 
um crime, ofensa ao nullum crimen sine lege).
Falta de indiciamento (nenhuma ordem foi emitida por qualquer 
autoridade competente, desrespeitando o código criminal romano).
Incompetência do juízo e suspeição dos juízes. Anás não tinha 
competência para proceder ao interrogatório.
Interrogatório na residência particular do Sacerdote Caifás, contrário à lei, 
pois o lugar legítimo para tais atos de processo era o Templo.
E incompetência dos juízes por suspeição, com interesse na causa.
Ilegalidade da prisão (o horário do ato, a inviolabilidade de domicílio, a 
não existência de mandado e a ausência dos institutos de prisão 
provisória e preventiva).
Julgamento noturno e não público (o julgamento hebraico de Jesus Cristo 
não foi público; o princípio da publicidade não foi observado).
Ausência de prova para condenação (um tribunal penal não admitia que 
uma pessoa fosse declarada culpada pela confissão; só poderia ser 
considerada culpada mediante o depoimento de, pelo menos, duas 
testemunhas; o julgamento não teve oitiva legal).
Cerceamento do direito de defesa (Jesus Cristo não teve direito a 
qualquer defesa).
A lei Mosaica proibia a acusação mediante traição (Jesus foi traído por 
Judas, pelo preço de 30 moedas, em troca da delação).
A sentença não poderia ter sido proferida no mesmo dia, por se tratar de 
pena capital.
Pena equivocada (nenhum dos crimes eram punidos com morte, muito 
menos com crucificação).
Ausência de denúncia (um processo só se iniciava por ação movida por 
um cidadão Romano, a delatio crimini; o acusado teria o seu nome 
lançado na tábua no rol de culpados, aguardava-se, 30 dias, prazo para 
colheita de provas).
Falta de formação do Júri (formava-se um órgão julgador sorteados, 
juízes do Júri).
Falta de provas (não havia nenhuma prova contra Jesus Cristo).
Prisão equivocada (o direito romano exigia um indiciamento criminal 
formal antes da detenção do acusado).
Da sentença, cabia recurso para um órgão superior.
A crucificação era apenas reservada ao crime de sedição (Jesus não foi 
condenado por sedição).
Jesus Cristo não teve advogado, defensor, defesa técnica ou mesmo 
autodefesa.
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Não houve qualquer investigação preliminar.
Agredido durante o interrogatório do Sinédrio.
Julgamento parcial, pela multidão.

A crucifixão (ou crucificação):

A crucifixão foi praticada desde o sexto século a.C. até por volta do quarto 
século d.C., quando foi abolida por ordem de Constantino I em 337 d.C. Os 
fenícios e os gregos costumavam utilizar esse tipo de morte para punição 
política e militar. Os persas e os cartagineses a utilizavam para punir altos 
oficiais, comandantes e líderes rebeldes. Os romanos usavam a cruz para 
punir classes inferiores (escravos, criminosos violentos e possíveis 
guerrilheiros de províncias rebeldes). E foram os romanos que se 
especializaram nesse tipo de tortura física e mental.
A crucificação de Jesus está descrita nos quatro evangelhos canônicos e 
foi atestada por outras fontes antigas:

Cornélio Tácito (historiador romano): 50-120 dC
Talo (historicista samaritano): 50-55 dC
Gaio Suetônio Tranquilo (historiador romano): 117-138 dC
Flavio Josefo (historiador judaico-romano): 37-100 dC

O termo “Cristo” escrito errado:

O nome “chrestus” que é usado por muitos romanos para falar de Jesus 
Cristo, escrevem propositalmente errado, primeiro porque consideram o 
nome uma maldição e depois porque não o conhecem.
Sobre isso temos dois textos antigos:

“Mas, cristãos, até onde se refere ao significado do termo, é derivado 
do ungido. Isso mesmo, e mesmo quando é erroneamente pronunciado 
por você como ‘Chrestianus’ (por que você nem mesmo sabe 
exatamente o nome que odeia), ele vem cheio de ternura e bondade. 
Portanto, você odeia inocentes, com um nome sem culpa” (Tertuliano, 
Apology, Cap. III; IN: ROBERTS, Alexander, DONALDSON, James, Ante-
Nicene Fathers, VOL 3, pp.20).
“Mas, apesar de Seu nome, que o supremo Pai deu a Ele desde o 
princípio, não seja conhecido senão por Ele mesmo, ainda assim ele 
tem um nome entre os anjos e outro entre os homens, desde que é 
chamado de Jesus. Mas, Cristo não é um nome próprio, mas um título 
de Seu poder e domínio; pois assim é que os judeus estavam 
acostumados a chamar seus reis. Mas o significado desse nome deve 
ser declarado, em função do erro de ignorantes, que ao mudar uma 
letra, estão acostumados a chama-lo de Chrestus” (Lactantius, The 
Divine Institutes, Cap. VIII; IN: ROBERTS, Alexander, DONALDSON, 
James, Ante-Nicene Fathers, VOL 7, pp.106).

Previsões da crucificação no antigo testamento:
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Salmos 22
Isaías 53

Os eventos resumidos da crucificação:

Jesus foi preso no Getsêmani após a Última Ceia com os doze apóstolos e 
foi julgado pelo Sinédrio, por Pilatos e por Herodes Antipas antes de ser 
entregue para execução.
Após ter sido chicoteado, Jesus recebeu dos soldados romanos, como 
zombaria, o título de "Rei dos Judeus", foi vestido com um robe púrpura (a 
cor imperial), uma coroa de espinhos, foi surrado e cuspido.
Finalmente, Jesus carregou a cruz em direção ao local de sua execução. 
Ele então foi pregado à cruz, que foi erguida entre a de dois ladrões 
condenados.

O chicote:

O estilo do chicote usado era chamado de “escorpião” (1 Rs 12:11).
Era um chicote com pedaço de metal encravado.
A direção da batida do chicote era de cima para baixo. O véu tinha que ser 
rasgado de cima a baixo. (Mateus 27:50-51 e Hebreus 10:20).
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Os dois ladrões (ou malfeitores):

Não temos detalhes sobre eles na bíblia senão os textos dos evangelhos 
(Lucas 23:39-43).
Mas num texto apócrifo conhecido como “O evangelho de Nicodemos”, 
encontramos os possíveis nomes destes dois ladrões:

E Dimas e Gestas, ambos malfeitores, serão crucificados juntamente 
contigo".
E um daqueles ladrões que haviam sido dependurado disse-lhe assim: 
"Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós". Mas Dimas, em 
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resposta, repreendeu-o dizendo: "Tu não temes a Deus, ainda que 
estejas na mesma condenação? E a nós, certamente, ela no cabe bem, 
pois recebemos a recompensa justa pelas nossas obras; mas este não 
fez nada de mal". E dizia: "Senhor, lembra-te de mim no teu reino". E 
Jesus disse-lhe: "Em verdade, em verdade te dito que hoje estarás 
comigo no paraíso".

Não sabemos como Dimas sabia da vida de Jesus, mas história contada 
pela “igreja católica” diz que Dimas fazia parte de um bando de ladrões 
que se dirigiam ao Egito e que ao encontrar com José, Maria e Jesus ainda 
menino, havia ajudado Maria a passar por um rio. Mais tarde ao ser 
capturado, Dimas é levado para Jerusalém e crucificado com Jesus. Até 
hoje a igreja católica celebra o dia de São Dimas.
Dimas foi um ladrão arrependido, e alguns inclusive citam Dimas como o 
primeiro a entrar no paraíso com Jesus.

 
Frederick Zugibe:

Médico legista.
Trabalhou no IML de Nova York por 35 anos.
Um dos mais conceituados peritos criminais em todo o mundo.
Professor da Universidade de Columbia.
Católico fervoroso.
Começou seu interesse em estudar a crucificação e morte de Jesus em 
1948.

Zugibe trabalhou empiricamente. Ele utilizou uma cruz de madeira 
construída nas medidas que correspondem às informações históricas sobre 
a cruz de Jesus (2,34 metros por 2 metros), selecionou voluntários para 
serem suspensos, monitorou eletronicamente cada detalhe.
Todos os detalhes estão em seu livro de 455 páginas chamado “A 
crucificação de Jesus” (R$ 72,00).

Alguns detalhes de seu estudo:
O sofrimento de Jesus durou 18 horas.
Fala-se sempre das dores físicas de Jesus, mas o seu tormento e 
sofrimento mental, segundo o autor, não costumam ser lembrados e 
reconhecidos pelos cristãos: “Ele foi vítima de extrema angústia mental 
e isso drenou e debilitou a sua força física até a exaustão total.”
Zugibe cita um trecho das escrituras em que um apóstolo escreve: 
“Jesus caiu no chão e orou.” Ele observa que isso é uma indicação de 
sua extrema fraqueza física, já que era incomum um judeu ajoelhar-se 
durante a oração.
A palidez com que Cristo é retratado enquanto está no Jardim das 
Oliveiras é um reflexo médico de seu medo e angústia: em situações de 
perigo, o sistema nervoso central é acionado e o fluxo sangüíneo é 
desviado das regiões periféricas para o cérebro, a fim de aguçar a 
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percepção e permitir maior força aos músculos. É esse desvio do 
sangue que causa a palidez facial característica associada ao medo. 
Mas esse era ainda somente o começo das 18 horas de tortura. 
Para descrever com precisão os ferimentos causados pelo açoite, 
Zugibe pesquisou os tipos de chicotes que eram usados no flagelo dos 
condenados. Em geral, eles tinham três tiras e cada uma possuía na 
ponta pedaços de ossos de carneiro ou outros objetos pontiagudos. A 
conclusão é que Jesus Cristo recebeu 39 chibatadas (o previsto na 
chamada Lei Mosaica), o que equivale na prática a 117 golpes, já que o 
chicote tinha três pontas. As conseqüências médicas de uma surra tão 
violenta são hemorragias, acúmulo de sangue e líquidos nos pulmões e 
possível laceração no baço e no fígado. A vítima também sofre 
tremores e desmaios. “A vítima era reduzida a uma massa de carne, 
exaurida e destroçada, ansiando por água”, diz o legista.
Ao final do açoite, uma coroa de espinhos foi cravada na cabeça de 
Jesus, causando sangramento no couro cabeludo, na face e na cabeça. 
Também nesse ponto do calvário, no entanto, interessa a explicação 
pela necropsia. O que essa coroa provocou no organismo de Cristo? Os 
espinhos atingiram ramos de nervos que provocam dores lancinantes 
quando são irritados. A medicina explica: é o caso do nervo trigêmeo, 
na parte frontal do crânio, e do grande ramo occipital, na parte de trás. 
As dores do trigêmeo são descritas como as mais difíceis de suportar – 
e há casos nos quais nem a morfina consegue amenizá-las.
Em busca de precisão científica, Zugibe foi a museus de Londres, 
Roma e Jerusalém para se certificar da planta exata usada na 
confecção da coroa. Entrevistou botânicos e em Jerusalém conseguiu 
sementes de duas espécies de arbustos espinhosos. Ele as plantou em 
sua casa, elas brotaram e cresceram. O pesquisador concluiu então 
que a planta usada para fazer a coroa de espinhos de Jesus foi o 
espinheiro-de-cristo sírio, arbusto comum no Oriente Médio e que tem 
espinhos capazes de romper a pele do couro cabeludo. 
Ao chegar ao local de sua morte, as mãos de Jesus foram pregadas à 
cruz com pregos de 12,5 centímetros de comprimento. Esses objetos 
perfuraram as palmas de suas mãos, pouco abaixo do polegar, região 
por onde passam os nervos medianos, que geram muita dor quando 
feridos.
Preso à cruz, Cristo passou a sofrer fortes impactos físicos. Para 
conhecê-los em detalhes, o médico legista reconstituiu a crucificação 
com voluntários assistidos por equipamentos médicos. Os voluntários 
tinham entre 25 e 35 anos e o monitoramento físico incluiu 
eletrocardiograma, medição da pulsação e da pressão sangüínea. 
Eletrodos cardíacos foram colados ao peito dos voluntários e ligados a 
instrumentos para testar o stress e os batimentos cardíacos. Todos os 
voluntários observaram que era impossível encostar as costas na cruz. 
Eles sentiram fortes cãibras, adormecimento das panturrilhas e das 
coxas e arquearam o corpo numa tentativa de esticar as pernas.



–

–

–
–

–

Indagado por ISTOÉ sobre a sua religiosidade, ele diz que os seus 
estudos aumentaram a sua crença em Deus: “Depois de realizar os 
meus experimentos, eu fui às escrituras. É espantosa a precisão das 
informações.” Ao final dessa viagem ao calvário, Zugibe faz o que 
chama de “sumário da reconstituição forense”. E chega à definitiva 
causa mortis de Jesus, em sua científica opinião: “Parada cardíaca e 
respiratória, em razão de choque traumático e hipovolêmico, resultante 
da crucificação.”
Referência: https://istoe.com.br/929_COMO+MORREU+JESUS/

Causa da morte de Jesus segundo Zugibe:
Jesus morreu de parada cardiorrespiratória decorrente de hemorragia 
e perda de fluidos corpóreos (choque hipovolêmico), isso combinado 
com choque traumático decorrente dos castigos físicos a ele infligidos.

Capa do livro:



Pierre Barbet:
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O quê prendeu Jesus na cruz?
Não foram os pregos que prenderam Jesus na Cruz, mas o amor.

O medico e cirurgião francês Pierre Barbet que estudou o assunto durante 
25 anos. O livro se chama “A Paixão de Cristo Segundo o 
Cirurgião” (Ed.Loyola, SP - R$ 40,00), cujo relato segue abaixo:

Sou um cirurgião, e dou aulas há algum tempo.  Por treze anos vivi em 
companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a 
fundo. Posso portanto escrever sem presunção a respeito de morte como 
aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemani e seu suor tornou-se como 
gotas de sangue a escorrer pela terra.
O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas. E o faz com a 
decisão de um clínico. O suar sangue, ou “hematidrose, é um fenômeno 
raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é 
necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral 
violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo.
O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os 
pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema 
produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as 
glândulas sudoríparas, o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a 
pele, e então escorre por todo o corpo até a terra.
Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio 
de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. 
Pilatos cede, e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam 
Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se 
efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de 
chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido dois, um de 
cada lado, e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já 
alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A 
pele se dilacera e se rompe; o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage 
em um sobressalto de dor. As forças se esvaem; um suor frio lhe impregna 
a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao 
longo das costas.
Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de 
sangue. Depois o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros 
que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o 
aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo 
fazendo-o sangrar (os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro 
cabeludo).
Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, 
o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o 
grande braço horizontal da Cruz; pesa uns cinqüenta quilos. A estaca 
vertical já está plantada sobre o Calvário.
Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, 
cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é 
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de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, 
freqüentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos 
de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega, e lhe 
esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos 
despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la 
produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida 
percebe do que se trata.
Cada fio de tecido adere à carne viva: ao levarem a túnica, se laceram as 
terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas.
Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor 
provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer.
Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e 
pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes 
tomam as medidas. Com uma broca (arco de pua), é feito um furo na 
madeira para facilitar a penetração dos pregos.
Os carrascos pegam um prego (um longo prego pontudo e 
quadrado),apoiam-no sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de 
martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira.
Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi 
lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado; uma dor 
lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, e espalhou-se pelos 
ombros, atingindo o cérebro.
A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela 
produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos: provoca uma síncope 
e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte: 
a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego: quando o 
corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma 
corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada 
movimento, vibrará despertando dores dilacerantes.
Um suplício que durará três horas.
O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava; elevam 
Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé; conseqüentemente 
fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois 
rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. 
Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera.
As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A 
cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o 
impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, 
recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés.
Ao meio-dia Jesus tem sede.
Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A 
boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta, 
seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe 
estende sobre a ponta de uma vara, uma esponja embebida em bebida 
ácida, em uso entre os militares.
Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no 
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corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração 
que vai se acentuando: os deltóides, os bíceps esticados e levantados, os 
dedos, se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que 
os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam: os 
músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles 
entre as costelas, os do pescoço, e os respiratórios. A respiração se faz, 
pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue 
mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar: como 
um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna 
vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e enfim em cianítico. 
Jesus é envolvido pela asfixia.
Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está 
impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? 
Lentamente com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de 
apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva 
aliviando a tração dos braços.
Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e 
profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial.
Por que este esforço ? Porque Jesus quer falar: “Pai, perdoa-lhes porque 
não sabem o que fazem”. Logo em seguida o corpo começa afrouxar-se de 
novo, e a asfixia recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas 
por ele na cruz: cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como 
apoio o prego dos pés.
Inimaginável !
Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de 
moscas zunem a o redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. 
Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde: de repente a temperatura 
diminui. Logo serão três da tarde, depois de uma tortura que dura três 
horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos 
nervos medianos, lhe arrancam um lamento: “Meu Deus, meu Deus, porque 
me abandonastes ?”
Jesus grita: “Tudo está consumado!”. Em seguida num grande brado diz: 
“Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”. E morre. Em meu lugar e no 
seu.

Dr. Pierre Barbet, médico francês

Capa do livro:



Tempo do sofrimento:
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O dia era contado começando às seis da manhã (ex: hora sexta é meio dia / 
06 + 06 = 12h)
18 horas total foi o tempo do sofrimento até a morte na cruz.
6 horas foi a duração do sofrimento preso na cruz:

Marcos 15:25 - hora terceira
Marcos 15:33 - hora sexta
Marcos 15:34 - hora nona

A placa com a inscrição sobre a cabeça de Jesus:

Referência: João 19:19-22
Frase: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.
Pronúncia: Iéshua Ranazarei Imetéshi Aierrudim.
Nome de Deus que não pode ser pronunciado e de fato ninguém mais hoje 
conhece a pronúncia: YHWH ( הוהי ) (Êxodo 3:14).
O nome de Deus está associado com o verbo “ser” (Eu sou o que serei ou 
Eu sou o que sou).
O nome foi trocado por ADONAI (Senhor ou O Senhor) e HaShem (O 
nome).
Cada inicial das palavras que Pilatos escreveu na placa representa uma 
letra do Tetragrama, do nome de Deus (YHWH).
(He) ה - (Vav) ו - (He) ה - (Yud) י
O Tetragrama aparece 6.828 vezes — sozinho ou em conjunção com outro 
"nome" — no texto hebraico do Antigo Testamento, a indicar, pois, tratar-
se de nome muito conhecido e que dispensava a presença de sinais 
vocálicos auxiliares (as vogais intercalares e semivogais).
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Os tipos de cruzes:

Como instrumento de execução havia quatro tipos de cruz na época de 
Cristo. Uma era a cruz decussata, que tinha o formato da letra “x”. Ela era 
baixa e o condenado ficava com os pés apoiados no chão. Nessa cruz, 
enquanto ainda estava vivo, o condenado era deixado para que animais o 
comessem ou para servir de uma espécie de tiro ao alvo. Outra cruz era a 
immissa quadrata, uma cruz grega que se assemelhava à decussata. Ela 
tinha o travessão cortado na mesma medida do poste principal e também 
era baixa. Um terceiro tipo de cruz era a comissa, que tinha o formato da 
letra “T”. Essa cruz era um poste que, geralmente, ficava fixo no local da 
execução, ao qual se encaixava o travessão. A vítima era amarrada ao 
travessão e “puxada” até ao topo do poste vertical e permanecia 
agonizando à vista da multidão.

O quarto tipo de cruz é a immissa ou capitata, que era a mais usada pelos 
romanos. Ela era muito alta e era formada por duas peças: o estipes (poste 
que, geralmente, ficava no local da execução) e o patibulum (o travessão 
que era carregado pelo condenado até o local da crucifixão). A cruz 
immissa é a mais aceita pelos pintores que retratam a morte de Cristo e é, 
sem dúvida, a aceita pela Igreja. Essa escolha deve-se a vários fatores:

Somente essa e a cruz grega permitiam que uma placa fosse colocada 
acima da cabeça do condenado (Mateus 27:37);

A cruz immissa quadrata também permitiria a colocação da placa, mas 
é descartada porque era baixa, o que a faz não se encaixar nas 
descrições dos evangelhos porque a Bíblia diz que os soldados usaram 
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um caniço para alcançar a boca de Jesus e uma lança para verificar se 
Ele estava morto (João 19:29 e 34). Se a cruz de Cristo fosse baixa, 
não seriam necessários o caniço e a lança, afinal, a haste da lança 
romana media cerca de dois metros. Isso descarta a possibilidade de 
ter sido usada a cruz grega, pois essa nunca passava de dois metros 
de altura;

A cruz romana era formada por duas partes: o poste principal e o 
travessão, que era carregado pelo condenado até o lugar da crucifixão. 
“No local da crucifixão, o stipes deitado no chão ficava à espera da 
parte que lhe completava. Sobre ele, então, fixavam o patibulum e, em 
seguida, pregavam a vítima. Depois, soerguiam a peça inteira até que 
caísse com violência num buraco previamente preparado para esse fim. 
A dor, nesses casos, era inimaginável… O condenado ficava nu e 
assentado com uma das nádegas apoiadas sobre um banquinho 
chamado sedícula. Os cravos eram pregados, geralmente, no 
antebraço, entre o rádio e o cúbito. A Bíblia, no entanto, diz que os de 
Jesus foram afixados através das mãos… Com os braços estendidos 
em forma de “v”, a vítima ficava com os pulmões apertados e tinha de 
erguer-se sobre as pernas para respirar melhor.

A história registra muitas crucifixões. Entre elas, citamos:
Heródoto comenta que Dario crucificou três mil babilônios em uma 
única vez;
Tito Lívio comenta que 25 escravos foram crucificados;
Osório testemunhou a crucifixão de 450 homens;
Seis mil escravos foram crucificados, em uma única vez, após a morte 
de Epartacus;
Adriano crucificou mais de dois mil judeus e usou os corpos deles 
como tochas para iluminar as estradas da Judéia.
Em 1968, foram encontrados 15 túmulos de pedra (datados entre 70 
a.C. a 70 d.C.) que continham os esqueletos de 25 pessoas. Um dos 
esqueletos era de um jovem de 20 a 30 anos que fora crucificado. Essa 
foi a primeira e única ossada encontrada completa de um homem que 
morreu crucificado (há outras, mas com ossos muito fragmentados). 
Através dela, reconstitui-se, provavelmente, a forma como Jesus 
morreu.”

Cícero, um dos maiores juristas do Senado, e que viveu nos dias de Julio 
César, chamava a crucifixão de “summum supplicium e crudelissimum 
supplicium”, que traduzido seria “a mais extrema, mais cruel e 
angustiosa forma de punição.” Em 63 a.C., Rabirius, um senador romano, 
foi condenado à morte de cruz. Cícero, então, saiu em sua defesa 
argumentando que a simples menção da palavra ‘cruz’ era algo 
inadmissível aos ouvidos de um respeitado cidadão romano. Veja o que ele 
escreveu na ocasião: “Oh! Quão grave seria ser desgraçado publicamente 
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por uma corte, quão grave seria sofrer um castigo, quão grave seria ser 
banido. Mesmo assim, em meio a um desastre, gozaríamos de certo grau 
de liberdade. Mesmo se formos condenados à morte, podemos morrer 
como homens livres. Mas… a simples menção da palavra “cruz” deveria ser 
removida não apenas da pessoa de um cidadão romano, mas até mesmo de 
seus pensamentos, olhos e ouvidos… A simples menção dela é um 
desrespeito a qualquer cidadão romano ou homem livre.”

A cruz era um bom instrumento de persuasão contra os rebeldes. Apesar 
de ser uma condenação terrível e vergonhosa, ela era praticada 
publicamente. Geralmente, a vítima era crucificada nua e não tinha o direito 
de ser sepultada dignamente. O corpo dela era deixado para os animais 
comerem ou era jogado no lixo público, onde se decompunha junto de 
excrementos e restos de lixo urbano.

As sete vestes de Jesus:

Jesus usou seis vestes até sua ressurreição e uma na eternidade:

Resplandecente (Lucas 23:11).
O manto escarlate (Mateus 27:28).
Suas próprias roupas (Mateus 27:31).
O pano (nú) (João 19:23).

Tomaram as vestes deixando apenas com o parte de baixo da veste.
Lençóis de linhos aromáticos (João 19:40).
Vestes espirituais (João 20:5).

Pois as de linho ficaram no sepulcro.
Como eterno Deus (Apocalipse 1:13-16).

No dicionário Strong referência 4158 (NT) se refere a uma veste longa, 
indo até os tornozelos usadas por pessoas de classe alta, como reis, 
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sendo um sinal de distinção.

As sete palavras de Jesus na cruz:

PERDÃO:
“Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem." (Lucas 23:34).

- Este momento nos mostra que os homens de fato não sabiam quem eles 
estavam crucificando. O próprio Deus que eles tanto consideravam no 
antigo Testamento (IHWH).
- Porém Pedro disse isso a eles depois em Atos 3:15-21.
- No sacrifício antigo eles encontravam perdão, mas o pecado não era 
eliminado. Em Cristo há perdão e eliminação do pecado (Atos 3:19, João 
8:11, João 5:14).

ESPERANÇA DA ETERNIDADE:
"Em verdade eu te digo hoje estarás comigo no Paraíso." (Lucas 23:43).

- Paraíso também pode ser traduzido como “jardim” ou “Éden”. Bíblia 
Palavras Chave, ref: 3857 NT.
- Quem se arrepende, ainda que seja dos piores pecados, se encontra com 
Ele.
- O jardim é para onde queremos voltar (Cânticos 5, Ezequiel 31:8, Joel 2:3, 
Isaías 51:3, Jeremias 31:12).
- E o descanso interrompido é o descanso que Deus tornará a dar (Hebreus 
4:9, Ap 14:13).

SEPARAÇÃO:
"Mulher' Eis aí o seu filho...Então disse ao discípulo: Eis aí tua mãe... 
" (João 19:26-27).

- Jesus não terminou a obra na cruz na condição de filho de Maria, mas 
sim, na de mediador da nova aliança.
- Até no ápice da sua dor Jesus deu a Maria e a João um lar mais 
apropriado.

SOLIDÃO, SEM NENHUMA AJUDA:
"Elí, Elí, lama sabactani? (Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste?)" (Mateus 27:46 e Marcos 15:34).

- Jesus não estava com dúvida, mas sim reconhecendo o ato do Pai.

- Há pelo menos 4 explicações:
Jesus teria sentido a agonia de ter sido separado do Pai naquele 
momento. Jesus que tinha todo o amor do Pai na eternidade, agora 
enfrentaria a sua ira (João 3:35, João 10:17).
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Jesus não estava mais vendo naquele momento a face do Pai, pois o 
Pai virou o rosto para não ver o Filho sofrer inocentemente (João 17:1).
Na morte de Jesus a Terra se encheu de trevas, simbolizando o 
pecado, e o Pai não tem comunhão com o pecado (Mateus 27:45-46).
Outros dizem que o Pai virou o rosto por ver um pecado sobre seu 
filho, que não era dele (Habacuque 1:13).

SEDE - HUMANIDADE:
"Tenho sede". (João 19:28)

CUMPRIMENTO:
"Está consumado" (João 19:30)

- Entre o #5 e #6 está João 19:29 - Ele disse que tinha sede, pois precisava 
do hissopo (Ex 12:22) ser passado no sangue do cordeiro e depois nas 
casas e consumar o plano de Deus, não permitindo que a morte levasse os 
que acreditam na eficácia do seu sangue. O hissopo conectava o homem 
ao sacrifício.
- Jesus não levou sobre si os nossos pecados, os pecados estavam sobre o 
madeiro que estava sobre Cristo (1 Pedro 2:24).
- Davi desejou conectar-se com Cristo para ficar livre do pecado (Salmos 
51:7). Pedir para ser limpo com hissopo era pedir para ser limpo com o 
sangue do cordeiro lá do Egito (Ex 12). A Lei não tinha recurso para 
salvação, apenas para condenação.
- Está consumado referia-se a dívida da humanidade (Cl 2:14, Mateus 18).
- Na verdade aqui estava explicando Êxodo 12:22, pois a verga e o umbral 
representavam a cruz:

DEUS DE DEUS:
"Pai, em tuas mãos entrego meu espírito". (Lucas 23:46)
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- Jesus só morreu quando o Espírito Santo determinou (Hb. 9:14).
- Ele se deu e ninguém tomou sua vida, por isso Jesus usa a expressão 
“entrego” (João 10:17-18).
- Obra morta é toda obra sem fé em Cristo (métodos e visões recentes que 
excluem Cristo e o seu poder e sangue) (Hb 9:14).

Fenômenos estranhos e atípicos ocorridos:

Nos evangelhos sinóticos, vários eventos sobrenaturais acompanharam 
toda a crucificação, incluindo uma escuridão, um terremoto e, em Mateus, 
a ressurreição de santos. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da 
cruz por José de Arimateia com a ajuda de Nicodemos (Defendeu-o 
perante o Sinédrio e sepultou-o. Atribuem-lhe um evangelho apócrifo, 
outrora chamado de Atos de Pilatos.) e enterrado num túmulo escavado na 
rocha. De acordo com os evangelhos, Jesus então voltou da morte dois 
dias depois (o "terceiro dia").

Um grupo de geólogos conduziu uma pesquisa, agora publicada pela 
revista “International Geology Review”, que concluiu que Jesus Cristo foi 
crucificado na sexta-feira, 3 de abril do ano 33 DC, baseando-se na 
atividade sismológica na região do Mar Morto, a 20 quilômetros de 
Jerusalém. A equipe, liderada pelo pesquisador Jefferson Williams, da 
Supersonic Geophysical, e composta por membros do Centro de Alemão 
para Pesquisas de Geociências, estudou amostras do solo de Ein Gedi Spa, 
relatos textuais, registros geológicos e dados astronômicos para chegar à 
data mais provável da morte de Cristo. 

No capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, é relatado que enquanto 
Jesus morria na cruz, “a terra tremeu, as pedras se fenderam, os 
sepulcros se abriram”. Os cientistas identificaram sinais de dois 
tremores nas camadas de sedimentos acumuladas: sabe-se que um 
deles ocorreu em 31 AC, e que o outro provavelmente ocorreu entre 26 
e 36 DC, quando Pôncio Pilatos governava a Judeia e quando 
aconteceu o relatado em Mateus. 
Data da matéria: 23/12/2011
Link da matéria: https://www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/00206814.2011.639996
Edição: Volume 54, 2012 - Issue 10
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Relatos sobre a crucificação:

Relatos mais antigos

Em sua obra "Antiguidades Judaicas" (escrita por volta de 93 d.C.), o 
historiador judeu Flávio Josefo afirmou que Jesus foi crucificado por 
Pilatos, escrevendo que:

Vivia naquele tempo Jesus, um homem sábio, .... Ele atraiu para junto 
de si muitos judeus e muitos gentios... E quando Pilatos, por sugestão 
dos principais homens entre nós, condenou-o à cruz...

No início do século II, outra referência à crucificação de Jesus foi feita por 
Tácito, geralmente considerado um dos maiores historiadores romanos. 
Escrevendo em "Os Anais" (c. 116), Tácito descreveu a perseguição aos 
cristãos sob Nero e afirmou que Pilatos ordenou a execução de Jesus:

Nero reprimiu sua culpa e infligiu as mais requintadas torturas numa 
classe detestada por suas abominações, chamados de cristãos pela 
população. Christus, de quem se origina o nome, sofreu a pena capital 
durante o reinado de Tibério pelas mãos de um de nossos 
procuradores, Pôncio Pilatos.
Os estudiosos geralmente consideram a referência de Tácito à 
execução de Jesus por Pilatos como sendo genuína e de valor histórico 
como uma fonte romana independente. Eddy e Boyd afirmam que 
atualmente está "firmemente estabelecido" que Tácito é uma 
confirmação não-cristã da crucificação de Jesus.

Algumas das primeiras seitas cristãs gnósticas, acreditando que Jesus não 
tinha uma substância física (uma tese conhecida como docetismo), 
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negavam que ele tivesse sido crucificado. Como resposta a elas, Inácio de 
Antioquia insistiu que Jesus nasceu verdadeiramente e foi verdadeiramente 
crucificado e escreveu que os que defendiam que Jesus apenas pareceu 
sofrer apenas pareciam ser cristãos.
Referência: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Crucifica%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus

Relatos modernos

Os estudiosos modernos consideram o batismo de Jesus e a sua 
crucificação como sendo dois fatos historicamente certos sobre ele. James 
Dunn afirma que estes “dois fatos na vida de Jesus detém hoje uma 
concordância quase universal” e “figuram bem alto na escala do ‘quase 
impossível duvidar ou negar’ dos fatos históricos” que eles são geralmente 
os pontos de partida para o estudo do Jesus histórico. Bart Ehrman afirma 
que a crucificação por ordem de Pôncio Pilatos é o elemento mais certo 
que sabemos sobre ele. John Dominic Crossan afirma que a crucificação 
de Jesus é tão certa quanto um fato histórico pode ser. Eddy e Boyd 
afirmam que está atualmente “firmemente estabelecido” que existe 
confirmação por fontes não-cristãs sobre a crucificação de Jesus.

Craig Blomberg afirma que a maioria dos acadêmicos na terceira busca 
pelo Jesus histórico consideram a crucificação indisputável. Ainda que os 
estudiosos concordem na historicidade da crucificação, eles discordam 
sobre as razões e sobre o contexto em que ela se insere, por exemplo E. P. 
Sanders e Paula Fredriksen defendem a historicidade da crucificação, mas 
argumentam que ele não a teria previsto e que a sua profecia sobre sua 
morte é uma história cristã. Christopher M. Tuckett afirma que, embora as 
razões exatas para a morte de Jesus sejam difíceis de determinar, um dos 
fatos inquestionáveis sobre ele é que ele foi crucificado. Geza Vermes 
também entende que a crucificação é um evento histórico, mas apresenta 
sua própria explicação e contexto para ela.

John P. Meier enxerga a crucificação de Jesus como um fato histórico e 
afirma, baseado no “critério do embaraço”, que os cristãos não teriam 
inventado uma morte sofrida do seu líder. Meier afirma ainda que diversos 
outros critérios, como da “múltipla atestação” (a confirmação por mais de 
uma fonte), o “critério da coerência” (o evento se encaixa corretamente em 
outros eventos históricos) e o “critério da rejeição” (o evento não foi 
contestado por fontes antigas) ajudam a estabelecer a crucificação de 
Jesus como um evento histórico.

Embora quase todas as fontes antigas sobre a crucificação sejam literárias, 
a descoberta arqueológica de 1968, a nordeste de Jerusalém, do corpo de 
um homem crucificado no século I nos deu boas evidências confirmatórias 
sobre os relatos evangélicos da crucificação. O homem foi identificado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifica%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifica%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
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como sendo Yohan Ben Ha’galgol e morreu por volta de 70 d.C., por volta 
da época da revolta judaica contra Roma. As análises na “Hadassah 
Medical School” estimaram que ele morreu com quase trinta anos. Estes 
estudos também mostraram que ele foi crucificado de uma forma muito 
similar à relatada nos evangelhos. Outra descoberta arqueológica 
relevante, que também data do século I, é um osso do calcanhar de uma 
pessoa não identificada perfurado por prego descoberto numa cova em 
Jerusalém, preservado pela Autoridade Israelense para Antiguidades e em 
exposição no Museu de Israel.

Video: https://youtu.be/yi6JqtP5BMc

https://youtu.be/yi6JqtP5BMc
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Alguns tópicos relacionados:

Enquanto o homem não morrer, ele não pode nascer.
O Jesus da igreja é diferente do Jesus da Bíblia, o Jesus da igreja foi 
criado.
Não conseguimos viver por Ele, quanto mais morrer por Ele.
As festividades da Bíblia, como a páscoa, todas tem significado sagrado, as 
nossas não.
No jardim eu acredito que Jesus teve uma visão ou navegou em espírito por 
tudo o que Ele passaria até a ressurreição.
O evangelho de Judas tem crescido, ele começou o evangelho dele 
vendendo Jesus por 30 moedas, hoje Jesus está um pouco mais caro por 
ai.
As multidões não se davam bem com Jesus, mas se davam bem com 
Barrabás.
O fato de Jesus ficar só, não foi exclusivo daquela época (Mateus 26:56, 
João 6).
Podemos morrer se uma cruz, mas não podemos entrar o céu sem uma 
cruz (Lucas 9:23). 
Por que Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó (ou seja, essa descendência 
que seria o povo de Israel)? Porque Israel não muda, os judeus não saem 
daquilo que Deus estabeleceu. No período do Egito, no período inter-
bíblico, no cativeiro, quando viraram nação em 1948, nunca deixaram a Lei 
de Deus, seus costumes, festas e seu idioma. A igreja já mudou e continua 
mudando, aderindo a visões e métodos, mas nunca se apegando a Palavra 
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de Deus.


