
Jesus veio à terra e viveu como homem. Ele nos trouxe a salvação, perdão 
e cura. E depois deu a Sua vida por nós. Através da Sua morte e sacrifício, 
Jesus levou o castigo pelos nossos pecados e os eliminou. Quando pedimos 
o Seu perdão e nos esforçamos ao máximo para fazer o que é certo, Deus 
não lembra mais os nossos pecados nem nos responsabiliza por eles.3 

Jesus nos deu Sua vida porque nos ama! Se abrirmos nosso coração para 
Ele e acreditarmos que é o nosso Salvador, Ele habitará em nosso coração. 

Jesus Continua Vivo
A Páscoa é a época em que se celebra o presente da 
salvação e da vida eterna que Deus nos deu através 
de Jesus. Jesus veio à terra e viveu conosco, para 
que pudéssemos conhecer Deus melhor. Deus sabia 
que nós íamos errar e pecar, e merecemos sofrer as 
consequências dos nossos pecados.1 Ele nos amava 
tanto que queria nos perdoar pelos nossos pecados,  
por isso enviou Jesus até nós.2 

1 Ver Romanos 3:23 e Romanos 6:23.
2 Ver João 3:16.
3 Ver Jeremias 31:34.
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Na Páscoa, lembramos o amor de Deus por nós e o sacri-
fício de Jesus. Podemos celebrar a ressurreição – quando 
Jesus voltou à vida para que víssemos o maravilhoso amor 
de Deus que venceu a morte. Ao conhecermos Jesus, 
experimentamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida.

Jesus continua vivo! Ele continua vivo no nosso coração, 
na beleza do mundo à nossa volta, e quando refletimos 
Jesus para os outros. Ele prometeu que estará sempre 
conosco!4  

Um Poema de Páscoa
A Primavera surgiu,

Porque Jesus ressuscitou e toda a terra se regozijou.   
 

O Sol irrompeu,
A chuva fez seu trabalho e agora parou e 

desapareceu.
 

O Inverno acabou,      
A doce Primavera chegou enfim, enfim ela chegou.

 — Christina G. Rossetti, “Um Poema de Páscoa”

4 Ver Mateus 28:20.
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