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Antivírus...

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Senha
Amor 

Antivírus...

“Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.”  
(1 João 4.8)

Conectando...

É tempo de páscoa. É tempo de festejar a vida! Podemos, durante 
este tempo,  lembrar a morte e ressurreição de Jesus, a partir da Sua 
entrada em Jerusalém e de como as pessoas confiavam que Ele era o 
messias prometido. 

Ao conversarmos sobre a missão de Jesus, podemos ler nos relatos 
bíblicos que Ele demostrou, não somente com palavras mas com Suas 
ações, que o amor é o Seu maior mandamento. 

Em João 3.16, lemos que: “Porque Deus amou ao mundo de tal 
maneira que deu seu único Filho, para que toda pessoa que n’Ele crê 
não pereça mas tenha a vida eterna.”  
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No livro de Marcos, capítulo 2, lemos sobre quatro amigos 
de um paralítico que subiram uma escada carregando 
aquele homem, até alcançarem o telhado da casa onde 
Jesus estava. Eles desceram o homem por um buraco e o 
aproximaram de Jesus. 

Fizeram isso porque tinha muita gente dentro e ao derredor 
da casa, e era impossível chegar perto do mestre. Então, 
tiveram a ideia de descer o homem pelo telhado. Ele 
aproximou-se de Jesus, e Jesus pôde vê-lo e curá-lo.

Abrindo o site...

No Novo Testamento há uma grande novidade: Jesus Cristo! Ele 
nasceu, morreu, ressuscitou e transformou lugares e costumes por 
onde passou; sem falar das mudanças que ele proporcionou às 
pessoas com quem se encontrou. 

Estes fatos estão descritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas 
e João, que falam da vida e missão de Jesus, sendo que grande parte 
dos acontecimentos ocorreu na terra de Israel.

Em Lucas 19.28-40, podemos ler sobre a entrada de Jesus em 
Jerusalém e sobre algumas ações que  demonstraram que Ele era o 
Messias.

Jesus, que nasceu e viveu como um/a de nós, convida você e todas as 
pessoas que estiverem cansadas ou sofrendo para se aproximarem 
d’Ele. Com essa ação de cuidar e amar as pessoas, Jesus nos orienta 
a copiarmos Suas atitudes. Ele foi manso, cuidadoso, humilde e 
transbordou amor.

Como você é com seus amigos, amigas e familiares? Como você trata 
as pessoas que não conhece?

Abrindo o site...
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Você é uma pessoa muito amada. Algumas situações 
podem deixar você triste ou sentindo que precisa de 
mais amor ou de amar mais as pessoas.

Precisamos contar como nos sentimos a quem está 
conosco.

Jesus nos ajuda a viver este amor! Quando respeitamos, 
acolhemos as pessoas, perdoamos e agimos com 
sinceridade, estamos seguindo o maior mandamento de 
Jesus: amar.

Navegando...
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Desenhe um símbolo para cada parte do versículo de João 3.16:

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

Você é uma pessoa que se sente amada?

Porque Deus amou ao 
mundo:

De tal maneira que deu seu 
único Filho:

Para que todas as pessoas 
que n’Ele crerem:

Não pereçam, mas tenham a 
vida eterna:



Antivírus...

“Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito...” 
(Romanos 15:4a)

Senha
Vida

Antivírus...

“Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos 
mortos e vai adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis” (Mateus 28.7)

Conectando...

Logo após Jesus ter morrido, algumas mulheres prepararam 
aromas e bálsamos para levar até o sepulcro, lugar onde Jesus havia 
sido colocado. Eram mulheres que tinham vindo desde a Galiléia 
acompanhando Jesus. Seus nomes eram: Madalena, Joana e Maria. 
Esta história bíblica está em Mateus 28. 1-10, vamos ler? 
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Páscoa: Festa da vida 19
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No livro de Marcos, capítulo 2, lemos sobre quatro amigos 
de um paralítico que subiram uma escada carregando 
aquele homem, até alcançarem o telhado da casa onde 
Jesus estava. Eles desceram o homem por um buraco e o 
aproximaram de Jesus. 

Fizeram isso porque tinha muita gente dentro e ao derredor 
da casa, e era impossível chegar perto do mestre. Então, 
tiveram a ideia de descer o homem pelo telhado. Ele 
aproximou-se de Jesus, e Jesus pôde vê-lo e curá-lo.

Abrindo o site...

No Novo Testamento há uma grande novidade: Jesus Cristo! Ele 
nasceu, morreu, ressuscitou e transformou lugares e costumes por 
onde passou; sem falar das mudanças que ele proporcionou às 
pessoas com quem se encontrou. 

Estes fatos estão descritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas 
e João, que falam da vida e missão de Jesus, sendo que grande parte 
dos acontecimentos ocorreu na terra de Israel.

Aquelas mulheres devem ter seguido para o local com o coração 
triste, pois era recente a morte do seu mestre. O dia fora difícil, pois 
tinham visto Jesus ser julgado, condenado e pendurado em uma 
cruz. Ao chegarem no túmulo em que Jesus havia sido posto, se 
surpreenderam. 

A entrada do sepulcro estava aberta e a pedra pesada não estava 
no lugar, tinha sido rolada para o lado. Ao entrarem levaram outro 
susto! Não tinha ninguém lá dentro! Para onde haviam levado Jesus? 
Devem ter pensado.

Um anjo apareceu e perguntou  por que elas buscavam entre os 
mortos o que vivia. Disse que Jesus não estava mais ali, Ele tinha 
ressuscitado! 

As mulheres saíram correndo, alegres e espantadas ao mesmo tempo 
e foram contar o que tinham visto aos discípulos de Jesus.

Abrindo o site...
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Deus transformou a morte em vida. Jesus havia 
ressuscitado e não estava mais ali onde elas 
procuravam.

Temos várias situações em nossa vida que nos causam 
medo e angústia. Na páscoa, ao relembrarmos a morte 
e ressurreição de Jesus, lembremos que as situações 
difíceis de nossa vida também podem ser transformadas. 
Assim como Madalena, Joana e Maria podemos sair 
contando a todas as pessoas o quanto nosso Deus é 
bom dar nossos testemunhos do que Ele tem feito por 
nós.

Navegando...
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O sepulcro estava vazio, Jesus ressuscitou! A morte transformou-se em 
vida. Quais as situações da sua vida que você gostaria que fossem muda-
das? Se você se sentir à vontade, depois de escrever, compartilhe com sua 
turma de Escola Dominical e orem juntos/as.

Salvar arquivos...

Sala de Bate-papo

As mulheres ficaram admiradas com o sepulcro vazio. 
Você pode olhar para sua vida hoje e se admirar com 
algo que Deus fez?
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