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Meus queridíssimos amigos, bom dia! Uma 

magnífica semana para você e todos os seus 

familiares. Hoje, como de praxe, 

compartilho um texto de nosso filho 

Davi. Cristo veio para 

morrer. Ele foi morto desde 

a fundação do mundo. Ele 

nasceu para ser o nosso 

substituto, representante e 

fiador. A cruz sempre esteve 

incrustrada no coração de 

Deus, sempre esteve diante 

dos olhos de Cristo. Ele jamais recuou 

da cruz. Ele marchou para ela como um rei caminha para a coroação. O amor 

de Deus por você é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele 

não desiste de você. Sigamos ao escrito:  

DECRETUM SPINAE (DECRETO ESPINHOS) 
Davi De La Fuente Cezar 
 

De todos os cordeiros do mundo, o que Lhe era mais valioso foi 

colocado como sacrifício salvífico em prol de todos os seus que estavam 

afastados. Atualmente, tão clichê quanto acreditar que coelho é uma menção 

digna da Páscoa é ter sempre a necessidade de lembrar aos que nos rodeiam 

o verdadeiro propósito da culturalmente menosprezada Semana Santa. O 

maior fenômeno universal é tão desconhecido e cercado de falácias que até 

mesmo o seu maior protagonista sequer costuma ser referenciado da devida 

forma pelos que dizem segui-Lo. Deixando o sensacionalismo de lado, a não 

massificação da história do Rei que fora cravado em uma cruz é informalmente 

ocasionada pela própria mensagem anunciada – afinal, é uma notícia que 

cobra do homem a renúncia do que lhe é mais precioso. O Filho de Deus 

reafirma as suas origens quando se coloca em posição de servidão à vontade 

de Seu Pai, realidade esta profundamente exposta nos primeiros vinte e cinco 

versículos do capítulo 23 de Lucas. 

Enquanto as decisões acerca de sua condenação andavam, a 

veracidade refletida pela silhueta de Cristo era exposta através de Suas 

respostas e da ordem em que ocorriam os fatos. A assembleia toda se 

posicionava contra a sua liberdade, usando de artifícios políticos para acusá-

Lo, diante de Pilatos, como inimigo de Roma. Todavia, como suscitado pelo 

próprio prefeito da Judéia, a sua condição de culpado é diversas vezes 

contestada, comportamento naturalmente previsto diante da real inocência do 

Filho – tanto para as províncias romanas como para o próprio Senhor (Lucas 

23: 1-7, 13-15).  
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Semelhantemente, Herodes Ântipas também fora usado pelo Pai 

para comprovar a determinação de Jesus em cumprir a missão que lhe fora 

dada, após ter o desejo de “ver milagres” negado em silêncio pelo réu. Jesus 

tinha conhecimento da capacidade que aquele homem tinha de libertá-lo. 

Contudo, a seriedade e a relevância atribuídas por Ele ao cumprir do 

Evangelho eram – e ainda são – mais importantes que a possibilidade de 

abdicar da cruz, causa maior para a qual Ele fora vítima de zombaria (Lucas 

23: 8-12; 1 Pedro 4:13).  

Lhe era mais honroso e digno sofrer em nome de seus irmãos, 

razão para qual Ele viera ao mundo e não estava disposto a renunciar. Isto 

cegara Pôncio à sua indiferença. Isto reprovara o orgulho de Herodes. E, como 

Rei, esta era a sua ordem: a de ser o libertador, a concretização da Palavra em 

si mesmo, como Salvador de todos aqueles que nEle creem, abrindo o cárcere 

dos “Barrabás” em troca de Seu sangue (Lucas 23: 16-25; Colossenses 1: 19-

20). Entretanto, a todo que está preso, para sair lhe convém antes ver em si as 

algemas e compreender a necessidade de ter algo para abri-las. Mostrar ao 

morto a saída pouco muda a sua situação. Cabe ao perdido ser encontrado, 

perdoado e refeito para a jornada de glórias ao reino por Aquele que o 

convocou (Efésios 2: 1-5; Colossenses 2: 13-15; Romanos 8: 28-30)! 

Assim, para cada Páscoa que venha a ter início todos os anos, 

somos chamados a manifestar gratidão ao presente que fora dado a todos 

aqueles que receberam o dom da fé: Jesus Cristo! Pois a vontade do Pai fora 

manifesta na cruz em favor dos que nada mereciam, tocando aqueles a quem 

ninguém mais toca. Portanto, abandoneis o vosso orgulho e arrependei-vos, 

adorando-O e conhecendo-O plenamente (2 Pedro 3:18; Atos 17:30; Miquéias 

4:5), porque a sua imensurável misericórdia caíra sobre vocês, capacitando-os 

a testemunhar dia após dia da obra que fora realizada em vocês: de tomar para 

si os espinhos, os quais arrancavam de nós a esperança, gratuitamente nos 

dada por um eterno decreto, até o dia em que a sua justiça cairá sobre o 

mundo (1 Timóteo 6: 4-6). 


