
  
 
 
 
 
 
 

Segunda-feira: Cristo, nosso Cordeiro pascal 
“Pois Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado” (1 Coríntios 5:7b) 
 
Nesta semana estaremos meditando sobre a últimos momentos de Jesus antes da sua 
morte e ressurreição. O que Jesus fez a cada dia e o que estava acontecendo na época.  Esta 
semana é conhecida como “semana santa” ou “semana da paixão”. Na sexta-feira vamos 
estudar sobre a sua morte, sepultamento e ressurreição. O domingo é o dia que nós 
guardamos e celebramos a Páscoa. A Páscoa significa a morte e ressurreição de Jesus 
Cristo. 
Entendendo a história  Hoje vamos aprender sobre o primeiro dia da semana santa. 
- Leia Mateus 21. 1-11 e explique com suas palavras o que entendeu: Li (  ) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
- Importante: Você sabe por que Jesus entrou em Jerusalém montando num jumentinho?  
Era para cumprir uma profecia feita pelo profeta Zacarias muito tempo antes de Jesus vir a 
este mundo. (Zacarias 9.9) Mas você sabe o que é uma profecia? Então: profecia é uma 
predição do futuro, de algo que ainda vai acontecer. Antes de Jesus existiam muito 
profetas, eles eram inspirados por Deus para falar ao povo.  
- Mas voltando a história de Jesus... chama a sua atenção o fato de Jesus ter entrado na 

cidade montado em um jumentinho e não em um cavalo grande e forte? O que você 

aprende com essa atitude de Jesus?__________________________________________  
Jesus deixou esse exemplo de humildade, que deve ser seguido por todos nós.  
- Para aprender mais sobre humildade, leia os versículos abaixo e escreva o que você 
entende de cada um.  
a) Mateus 5.5:___________________________________________________________ 
b) Filipenses 2.3-4:_______________________________________________________ 
c) Tiago 4.6:____________________________________________________________ 
Refletindo: (responda com sinceridade) 
- Você quer sempre ter coisas luxuosas, roupas caras, tênis de marca, celular que não 
precisa, carro do ano etc? _______ - Você vive reclamando das coisas que você tem hoje 
(casa, carro, filhos, roupas, emprego, etc)?______ 
Se você respondeu SIM em alguma das situações acima, então você precisa praticar a 
humildade.  
Lições: 
1- Jesus é o maior exemplo de humildade que temos. 
2- A humildade não está somente ligada a simplicidade. Está ligada também a atitude de 
reconhecer que está errado e pedir perdão.  
Decisão: 
Pense se você sempre tem discutido com pessoas ao seu redor. Será que você precisa pedir 
perdão para alguém? Escreva o nome desta pessoa aqui:_____________________ e agora 
é hora de colocar em prática a humildade.  
(   ) Decido pedir perdão para a pessoa que eu escrevi. Não quero ser orgulhoso(a).  
Finalize sua meditação orando, agradecendo a Deus pelo sacrifício do seu filho Jesus em 
nosso favor. Orei (   ) 
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Terça-feira: O Cordeiro que tira o pecado do mundo 

Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. (João 1:29b) 

Continuando a última semana de Jesus antes da sua morte, Leia Mateus 21. 12-17 e 

escreva o que você aprendeu:________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Entenda: Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Podendo ser através dos olhos, 

pensamentos, ações, etc. É importante entender nessa passagem que quem disse isso foi 

João Batista, aquele que veio preparar o caminho para Jesus, e essa então foi a primeira 

afirmação de João ao ver Jesus: Vejam! É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! 

Entenda que ao morrer, Jesus levou o pecado de todos na Cruz. Quando Jesus chega ele tira 

pecados! Responda em seu caderno: Jesus quando chegou na sua vida ele tirou pecados? 

Quais? Uma boa reflexão a ser feita é: desde quando eu aceitei o Senhor Jesus eu sou uma 

pessoa melhor? (Pense) Pecados que você cometia com frequência no passado, hoje já não 

são mais normais pra você? Espero que sim também, caso esteja a mesma coisa, sugiro que 

faça uma análise da sua vida, pois quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam, e 

pra melhor!  
- Leia para aprender mais e coloque do lado de cada versículo o princípio extraído.  
a) Romanos 3.23:________________________________________________________ 
b) Tiago 4.17:___________________________________________________________ 
c) João 8.34:____________________________________________________________ 
Reflita: Conta a história que um homem queria vender sua casa por $2,000. Outro 
homem queria muito comprar aquela casa. Mas, porque ele era pobre, ele não conseguia 
pagar o preço do dono. Depois de muita negociação, o dono da casa concordou em vender 
a casa pela metade do preço. Ele só tinha uma ressalva: ele continuaria como dono de um 
pequeno prego cravado na parede em cima da porta da casa. Depois de alguns anos, o dono 
original queria comprar sua casa de volta. Mas, o novo dono não concordava em vender. 
Então, o dono original saiu pela estrada, achou o cadáver de um cachorro e o pendurou na 
parede pelo prego que lhe pertencia. Em pouco tempo, a casa ficou insuportável, e a família 
foi obrigada a vendê-la de volta ao dono original. A conclusão é a seguinte: “Se nós 
deixamos o Diabo com apenas um pequeno prego nas nossas vidas, ele voltará e pendurará 
seu podre lixo lá, deixando as nossas vidas insuportáveis para Cristo habitar.” Você tem 
um prego daqueles na sua vida? Há algum pecado ou hábito predileto que você ainda não 
entregou a Jesus? Pode ter certeza, Satanás irá voltar. O dono daquele prego, daquele 
pecado ou hábito predileto irá aparecer, mais cedo ou mais tarde. Ele vai usar aquela coisa 
pequena, aquele prego para estragar tudo que você quer tentar construir de bom. E, no 
final, ele vai levar tudo que você tem.  
Decida: (  ) Decido fazer uma análise e verificar se existe algum “prego” que pode estar 
me atrapalhando de caminhar com Deus.  
Ore: Agradeça a Deus por ser o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo!  
 

Quarta-feira: O Cordeiro que ama. 
 Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda 
éramos pecadores.  (Romanos 5:8)  
Entendendo a História 
Agora estamos no terceiro e quarto dia da semana santa. 
O terceiro dia Jesus se dedicou a ensinar o povo por parábolas. O quarto dia vemos a 
conspiração para entregar Jesus aos fariseus. 
  



As parábolas de Jesus são narrativas breves, com conteúdos alegóricos que Ele usava em 
suas pregações com a finalidade de transmitir ensinamentos. Geralmente usando 
comparações ou analogias.  
Para aprender mais: Quando Jesus estava na cidade de Betânia, uma mulher fez algo 
que deixou alguns discípulos de Jesus indignados. O que ela fez? Leia Mateus 26:6-13. 
_________________________________________________________________________ 
 O que Jesus respondeu para os seus discípulos?_________________________________  
Importante: Sabe o que podemos aprender com a atitude daquela mulher? Ela deu o seu 
melhor para Jesus. Aquele perfume que ela derramou na cabeça de Jesus era um perfume 
realmente caro e ela decidiu agradar a Jesus com o que ela tinha de melhor. E você, tem 
dado o seu melhor a Deus em tudo o que faz? (pense) 
Decida: (  ) Com base na atitude dessa mulher, decida também dar o seu melhor para 
Deus em tudo que fizer.  (  ) Decida amar mais a Deus assim como ele o amou.  
Encerre Orando.  

Quinta-feira: O Cordeiro que morreu. 
Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por 
todos. (2 Coríntios 5.14a) 
 Chegamos ao quinto dia da semana santa. 
- Leia Mateus 26:26-46 e cite os principais acontecimentos:_________________________ 

_________________________________________________________________________ 
- Quando Jesus estava celebrando a última ceia, eles beberam vinho e comeram pão.  
Leia Mateus 26:26-28 e responda: 
a) O que significa o vinho?_______________________________________________ 
b) O que significa o pão?_________________________________________________ 
Reflita: Antes da vinda de Jesus, era necessário sacrificar um cordeiro para que as 
pessoas fossem perdoadas pelos seus pecados. Jesus veio a este mundo para ser o cordeiro 
sacrificado. Através de Jesus podemos ter acesso direto com Deus e pedir perdão pelos 
nossos pecados. Agradeça a Deus por esse presente de amor que Ele nos deu através de 
Jesus.  
- Leia Hebreus 9.22 e responda o que você entende por essa passagem que tem a ver com o 

tema de hoje: ____________________________________________________________ 
Releia Mateus 26:39 e escreva o que Jesus pediu para Deus quando estava orando no 
Getsêmani:________________________________________________________________
Indo mais fundo: Morte de JESUS em uma cruz – Algumas curiosidades sobre esse tipo 
de morte: 
- A morte por crucificação foi inventada pelos persas entre 539 e 533 a.C. Os romanos, 
porém, a popularizaram. Ela era utilizada para punir escravos rebeldes, criminosos 
violentos e subversivos políticos. 
- As pessoas crucificadas não eram enterradas. Seus corpos eram deixados para serem 
consumidos pelos urubus. Jesus Cristo foi uma exceção. Seu sepultamento ocorreu graças à 
influência de José de Arimateia, um rico judeu simpatizante que negociou com Pilatos, o 
governador. 
- Morrer na cruz pode demorar até 3 dias. Normalmente, o condenado era torturado antes. 
O Evangelho diz que Jesus levou 6 horas para expirar. Ele foi crucificado às 9h e morreu às 
15h. 
- Segundo a Bíblia, Jesus suou sangue quando foi 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). 
- O caminho que Jesus percorreu com parte da cruz (de cerca de 50 kg) em suas costas 
tinha aproximadamente 600 metros. 
Tudo isso por amor a mim e a você! 



Decida: Escreva em seu caderno sua decisão (não deixe de fazer) Ore: Agradeça a 
Deus por esse ato de amor. Lembre-se: ele morreu por nós, mesmo sendo pecadores!  
 

Sexta-feira: O Cordeiro que ressuscitou. 
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 
terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos Doze.  
(1 Coríntios 15. 3b-5) 
Isso mesmo, Jesus RESSUSCITOU!!! Algumas outras pessoas até voltaram a viver 
depois de mortos, mas em algum momento morreram de novo, Jesus Ressuscitou e está 
vivo hoje e para sempre! Diferente de qualquer outro, Ele venceu a morte ao ressuscitar, 
mostrando assim o seu poder sobre a vida e sobre a morte.  
Leia: 1 Coríntios 15.55 e escreva o que esse versículo tem em comum com o texto de 

hoje?____________________________________________________________________ 
Explique a história – Você vai ler as passagens e responder o que você aprende com esse 
acontecimento que mudou literalmente o curso do mundo.  
Leia: Mateus 27.45-55 e Mateus 28.1-10 
- Em qual horário houve trevas sobre toda a terra?_________________________________ 
- O que Jesus bradou em alta voz?______________________________________________ 

- O que deram pra Jesus beber?________________________________________________ 

- Depois de entregar seu Espírito o que aconteceu?________________________________ 

- Quem foi ver o sepulcro onde Jesus estava?_____________________________________ 
- Qual foi a reação dos guardas?_______________________________________________ 
- Aonde o Anjo disse que Jesus iria aparecer?____________________________________ 
Indo mais fundo: A Ressureição foi um fenômeno que os líderes religiosos e demais 

pessoas não queriam que fosse verdade, pois sendo verdade, e foi, eles teriam que admitir 

que Jesus era de fato o Filho de Deus!  

Leia Mateus 28.11-15 e responda qual foi a versão que se espalhou entre o povo sobre a 

ressureição? _______________________________________________________________ 

É claro que os discípulos não foram “roubar” o corpo, isso faz pouco sentido, tendo em 

vista que eles sabiam que o túmulo estava sendo vigiado, e eles corriam risco de morrer se 

chegassem perto.  

- Você sabe quanto tempo Jesus ainda ficou na terra depois de Ressurreto? 40 dias!  

 Em Atos 1.1-11 nós temos um relato exato do momento que Jesus sobe ao céu. Antes 

disso no versículo 8 temos uma instrução clara do que ele quer de nós. Qual é essa 

instrução?_________________________________________________________________ 

Isso mesmo, temos que ser testemunhas dele aqui na terra enquanto existirmos. Depois 

disso ele foi elevado as alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista 

deles. (imagine a cena, que coisa linda!) os discípulos ficaram olhando para seu Mestre 

subir.  Vamos finalizar essa meditação com esta verdade que é um refrigério e uma 

verdade em nossas vidas, diz no versículo 11 – "Galileus, por que vocês estão olhando para 

o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma 

como o viram subir". E nós dizemos: Amém!! Aquele que vem virá e não demorará. 

Decida: (  ) Ser uma testemunha fiel de Jesus enquanto aguarda a sua volta. Faça outra 

decisão pessoal. (  ) Ore: Agradeça a Deus pelo seu plano perfeito, um plano de resgate 

por toda a humanidade. Essa é a verdadeira Páscoa, Esse é o nosso Cordeiro! Esse é o 

nosso Jesus que vive e reina para sempre!  
 

(Outras meditações e informações: www.nibparana.org) 
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