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“Porque a palavra da cruz é loucura para 
os que perecem; mas para nós, que somos 
salvos, é o poder de Deus.” 1Co 1.18.

Nos dias atuais, a cruz tem vários signifi-
cados diferentes. Para alguns, a cruz indica 
sofrimento, para outros a cruz representa a 
alegria da salvação ou mesmo um símbolo 
de fé, porém nem sempre a crucificação 
teve um sentido tão romântico como nos 
dias atuais. A cruz representava uma das 
piores formas de tortura dos povos antigos.

Veja algumas curiosidades sobre 
este assunto:

1. A morte por crucificação foi inven-
tada pelos persas entre 539 e 533 a.C. 
Os romanos, porém, a popularizaram. 
Ela era utilizada para punir escravos re-
beldes, criminosos violentos e subversi-
vos políticos.

2. Em geral, as pessoas crucificadas 
não eram enterradas, eram mantidas 
na cruz como alimento para urubus. 
Jesus Cristo foi uma exceção. Seu se-
pultamento ocorreu graças à influência 
de José de Arimateia que negociou com 
Pilatos (Mc 15.43).
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3. Morrer na cruz pode demorar até 3 
dias. O Evangelho diz que Jesus levou 6 
horas para expirar. Ele foi crucificado às 
9h e morreu às 15h (Mc 15.44)

4. Segundo a Bíblia, Jesus suou san-
gue pouco antes de ser crucificado. Esse 
fenômeno, chamado hematidrose, é 
raro, mas pode acontecer em situações 
de extrema fraqueza física aliada a um 
grave abatimento moral (como, por 
exemplo, o medo exagerado).

5. O percurso que Jesus percorreu 
com parte da cruz (de cerca de 50 kg) 
em suas costas tinha aproximadamente 
600 metros.

6. A prática foi extinta em 313 d.C. após 
o estabelecimento do Édito de Milão.

7.  A cruz se tornou símbolo cristão na 
Idade Média.

8. O método da crucificação ainda é 
usado em alguns países. No Sudão, cerca 
de 90 pessoas são crucificadas todos os 
anos. 
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