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Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo 
para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. 

—Romanos 5:8

A vinda de Cristo ao mundo e sua morte na cruz destacam a 
maior e mais incomparável expressão do amor de Deus — Ele 
fez por nós o que somos incapazes de fazer por nós mesmos. O 
Maior Amor traz 10 meditações do devocional Pão Diário sobre 
Cristo que discorrem sobre a vida imaculada de Jesus, Sua morte 
expiatória e Sua gloriosa vitória sobre o pecado e a morte por 
meio de Sua ressurreição. Estes textos o ajudarão a compreender 
porque Ele fez tudo isso por você! Oramos para que, ao ler e 
meditar nestas páginas sobre o sacrifício e a salvação que Jesus 
propõe, você encontre inspiração para experimentar a plenitude 
de vida com Ele, hoje e para sempre. amorO MAIOR

O grande amor de Deus por você

Para adquirir mais cópias deste livreto ou qualquer outro de nossos tí tulos, 
visite nosso site www.publicacoespaodiario.com.br

Para uma lista completa dos endereços de todos os nossos escritórios, acesse: 
paodiario.org/escritorios.

Sua doação é muito importante para nós! Com ela, você se torna parceiro 
de Ministérios Pão Diário na divulgação da sabedoria transformadora da 
Palavra de Deus em mais de 150 países e 58 idiomas.
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Naquele dia agourento em que o céu escureceu, Jesus 
clamou na cruz dando o Seu último suspiro. Os Seus 
seguidores, muitos já escondidos, afogaram-se em 

suas tristezas. Maria perdeu um filho; os discípulos, um rabino. A 
multidão que se aglomerava em busca de Jesus, desesperada para 
que Deus as ajudasse, recuou em desespero.

Os profetas haviam predito que o Messias traria cura não 
apenas para Israel, mas para todas as nações, para toda a criação e 
para toda a humanidade. Os sedentos e que colocaram sua 
confiança nele receberiam a água viva. Os feridos e despedaçados 
seriam curados. Os inimigos se tornariam amigos. O leão se deitaria 
com o cordeiro. Tudo o que estivesse errado seria corrigido.

Mas Jesus estava morto. E toda esperança morrera com Ele.
No entanto, Jesus não permaneceu morto. Ele saiu daquele 

túmulo escuro. Jesus pretendia curar a miséria humana pela raiz: 
destruir a própria morte, enterrar o mal extinguindo-o em Seu próprio 
corpo. A cruz demonstrou o Seu amor implacável e surpreendente: 
Jesus passaria pela morte e pelo inferno para nos curar.

Saindo do túmulo, Jesus anunciou que nada poderia impedir as 
promessas de Deus de se cumprirem. Seremos verdadeiramente 
curados um dia? Os inimigos serão amigos? O amor de Jesus será 
realmente forte o suficiente para consertar o nosso mundo 
devastado? Sim! Porque nada, nem mesmo a morte, pode 
impedir Deus.

Fortalecidos pela ressurreição de Jesus, nós também podemos 
amar de maneiras tais que parecem impossíveis. As meditações 
que você lerá o ajudarão a entender melhor o amor surpreendente 
e generoso que Jesus derramou por você. Winn Collier

Introdução
O PODER CURADOR  

DA PÁSCOA



o E FÉ SIOS 2:5 DIA
 

…embora estivéssemos mortos por causa de nossos 
pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. 

EU ESTOU VIVO

L aura Brooks, 52 anos, mãe de dois filhos, descobriu que 
ela era uma das 14.000 pessoas que em 2011 teve o nome 
incorretamente inserido como “morto” no banco de dados 

do governo. Ela se questionou sobre o que havia de errado 
quando parou de receber seus salários por invalidez, e seus 
pagamentos de empréstimos e cheques de aluguel começaram a 
voltar. Laura foi ao banco em busca de esclarecimentos, mas foi 
informada de que as suas contas haviam sido encerradas porque 
ela estava registrada como morta! Era óbvio que eles estavam 
enganados.

O apóstolo Paulo não se enganou quando, em certa oca-
sião, afirmou que os crentes efésios estavam mortos — espiri-
tualmente. Eles estavam mortos porque estavam separados de 
Deus, escravizados pelo pecado (EFÉSIOS 2:5) e condenados sob a 
ira divina. Que estado de desesperança!

Mesmo assim, Deus, em Sua bondade, agiu para reverter 
essa condição para eles e para nós. O Deus vivo “que traz os 
mortos de volta à vida” (ROMANOS 4:17) derramou a Sua rica mise-
ricórdia e eterno amor ao enviar Seu Filho Jesus a este mundo. 
Por meio da morte e ressurreição de Cristo, somos vivificados 
(EFÉSIOS 2:4,5).

Quando cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo, saí-
mos da morte para a vida. Agora vivemos para nos regozijar em 
Sua bondade e amor!  MARVIN WILLIAMS

Como a sua nova vida em Cristo demonstra  
que o seu “eu” antigo não mais existe? Por que isso o incentiva  

a se alegrar e louvar a Deus?

Pai Celestial, obrigado por nos concederes a vida eterna  
quando cremos no sacrifício de Teu Filho, Jesus!



LEITUR A BÍBLIC A  |  E FÉ SIOS 2:1–10

1Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência 
e de seus muitos pecados, 2nos quais costumavam viver, 
como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos 
poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no 

coração dos que se recusam a obedecer. 3Todos nós vivíamos 
desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de 
nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores 
da ira, como os demais. 4Mas Deus é tão rico em misericórdia e 
nos amou tanto 5que, embora estivéssemos mortos por causa 
de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É 
pela graça que vocês são salvos! 6Pois ele nos ressuscitou com 
Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque 
agora estamos em Cristo Jesus. 7Portanto, nas eras futuras, Deus 
poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável 
de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por 
nós em Cristo Jesus. 8Vocês são salvos pela graça, por meio da 
fé. Isso não vem de vocês; é uma dádiva de Deus. 9Não é uma 
recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém 
venha a se orgulhar. 10Pois somos obra-prima de Deus, criados 
em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que ele de 
antemão planejou para nós.



o M A RCOS 15:21 DIA
 

Um homem chamado Simão, de Cirene, […].  
Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. 

SIMÃO DE CIRENE

Os olhos sombrios espiam da tela de Simão de Cirene, do 
artista contemporâneo holandês Egbert Modderman. 
Simão foi retirado da multidão que observava e forçado 

a ajudar Jesus a carregar Sua cruz (MARCOS 15:21). Na pintura, os 
olhos de Simão revelam a imensa carga física e emocional dessa 
responsabilidade.

Marcos nos diz que Simão era de Cirene, uma cidade grande ao 
norte da África que tinha uma enorme população de judeus 
durante a época de Jesus. O mais provável é que o cirineu tenha 
viajado a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Vendo-se no meio 
dessa execução injusta, ele pôde realizar um pequeno, mas signifi-
cativo ato de auxílio a Jesus.

Antes, no evangelho de Marcos, Jesus diz aos Seus seguido-
res: “Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome 
sua cruz e siga-me” (8:34). No caminho para o Gólgota, Simão fez 
literalmente o que Jesus, figurativamente, pede aos Seus discípulos: 
Simão tomou a cruz que lhe foi dada e a carregou por amor a Jesus.

Nós também carregamos “cruzes”, talvez uma doença, uma 
função ministerial desafiadora, a perda de alguém querido ou 
mesmo perseguição por nossa fé. E suportando-as pela fé, mostra-
mos às pessoas os sofrimentos de Jesus e Seu sacrifício na cruz. Foi 
a Sua cruz que nos concedeu paz com Deus e força para a nossa 
própria jornada. LISA M. SAMRA

Que “cruz” você foi convidado a carregar?  
Como você pode usá-la para conduzir outros a Jesus?

Jesus, obrigado por Tua compreensão e empatia com a dor  
que experimento ao tomar minha cruz e te seguir.  

Encoraja-me quando a jornada for difícil.



LEITUR A BÍBLIC A  |  M A RCOS 15:16-24

16Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador 
(lugar conhecido como Pretório) e chamaram todo o 
regimento. 17Vestiram Jesus com um manto vermelho, 
teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em 

sua cabeça. 18Então o saudavam, zombando: “Salve, rei dos 
judeus!”. 19Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele 
e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. 20Quando se cansaram de 
zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas 
roupas. Então o levaram para ser crucificado. 21Um homem 
chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento, 
vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. 
(Simão era pai de Alexandre e Rufo.) 22Levaram Jesus a um 
lugar chamado Gólgota (que quer dizer “Lugar da Caveira”). 
23Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. 
24Então os soldados o pregaram na cruz. Depois, dividiram 
as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com 
cada peça. 



o 1 PE D RO 2:21 DIA
 

…Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo;  
sigam seus passos.

TOME A SUA CRUZ

Em uma visita à Catedral de Antuérpia, na Bélgica, impres-
sionei-me com uma escultura de bronze polido chamada 
O Homem que carrega a cruz. Nela, um homem de sobre-

tudo e óculos olha para uma grande cruz equilibrando-a em uma 
das suas mãos.

De início não gostei dessa peça. Ele equilibra a cruz sem esforço, 
como se estivesse realizando um truque de circo, e pareceu-me 
irreverente para um símbolo tão poderoso de nossa fé. Mas, em 
seguida, vi-a de forma diferente. Segundo o oficial da igreja que a 
encomendou, a escultura representava o que eles convidavam 
todos os visitantes da catedral a fazer: tomar a cruz nas mãos e 
contemplá-la, para que pudessem encontrar “um objetivo e um 
significado” para sua vida.

Quando Pedro quis inspirar uma vida de santidade (1 PEDRO 2:1,2), 
ele também sugeriu que contemplássemos a cruz. Olhe para a 
morte de Jesus, diz Pedro, na cruz Jesus carregou seus pecados e 
ofereceu cura e perdão (V.24). Veja como Ele sofreu por fazer o 
bem, dando-lhe um exemplo a seguir (VV.20-22). Contemple Aquele 
que foi pendurado naquela cruz e você verá o Líder supremo para 
sua vida (V.25).

Tome a sua cruz e a contemple profundamente. O amor que 
ela revela é o nosso objetivo. Quem dela se levantou dá sentido à 
nossa vida. SHERIDAN VOYSEY

De que maneira você contemplará a morte de Cristo  
por você hoje? Imagine que Jesus nunca tivesse vivido,  

morrido e ressuscitado. A sua vida seria diferente?

Perdão de pecados, cura de vida, significado,  
propósito e amor pela eternidade.  

Obrigado pelo que fizeste na cruz, Jesus.  
Minha vida pertence a ti.



LEITUR A BÍBLIC A  |  1 PE D RO 2:21-25

21Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo 
que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por 
vocês. Ele é seu exemplo; sigam seus passos. 22Ele nunca 
pecou, nem enganou ninguém. 23Não revidou quando foi 

insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou 
seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. 24Ele 
mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim 
de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça; 
por suas feridas somos curados. 25Vocês eram como ovelhas 
desgarradas, mas agora voltaram para o Pastor, o Guardião de 
sua alma.



Contemplem! Que tipo de amor é este que 
levou Cristo a ser condenado e nos tornou 

merecedores, cuja maldição foi posta sobre a Sua 
cabeça e a coroa sobre a nossa. Thomas Watson

CONTEMPLAÇÃO DA CRUZ

1. Ao contemplar a tua cruz 
E o que sofreste ali, Senhor,  
Sei que não há, ó meu Jesus,  

Um bem maior que o teu amor.

2. Quero somente me gloriar  
Na tua cruz, meu Salvador,  

Pois que morreste em meu lugar!  
Teu, sempre teu serei, Senhor.

3. De tua fronte, mãos e pés.  
De teu ferido coração, 

Teu sangue em dores tão cruéis  
Deste por minha redenção.

4. Ao contemplar a tua cruz,  
O teu sofrer, o teu penar,  

Quão leve sinto, ó meu Jesus,  
A que me deste a carregar.

5. Tudo o que eu possa consagrar  
Ao teu serviço, ao teu louvor, 

Em nada poderei pagar 
Ao que me dás em teu amor!  

(HINÁRIO PRESBITERIANO, 262)

Isaac Wat t s
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MAS DEUS NOS PROVA
SEU GRANDE AMOR AO ENVIAR CRISTO  

PARA MORRER POR NÓS QUANDO  

AINDA ÉRAMOS PECADORES.   Romanos 5..8



o LU C A S 23:43 DIA
 

E Jesus lhe respondeu: “Eu lhe asseguro que  
hoje você estará comigo no paraíso”. 

FECHAM-SE AS CORTINAS!

O pastor e autor Erwin Lutzer escreveu: “Imediatamente 
após a ‘cortina se abrir’, você desfrutará de uma recep-
ção pessoal da parte de Cristo ou terá o seu primeiro 

vislumbre de escuridão como você nunca a viu. De qualquer 
maneira, o seu futuro estará irrevogavelmente determinado e 
eternamente imutável”.

Lucas registrou uma narrativa curta, mas poderosa, que 
retrata dois homens prestes a atravessarem a cortina da morte. 
Quando Jesus estava sendo crucificado, dois ladrões estavam 
pendurados ao Seu lado. De acordo com Marcos, os dois homens 
lançavam insultos a Jesus (15:32).

Um dos ladrões, no entanto, mudou de atitude ao perceber a 
inocência de Jesus, reconhecer seu próprio pecado e seu destino. 
Esse ladrão repreendeu o outro e pediu a Jesus que se lembrasse 
dele quando entrasse em Seu reino. Essas palavras foram um 
sinal de arrependimento e fé. Jesus lhe respondeu: “Eu lhe asse-
guro que hoje você estará comigo no paraíso” (LUCAS 23:43). A sal-
vação para esse homem foi imediata. Naquele dia, esse ladrão 
soube onde passaria a eternidade.

Reconhecer que somos pecadores e colocar a nossa confiança 
na morte e ressurreição de Jesus nos garante que podemos saber 
imediatamente onde passaremos o nosso amanhã eterno quando 
atravessarmos a cortina da morte.  MARVIN WILLIAMS

Como você pode garantir um lugar no Céu hoje?  
De que maneira ser seguidor de Cristo  

afeta o modo como você vive?

Pai, obrigado pela certeza de que, por confiar em Jesus  
para a salvação, passarei a eternidade com Ele.



LEITUR A BÍBLIC A  |  LU C A S 23: 39-43

39Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, 
zombava: “Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós 
também!”. 40Mas o outro criminoso o repreendeu: “Você 
não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? 

41Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem 
não cometeu mal algum”. 42Então ele disse: “Jesus, lembre-se de 
mim quando vier no seu reino”. 43E Jesus lhe respondeu: “Eu lhe 
asseguro que hoje você estará comigo no paraíso”.



o Ê XO DO 12:13 DIA
 

Quando eu vir o sangue, passarei  
por sobre aquela casa.

VIDA PELA MORTE

Carlos tinha câncer e precisava de um transplante duplo de 
pulmão. Ele os pediu a Deus, mas se sentiu estranho ao 
fazer isso. Carlos confessou que sentiu estranheza ao orar, 

porque “alguém teria que morrer para ele viver.”
Seu dilema destaca uma verdade básica das Escrituras: Deus 

usa a morte para trazer vida. Vemos isso quando os israelitas, 
nascidos na escravidão, sofreram sob as mãos opressoras dos 
egípcios. O faraó não os livraria sem que Deus interferisse. Todo 
filho mais velho morreria, a menos que a família matasse um 
cordeiro sem defeito e espalhasse seu sangue no alto das portas 
(ÊXODO 12:6,7).

Nós nascemos sob a escravidão do pecado. Satanás não 
liberaria o seu controle sobre nós se Deus não interferisse pes-
soalmente, sacrificando o Seu Filho perfeito nos braços da cruz 
manchada de sangue.

Jesus nos chama para nos unirmos a Ele na cruz. Paulo nos 
explica: “Fui crucificado com Cristo; assim, já não sou eu quem 
vive, mas Cristo vive em mim”(GÁLATAS 2:20). Quando colocamos a 
nossa fé no Cordeiro imaculado de Deus, comprometemo-nos 
a morrer diariamente com Ele, morrendo para o pecado para 
ressuscitarmos com Ele à nova vida (ROMANOS 6:4,5). Expressamos 
essa fé no batismo e quando dizemos “não” às algemas do 
pecado e “sim” à liberdade de Cristo. Nunca estamos mais vivos 
do que quando morremos com Jesus.  MIKE WITTMER

Por que a morte é o único caminho para a vida?  
Você crê que Jesus morreu por seus pecados?

Jesus, a Tua morte me concede vida.  
Ajuda-me a morrer para o pecado hoje e viver em Tua presença.



LEITUR A BÍBLIC A  |  Ê XO DO 12:1–13

1Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: 2“De 
agora em diante, este mês será para vocês o primeiro 
do ano. 3Anunciem a toda a comunidade de Israel que, 
no décimo dia deste mês, cada família escolherá um 

cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal 
para cada casa. 4A família que for pequena demais para comer 
um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da 
vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de 
pessoas e a quantidade que cada um puder comer. 5O animal 
escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano, 
sem defeito algum. 6“Guardem bem o animal escolhido até a 
tarde do décimo quarto dia do primeiro mês. Nesse dia, toda 
a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito 
ao anoitecer. 7Em seguida, tomarão um pouco do sangue 
e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das 
casas onde comerem o animal. 8Nessa mesma noite, assarão 
a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes 
amargas e de pão sem fermento. 9Não comerão a carne crua 
nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as 
vísceras, deverá ser assado no fogo. 10Não deixem sobras para 
a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do 
amanhecer. 11“Estas são as instruções para quando fizerem a 
refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés 
e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a 
Páscoa do Senhor. 12Nessa noite, passarei pela terra do Egito e 
matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos 
dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos 
os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. 13Mas o sangue nos 
batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde 
vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela 
casa. E, quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não 
os tocará.



o JOÃO 16:33 DIA
 

…animem-se, pois eu  
venci o mundo.

ANIMEM-SE! 

Corrie e sua irmã, Betsie, estavam na fila para a inspeção 
médica e estremeciam no corredor frio onde suportavam 
a humilhação de passar desnudas pelos guardas. Corrie 

lembrou-se de Jesus pendurado sem vestimentas na cruz e sus-
surrou à irmã: “Eles levaram as roupas dele também”. Betsie 
respondeu: “E eu nunca o agradeci”.

No campo de concentração de Ravensbruck, na Alemanha, 
durante a Segunda Guerra Mundial, Corrie se lembrou do que 
Jesus suportou, e isso a confortou. Essa relojoeira holandesa, 
Corrie ten Boom, seu pai idoso e sua irmã foram traídos e presos 
por esconderem judeus em sua casa. Somente Corrie sobrevi-
veu, sendo liberta devido a um “erro burocrático” e pôde falar a 
milhares sobre o incrível amor e perdão de Deus.

Jesus sofreu traição, humilhação e espancamentos e morreu 
desnudo na cruz enquanto os soldados tiravam a sorte e deci-
diam sobre o destino de Suas roupas (MARCOS 15:15-25). Ele supor-
tou tudo porque nos ama (JOÃO 3:16)! Como Seus discípulos, como 
Corrie, nós também podemos encontrar conforto nas prova-
ções, na perseguição e na dor. Nosso Salvador sofredor entende 
o que passamos e nos conforta: “Eu lhes falei tudo isso para que 
tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas 
animem-se, pois eu venci o mundo”(JOÃO 16:33).  ALYSON KIEDA

Reconforta-o reconhecer que você não está sozinho  
em seu sofrimento? Você já experimentou  

a paz em meio aos seus problemas?

Jesus, obrigado por enfrentares a humilhação, o sofrimento,  
e até a morte por mim. Sei que não mereço, mas sei que me amas.



LEITUR A BÍBLIC A  |  JOÃO 16:16-33

16“Mais um pouco e vocês não me verão mais; algum tempo 
depois, me verão novamente.” 17Alguns dos discípulos 
perguntaram entre si: “O que ele quer dizer com ‘Mais um 
pouco e vocês não me verão’ e ‘algum tempo depois, me 

verão novamente’ e ‘vou para o Pai’? 18E o que ele quer dizer 
com ‘mais um pouco’? Não entendemos”. 19Jesus, percebendo 
que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse: “Vocês 
perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei: ‘Mais 
um pouco e vocês não me verão; algum tempo depois, me 
verão novamente’? 20Eu lhes digo a verdade: vocês chorarão 
e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo 
se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará 
em alegria. 21No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas, 
quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela 
trouxe ao mundo uma criança. 22Da mesma forma, agora vocês 
estão tristes, mas eu os verei novamente; então se alegrarão 
e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. 23Naquele dia, não 
terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a 
verdade: vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá, porque 
pediram em meu nome. 24Vocês nunca pediram desse modo. 
Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. 
25“Eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve 
deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente 
a respeito do Pai. 26Então vocês pedirão em meu nome. Não 
digo que pedirei ao Pai em seu favor, 27pois o próprio Pai os ama, 
porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. 28Sim, eu 
vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto 
para o Pai”. 29Então os discípulos disseram: “Enfim o senhor fala 
claramente, e não de maneira figurativa. 30Agora entendemos que 
o senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer 
perguntas. Por isso cremos que o senhor veio de Deus”. 31Jesus 
disse: “Enfim vocês creem? 32Mas se aproxima o tempo, e de fato 
já chegou, em que vocês serão espalhados; cada um seguirá seu 
caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o 
Pai está comigo.[…]



Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu 
Filho único, para que todo o que nele crer não 

pereça, mas tenha a vida eterna.
João 3..16

Nosso Salvador se humilhou para viver entre nós 
e se identificar conosco. “Embora sendo Deus, 

[...] esvaziou a si mesmo; assumiu a posição  
de escravo e nasceu como ser humano.  

Quando veio em forma humana” (FILIPENSES 2:6,7). 
Sentindo como sentimos e chorando como  

nós choramos, Ele morreu sobre a cruz, 
sacrificando a Sua vida para salvar a nossa. 

Patricia Raybon

Portanto, como filhos amados de Deus,  
imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, 

seguindo o exemplo de Cristo, que  
nos amou e se entregou por nós como oferta e 

sacrifício de aroma agradável a Deus.
Efésios 5..1,2

Jamais estivemos tão perto de Cristo  
do que quando nos sentimos extasiados  

por Seu indescritível amor. 
John Owen
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ELE NOS AMOU
ELE NOS AMOU NÃO PORQUE SOMOS AMÁVEIS, 

MAS PORQUE ELE É AMOR. C. S. lewis 



o ISA Í A S 53:5 DIA
 

…ele foi ferido por […] nossos pecados. Sofreu  
o castigo para que fôssemos restaurados… 

PROFUNDA RESTAURAÇÃO

Na Páscoa de 2020, a estátua do Cristo Redentor no Rio de 
Janeiro foi iluminada refletindo Jesus vestido como 
médico. Foi um comovente tributo aos profissionais de 

saúde da linha de frente que lutaram contra a pandemia de coro-
navírus. Essa imagem retratou Jesus como o nosso Médico dos 
médicos (MARCOS 2:17).

Jesus de fato curou muitas pessoas de suas aflições físicas 
durante Seu ministério terreno: o cego Bartimeu (MARCOS 10:46-52), 
um leproso (LUCAS 5:12-16) e um paralítico (MATEUS 9:1-8 ), para citar 
alguns. Seu cuidado com a saúde dos Seus seguidores também foi 
demonstrado em lhes suprir sua fome, multiplicando uma refei-
ção simples para alimentar as massas (JOÃO 6:1-13). Cada um desses 
milagres revela o grande poder de Jesus e o Seu genuíno amor 
pelas pessoas.

Jesus preocupou-se com um problema ainda mais devastador 
do que qualquer uma das doenças físicas que Ele curou. Seu 
maior ato de cura veio por meio de Sua morte e ressurreição, 
conforme fora predito pelo profeta Isaías. Pelas feridas de Jesus, 
somos curados de nossa pior aflição e libertos de nossa separa-
ção de Deus como resultado de nossos pecados (ISAÍAS 53:5). 
Embora Jesus não nos cure de todos os nossos desafios de saúde, 
podemos sempre confiar na cura para a nossa necessidade 
mais profunda: a restauração que Ele traz ao nosso relaciona-
mento com Deus.  KIRSTEN HOLMBERG

O seu relacionamento com Jesus  
o ajuda a suportar as suas aflições?

Jesus, obrigado por Teu sacrifício que traz cura  
a minha doença espiritual. Ajuda-me a confiar mais em ti.



LEITUR A BÍBLIC A  |  ISA Í A S 53:4-6

4Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele 
tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram 
sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de 
Deus, castigo por sua culpa. 5Mas ele foi ferido por causa 

de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. 
Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu 
açoites para que fôssemos curados. 6Todos nós nos desviamos 
como ovelhas; deixamos os caminhos de Deus para seguir os 
nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os 
pecados de todos nós.



o JOÃO 11:25 DIA
 

Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim 
viverá, mesmo depois de morrer.

TÚMULOS VAZIOS

Uma das experiências mais surreais da minha vida foi quando 
visitei uma tumba vazia em Betânia, Israel. De acordo com 
a tradição e a arqueologia, é provavelmente o túmulo que 

outrora continha o corpo de Lázaro. Sim, Lázaro, a quem Jesus 
ressuscitou dos mortos, foi brevemente colocado na tumba que 
eu visitava!

Quando penso na cena descrita em João 11, posso imaginá-la 
com mais clareza; a forma do túmulo, a estrada inclinada onde ela 
fica, sua localização dentro da cidade. Mas, acima de tudo, esse 
incrível milagre parece mais verdadeiro, concreto e tangível. 
Realmente aconteceu. O túmulo está vazio!

João chama os milagres de Jesus de “sinais” porque cada um 
deles indica algo. Esse sinal aponta para algo profundamente 
importante. Como Cristo disse à irmã de Lázaro, Marta, Ele é “a 
ressurreição e a vida” (JOÃO 11:25). Ele não tem apenas a capacidade 
de ressuscitar alguém dos mortos. Não, Ele é a ressurreição e a 
vida. A autoridade sobre a vida e a morte reside nele. E Jesus 
acrescentou: “Quem crê em mim viverá, mesmo depois de mor-
rer” (V.25). Sendo Cristo a ressurreição e a vida, qualquer pessoa 
que crê nele experimentará Sua autoridade sobre a vida e a 
morte. Mesmo morrendo, podemos ter a certeza de que seremos 
ressuscitados. Nossos túmulos também ficarão vazios.  CON CAMPBELL

A sua esperança de ressurreição parece real?  
Como a ressurreição de Jesus transformou a sua vida?

Querido Deus, obrigado por me dares vida  
e porque através de Jesus tu  

me restauras à vida mesmo após a morte.



LEITUR A BÍBLIC A  |  JOÃO 11:18-44

18Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, 
19e muitos moradores da região tinham vindo consolar 
Marta e Maria pela perda do irmão. 20Quando Marta 
soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. 

Maria, porém, ficou em casa. 21Marta disse a Jesus: “Se o 
Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 22Mas sei 
que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo que pedir”. 23Jesus lhe 
disse: “Seu irmão vai ressuscitar”. 24“Sim”, respondeu Marta. 
“Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia.” 
25Então Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê 
em mim viverá, mesmo depois de morrer. 26Quem vive e 
crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta?”. 27“Sim, 
Senhor”, respondeu ela. “Eu creio que o senhor é o Cristo, o 
Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus.” 
28Em seguida, voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: 
“O Mestre está aqui e quer ver você”. 29Maria se levantou de 
imediato e foi até ele. 30Jesus tinha ficado fora do povoado, no 
lugar onde Marta havia se encontrado com ele. 31Quando as 
pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, 
imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. 
32Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu 
a seus pés e disse: “Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão 
não teria morrido”. 33Quando Jesus viu Maria chorar, e o 
povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. 
34“Onde vocês o colocaram?”, perguntou. Eles responderam: 
“Senhor, venha e veja”. 35Jesus chorou. 36As pessoas que 
estavam por perto disseram: “Vejam como ele o amava!”. 37[…] 



o LU C A S 24:31 DIA
 

Então os olhos deles foram abertos e o 
reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu.

CONVIDANDO JESUS A ENTRAR

O jantar de Páscoa que planejáramos para a família e amigos 
terminara bem. A comida fora suficiente, boa comunhão, 
sem discussões! Nos dias seguintes, entretanto, por que 

me sentia tão decepcionada? Aquele dia sagrado, o Domingo da 
Ressurreição, fora abençoador à nossa família e amigos por meio 
de nosso Salvador ressurreto. Mas agora, após Sua ressurreição, o 
que aconteceria?

Para uma resposta inspiradora, a Bíblia relata um encontro 
notável entre Jesus e dois de Seus seguidores após Sua ressurrei-
ção. Os dois homens, um chamado Cleopas e o outro que não tem 
seu nome mencionado, sentiam-se decepcionados ao caminha-
rem de Jerusalém a Emaús. Ainda desanimados com a crucificação 
de Jesus, eles estavam conversando quando o “próprio Jesus” 
apareceu e caminhou com eles (LUCAS 24:13-15).

Eles não o reconheceram de imediato. Mas o que se seguiu foi 
uma conversa sincera em que Jesus os desafiou a terem fé na 
vitória do Messias, assim como as Escrituras profetizavam. Com 
seus corações aquecidos e encorajados, os dois homens não que-
riam deixar Jesus partir. Cleopas, agradecido, convidou Cristo a ir 
“para casa com eles” (V.29).

O triunfo da Páscoa não desvanecerá se convidarmos Jesus a 
entrar em nosso coração; é ali que os relacionamentos se formam. 
Ele habitará em nós com Seu Espírito e poder presente e atuante 
em nossa vida. E se o convidamos, Ele responde: Sim!  PATRICIA RAYBON

Sua caminhada com Deus perdeu a vivacidade?  
Busque-o!

Jesus, não me deixes sair de Tua presença.  
Habita em mim com Teu Espírito e transforma-me com o Teu poder.



LEITUR A BÍBLIC A  |  LU C A S 24: 13-16, 27-31

13Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus 
caminhavam para o povoado de Emaús, a onze 
quilômetros de Jerusalém. 14No caminho, falavam a 
respeito de tudo que havia acontecido. 15Enquanto 

conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou 
e começou a andar com eles. 16Os olhos deles, porém, estavam 
como que impedidos de reconhecê-lo.

27Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés 
e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a 
respeito dele. 28Aproximando-se de Emaús, o destino deles, 
Jesus fez como quem seguiria viagem, 29mas eles insistiram: 
“Fique conosco esta noite, pois já é tarde”. E Jesus foi para 
casa com eles. 30Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o 
abençoou. Depois, partiu-o e lhes deu. 31Então os olhos deles 
foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele 
desapareceu.



Pois nem mesmo o Filho do Homem  
veio para ser servido, mas para servir  
e dar sua vida em resgate por muitos.

Marcos 10..45

Jesus não veio para recompensar os merecedores,  
mas para servir, com ousada renúncia, os necessitados. 

David garland

Ser seguidor do Cristo crucificado significa,  
cedo ou tarde, um encontro pessoal com a cruz.  

E esse encontro com a cruz acarreta perdas.
Elisabet h Elliot

Disse ele à multidão: “Se alguém quer ser meu seguidor, 
negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. 

Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas,  
se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará.

lucas 9..23-24
Amado Salvador, tu morreste voluntariamente para  

nos salvar de nossos pecados, e, ao celebrarmos esse 
ato em Tua memória, pedimos que nos concedas um 

maior senso de gratidão por Tua maravilhosa salvação.
Amy Boucher Pye 

Da mesma forma, ninguém pode se tornar  
meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui.

lucas 14..33
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AMOR MAIOR
DO QUE DAR A VIDA  

POR SEUS AMIGOS. João 15..13



o A P OC A LIP SE 21:5 DIA
 

E aquele que estava sentado no trono disse: 
“Vejam, faço novas todas as coisas!” 

UM MUNDO PERFEITO

Kátia recebeu uma tarefa escolar para escrever uma reda-
ção intitulada “Meu mundo perfeito”. Ela escreveu: “No 
meu mundo perfeito, o sorvete é de graça, os pirulitos 

estão por toda parte, e o céu fica azul o tempo todo, com apenas 
algumas nuvens de formatos interessantes”. Logo, o texto tomou 
um rumo mais sério. Nesse mundo, ela continuou: “Ninguém 
voltará para casa para receber más notícias e ninguém terá que 
ser o portador delas”.

“Ninguém voltará para casa para receber más notícias.” Não 
é maravilhoso? Essas palavras apontam fortemente à confiança 
na esperança que temos em Jesus. Ele está fazendo “novas todas 
as coisas”, curando e transformando o mundo (APOCALIPSE 21:5).

O paraíso é o lugar do “sem mais” maldade, morte, tristeza, 
choro e dor (V.4)! É o lugar de perfeita comunhão com Deus, que, 
por Seu amor, redimiu e reivindicou os cristãos como Seus (V.3). 
Que maravilhosa alegria nos espera!

Podemos desfrutar antecipadamente desta realidade perfeita 
aqui e agora. Ao buscarmos ter comunhão com Deus diariamente, 
experimentamos a alegria de Sua presença (COLOSSENSES 1:12,13). E 
mesmo lutando contra o pecado, experimentamos, em parte, a 
vitória que é nossa em Cristo (2:13-15), que venceu totalmente o 
pecado e a morte.  POH FANG CHIA

Por que podemos ter esperança, paz e alegria,  
mesmo em meio às dificuldades? Como você pode ser luz  

para alguém que luta contra as incertezas e desesperanças?

Senhor, obrigado por fazeres novas todas as coisas.  
Ajuda-me a viver na esperança do dia  

em que viverei em Tua presença para sempre.



LEITUR A BÍBLIC A  |  A P OC A LIP SE 21: 1-5

1Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o 
primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar 
também não mais existia. 2E vi a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como 

uma noiva belamente vestida para seu marido.3Ouvi uma 
forte voz que vinha do trono e dizia: “Vejam, o tabernáculo 
de Deus está no meio de seu povo! Deus habitará com eles, e 
eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. 4Ele lhes 
enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem 
tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para 
sempre”.5E aquele que estava sentado no trono disse: “Vejam, 
faço novas todas as coisas!”. Em seguida, disse: “Escreva isto, 
pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro”.



Ainda está escuro em algumas manhãs de domingo 
quando Loretta chega à nossa igreja. Como voluntária 
da equipe de alimentação na Escola Dominical, ela é 

sempre a primeira a seguir o zelador de plantão até o prédio com 
as suas sacolas repletas de itens para o desjejum. Na cozinha da 
igreja, ela prepara um saboroso café da manhã, gratuito para 
todos, inclusive para um sem-teto que vem por causa da comida, 
mas permanece para as aulas. Como muitos já observaram ao 
longo dos anos, os cafés da manhã de Loretta promovem a 
comunhão entre os participantes da Escola Dominical. O tempo 
juntos é abençoado quando repartimos o pão e apreciamos seus 
saborosos doces.

O que inspira esse serviço fiel e abençoador que nos ensina a 
sermos um em Cristo? A resposta de Loretta é muito simples: 
“Porque Ele [Deus] nos amou primeiro”.

Esse mesmo maravilhoso amor levou Maria Madalena ao 
túmulo de Jesus antes do amanhecer do Domingo da Ressurreição. 
Trazendo especiarias para ungir o corpo de Cristo, ela foi ao túmulo 
“No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava 
escuro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida” (JOÃO 20:1).

Sua chegada já era digna de nota porque Maria Madalena, 
sendo mulher, não tinha posição social. Era uma das mulheres de 
Magdala, uma vila de pescadores judaicos, fora curada de sete 
demônios por Jesus e agora era conhecida como Sua seguidora. No 
entanto, naquela época, as mulheres não podiam entrar numa 
sinagoga para adorar. Eles não podiam tocar as Escrituras, ou 
então as contaminariam. Raramente os homens lhes dirigiam a 
palavra, até mesmo seus próprios maridos. As mulheres nem 
mesmo podiam servir como testemunhas num tribunal.

RESSURGINDO PARA  
UMA NOVA VIDA

Pensamento Final



No entanto, quando Maria Madalena viu que a pedra havia sido 
removida do túmulo do Mestre que a curou, Jesus, ela correu para 
contar a Simão Pedro e João, e esses homens a ouviram.

“Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, 
mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro …” (20:3,4).

Essa cena relembra o que aconteceu quando Jesus falou com a 
mulher samaritana no poço. Ela também não era uma mulher que 
merecia grande consideração. Mesmo assim, depois de falar com 
Jesus, a mulher correu para sua aldeia e gritou: “Venham ver um 
homem que me disse tudo que eu já fiz na vida! Será que não é 
ele o Cristo?” (4:29), e os moradores daquela cidade a ouviram.

“Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo” (V. 30). Sim, juntos!
O que há em Jesus que transforma todos os que o encontram, 

que nos torna dignos de sermos ouvidos porque falamos 
dele? Que nos capacita para o servir com tanta beleza e graça a 
ponto de outros virem correndo, juntos, para segui-lo também?

Nesta época da Páscoa, ao considerarmos o poder 
transformador de Cristo em nossa vida, que sejamos inspirados a 
deixar qualquer tristeza que seja semelhante a uma tumba em 
nossa vida e correr para Ele. Quando o buscamos 
verdadeiramente, o Seu amor vivificador, transformador e 
unificador traz nova vida à nossa adoração, nossos 
posicionamentos e alegrias.

Nosso serviço – Agir como Simão Pedro e sua equipe de pesca 
que deixaram sua vida de pescadores para trás com a missão 
de “pescar” pessoas para o Seu maravilhoso Senhor (LUCAS 5:9-11).
Nosso posicionamento – Ajudar humildemente com o nosso 
modesto trabalho a conduzir outros a Ele e uns aos outros.
Nossa alegria – Obedecer a Cristo, que destruiu o poder da 
morte e nos traz alegria transbordante (JOÃO 15:10,11).

Dessas e de outras maneiras, Cristo nos chama com amor para 
nos levantarmos com Ele e vivermos de modo digno, santo e 
inspirador. Que possamos respondê-lo com prontidão e segui-lo 
até o fim.  Patrícia Raybon




