


 

Quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito e não havia 
pecado. Adão e Eva se amavam e também adoravam e amavam a 
Deus. Não havia doenças nem morte. Era assim que Deus queria 
que o mundo fosse. 
 
Então Adão e Eva desobedeceram e pecaram contra Deus. 
Porque eles pecaram, todos da raça humana adoecem e morrem. 
 
O pecado de Adão e Eva teve uma consequência ainda pior: O 
relacionamento entre Deus e a humanidade foi quebrado. Mas 
Deus tinha um plano para restaurar esse relacionamento. 



 

Deus enviou Seu filho Jesus na forma de homem para nos 
entender e nos mostrar como Ele é. 
 
Jesus foi por todo lugar fazendo o bem, ajudando as pessoas, 
demonstrando carinho pelas crianças, curando corações partidos, 
fortalecendo corpos quebrados e salvando todos os que nEle 
cressem. 
 
Porem alguns dos líderes religiosos (os fariseus) ficavam 
ciumentos. Eles tramaram para prender Jesus para poderem 
matá-lO. 



 

Jesus escolheu morrer para nos salvar. Ninguém tirou Sua vida. 
Ele a deu, porque sabia que era a única maneira do plano de 
Deus para nossa salvação se cumprir. 
 
Todos nós às vezes fazemos coisas erradas e somos indelicados e 
desamorosos uns para com os outros. A Bíblia diz: “Todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23). 
A coisa pior dos nossos pecados é que eles nos separam de Deus, 
que é absolutamente perfeito. Para poder nos levar a Deus, 
Jesus, o Filho de Deus, tomou os pecados de toda humanidade 
sobre Si mesmo. Ele recebeu o castigo pelos nossos pecados para 
que, através do Seu sacrifício, pudéssemos encontrar perdão e 
ser libertados dos nossos pecados. 
 



 

Mas Sua morte não aplacou a inveja de Seus inimigos. Para terem 
certeza que Seus seguidores não iam roubar Seu corpo e depois 
afirmar que Ele havia ressuscitado, fecharam o túmulo com uma 
pedra enorme e colocaram um grupo de soldados romanos de 
guarda para impedir a violação do sepulcro. Mas, além do 
esquema não adiantar de nada, esses mesmos guardas se 
tornaram testemunhas oculares do maior milagre de todos. Três 
dias após Seu corpo sem vida ter sido colocado em uma sepultura 
fria, Jesus ressurgiu dos mortos, vitorioso sobre a morte e sobre o 
Inferno para sempre! 



 

Ainda que muitos grandes mestres ensinaram e falaram sobre o 
amor e sobre Deus, Jesus é o único que morreu pelos pecados do 
mundo e ressuscitou.  
 

Se ainda não conhece Jesus ou não recebeu Seu perdão e a vida 
eterna que Ele lhe dá de presente, pode fazê-lo agora mesmo 
com a seguinte oração: 
 

Obrigado, Jesus, por pagar o preço pelos meus erros e falhas para 
que eu possa ser perdoado. Peço-Lhe agora, querido Jesus, que 
entre no meu coração, perdoe-me e me conceda a Sua dádiva da 
vida eterna. Amém 
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