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palavras de Jesus!
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BEM-VINDOS AOS 40
DIAS DE PRESENÇA

Nestes dias que antecedem a Páscoa, meditaremos sobre nossa caminhada com 
Cristo, crescendo e aprimorando nosso conhecimento da Presença de Deus em 
nossas vidas. Para isso, refletiremos sobre os últimos momentos da vida de Jesus 
enquanto homem, em Suas últimas palavras proferidas na cruz.

Os quatro evangelhos registram apenas 7 curtas passagens do que Jesus falou 
enquanto estava na cruz naquela Sexta-feira Santa em Jerusalém. Foram apenas 7 
frases, desde o momento em que Ele foi pregado no madeiro, por volta das nove da 
manhã, até o Seu último suspiro, ao aproximar-se às três horas da tarde.

A tortura da crucificação romana fazia com que a respiração e consequentemente 
a fala, fossem muito dificultadas. Exigia-se um enorme esforço físico para que 
alguém crucificado falasse. Em meio à excruciante dor física e ao peso espiritual 
inimaginável, Jesus deixou essas palavras, que são significativas e importantes 
para nós. Cada uma delas revela marcos espirituais que devemos percorrer em 
nossa caminhada como discípulos de Cristo, até desfrutarmos da Presença 
perfeita e eterna do Pai.

A história não terminou na Sexta-feira do Calvário, logo viria o Domingo da 
Ressurreição! Jesus ressurreto caminha conosco e compartilha conosco da Sua 
vitória. Temos pleno acesso à Presença de Deus! Que estes próximos dias, sejam 
um tempo de consagração e identificação com Jesus, como nunca antes, de forma 
pessoal e em sua família da fé. Convide seus amigos para participarem do seu 
Pequeno Grupo (PG), participe ativamente das celebrações dominicais, faça a 
leitura do livro“ O milagre das sete milhas” publicado pela Editora Inspire, de 
autoria de Steven Furtick,e dos jejuns coletivos. Que o significado da Cruz e o poder 
da ressurreição, sejam cada vez mais evidentes em nossas vidas. Ele morreu a 
nossa morte e, agora, vivemos a Sua vida. Nada mais será como antes. 
Prossigamos confiantes em Sua Presença!

Seus amigos,
Pastores Jackson
e Akemi Antonio



CONFIE NAS
PALAVRAS
DE PERDÃO

Jesus aparentemente disse essas palavras, assim que foi pendurado na cruz. Nas 
últimas horas, Ele tinha sido traído, interrogado, torturado, humilhado e 
crucificado. Entretanto, as primeiras palavras que Ele disse na Cruz não foram de 
acusação, mas de perdão. Naquele momento, Cristo mostrava, que vivia o que 
pregava: “amem os seus inimigos” (Mateus 5:44).

As primeiras palavras de Jesus na cruz são sobre Perdão. Ele pedia perdão ao Pai 
em favor de Seus malfeitores e, ainda hoje, intercede por nós junto ao Pai. Milhares 
de pessoas em todo o mundo estão se voltando agora para Jesus em fé e no Céu, Ele 
pede ao Pai que as perdoe. O perdão é o que nos dá acesso à presença do Pai. 
Vamos refletir sobre o significado dessas palavras preciosas que Jesus deixou a 
nós.

“Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo 
sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, 

isto é, do seu corpo.” Hebreus 10:19

Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em dois (Mateus 27:51) 
significando que o acesso à presença santa de Deus, foi viabilizado pelo sacrifício 
na Cruz. Por vezes caímos do erro de acreditar, que podemos nos purificar 
espiritualmente ao fazer coisas boas. No entanto, por nós mesmos, nunca 
seríamos dignos de estar diante de um Deus totalmente santo e soberano.

INTRODUÇÃO

1. RECONHEÇA QUE VOCÊ
NECESSITA DO PERDÃO DE DEUS.

Para que as Palavras de Perdão de Jesus mudem sua vida:

“Pai, perdoa-lhes, pois não 
sabem o que estão fazendo!”

Lucas 23:34

PRIMEIRA
SEMANA
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Nada pode nos limpar de nossos pecados, a não ser o perdão que Jesus nos oferece. 
Enquanto dizia “Pai, perdoa-lhes”, o sangue de Jesus já escorria pelo madeiro. Pelo 
Seu sangue, somos purificados. Ele pode e deseja nos perdoar. Talvez você nunca 
tenha recebido este perdão e hoje mesmo fará esta escolha. O perdão de Jesus é 
sempre suficiente e disponível para nós.

Não merecemos o perdão de Deus mas, quando o recebemos, passamos a ter uma 
responsabilidade: estender aos outros o perdão que recebemos. Deus quer que você 
perdoe para que viva livre. Talvez existam amarras, que você nem mesmo perceba 
que o (a) estão. Amarras de amargura e rancor nos limitam, mas caminhar em 
perdão permite que conquistemos em todas as áreas.

Nosso perdão deve ser liberado sem limites – foi o que Jesus ensinou, quando 
afirmou que deveríamos perdoar sete vezes sete (Mateus 18:21-22). É uma medida 
exponencial de perdão, pois assim Ele nos perdoou.

“Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a 
verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 

para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.” 1 João 1:8-9

Deus nos oferece gratuitamente o Seu perdão, mas cabe a cada um de nós, 
confessar nossos pecados a Ele, pedindo e recebendo essa dádiva. A confissão é 
poderosa, pois; é um caminho para a verdade. As justificativas para nossas 
próprias más escolhas e a negação de que precisamos mudar, são apenas meios de 
enganarmos a nós mesmos. A confissão, no entanto, dá fim a estas mentiras e nos
abre o caminho do perdão, da reparação e da restauração. Quando confessamos 
nossos pecados a Deus, somos perdoados e, quando os confessamos uns aos 
outros, somos curados (Tiago 5:16). Existe algo que precisa ser confessado em sua 
vida?

2. CONFESSE SEUS PECADOS A JESUS.

3. PERDOE OS QUE OFENDERAM VOCÊ.

O que significa “perdão” para você? É uma realidade distante, ou um princípio de 
vida? Leia o trecho abaixo do livro “O Milagre das 7 Milhas” sobre o perdão:

CONCLUSÃO.

4



“Jesus está nos dizendo: Não existe limites para quantas vezes Eu irei lhe perdoar. 
E não existe limites para quantas vezes Eu irei empoderar você para perdoar 
outros. Não há limites para quantas vezes Eu poderei curar seu coração partido 
quando se machucar. Não há limites para o quanto você pode ser livre.”

Vamos viver uma vida verdadeiramente livre por meio do perdão que Jesus nos dá.

Para Reflexão: Você foi perdoado por Deus. Ainda há algum sentimento de culpa 
em sua vida, que precisa ser confessado, tratado e curado?

Para Oração: Ore com sinceridade e peça perdão a Deus por algum pensamento ou 
atitude que O desagrade. Receba o Seu perdão sem limites.

Para Aplicação: Existe alguém que você ainda precisa perdoar em sua vida?

Para Indicação: Leia o livro “O Milagre das 7 Milhas”, de Steven Furtick (Ed. 
Inspire).
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ACREDITE NAS
PALAVRAS DE
ESPERANÇA

Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. Um deles juntou-se ao coro dos 
acusadores, para dizer que se Jesus fosse realmente o Filho de Deus, deveria salvar 
a Si mesmo. O outro contudo; reconheceu que Jesus nada tinha feito. E usando 
talvez as últimas forças que tinha, disse: “Jesus, lembra-te de mim quando 
entrares no teu Reino” (Lucas 23:42). A resposta foi imediata: “sim, Eu me 
lembrarei!”. Aquele não seria o fim da triste vida daquele ladrão. O paraíso o 
esperava!

A segunda frase de Jesus na cruz diz respeito à Esperança de vida plena nEle. Essa 
é a boa notícia do Evangelho de Jesus: mesmo sendo inimigos de Deus, existe 
salvação para todos nós. Não há história difícil demais, que a presença de Jesus 
não possa curar. Enquanto tivermos fôlego, poderemos recorrer a Jesus, que por 
Sua morte e ressurreição nos salvou.

Quando recebemos a redenção em Jesus, uma estrada espiritual se abre à nossa 
frente. Seu lugar é com Jesus. Ele irá levá-lo aonde Ele está – na presença de Deus. 
Isto é salvação, é o presente de Deus.

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom 
de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.” Efésios 2:8-9

INTRODUÇÃO

1. A SALVAÇÃO É UM PRESENTE
IRREVOGÁVEL DE DEUS.

Acreditar nesta poderosa Palavra de
Esperança nos faz entender que:

“Eu lhe garanto: Hoje você 
estará comigo no paraíso.”

Lucas 23:43

SEGUNDA
SEMANA
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Não havia muito para aquele ladrão na cruz fazer, a fim de provar que poderia 
ganhar o favor de Deus. Na verdade, cada um de nós está nessa mesma condição. 
A salvação que recebemos em Jesus é um dom de Deus, um presente gratuito do 
Céu para nós. Seu preço foi o sacrifício do Cordeiro sem pecado. Recebemos a 
salvação somente por meio da fé; não por aquilo que fazemos, mas pelo que 
cremos. Precisamos caminhar na certeza, de que somos salvos em Jesus e que 
estaremos com Ele na eternidade.

Você nunca será mais perdoado, ou mais amado por Deus do que é hoje. Se já 
recebeu sua salvação em Jesus, confessou com sua boca e creu em seu coração 
que Ele é o único Senhor e Salvador, está no início do processo, de desenvolver seu 
relacionamento com o Pai, que é proporcionado por Jesus e capacitado pelo 
Espírito Santo. Este processo será crescente, até que, na eternidade, você O verá 
face a face. Até lá, há mais a ser revelado de Deus para nós, não se contente com o 
que já viveu até aqui.

“... lembro-me também do que pode dar-me esperança.” Lamentações 3:21

“... ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem 
efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade 

dele.” Filipenses 2:12,13

A dor pode causar diversas reações: ansiedade, desesperança, indignação, fuga 
etc. Em meio a dor, de que você tem se lembrado? O que você tem dito para Jesus? 
Sua postura tem sido de dúvida e murmuração, ou fé e esperança?

Todos os dias, lembre-se de que a compaixão e o amor de Deus jamais falham. Suas 
misericórdias se renovam sobre você, cada vez que o sol nasce. O Senhor se lembra 
de você, se importa com a sua dor e é capaz de agir em seu favor.

2. NA HORA DA DOR, JESUS SE LEMBRA DE VOCÊ.

3. NOSSA HISTÓRIA DE REDENÇÃO
ESTÁ APENAS NO COMEÇO.
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A cena de Jesus crucificado era, aparentemente, um cenário apenas de morte e 
desolação. Para aquele ladrão na cruz, no entanto, ela terminou em redenção. A 
presença de Jesus faz isso em nossas vidas. Note que Jesus foi bastante enfático 
ao dizer, “eu lhe garanto: hoje você estará comigo no paraíso.” Talvez tenhamos 
razão em não confiar na palavra de qualquer pessoa, mas definitivamente, 
podemos confiar em Jesus quando Ele diz que garante algo.

Temos a certeza da salvação em Jesus! Você tem esta certeza? Se sim, mostre sua 
gratidão ao Pai. Se não, você pode recebê-la hoje mesmo. Neste mundo, temos 
muitas incertezas. No entanto, o amor de Deus e a redenção que Ele nos oferece é 
uma certeza que fundamenta e guia toda a nossa vida.

Para Reflexão: Você reconhece a redenção de Cristo em você? Suas atitudes e 
relacionamentos têm revelado a presença d’Ele?

Para Oração: Ore por alguém que conheça e saiba, que precisa receber a salvação 
em Jesus e a redenção de sua história.

Para Aplicação: Faça algo prático para demonstrar sua gratidão a Deus, pela nova 
história que Ele tem escrito em sua vida. Quem você pode abençoar essa semana?

CONCLUSÃO.
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RECEBA AS
PALAVRAS DE
CUIDADO

No Calvário, estavam junto a Jesus, algumas pessoas muito queridas: Maria, Sua 
mãe; a irmã dela, Maria Madalena; Maria, esposa de Cleopas e João, o discípulo 
amado. O evangelho de João traz essas significativas palavras, em que Jesus 
designa João para cuidar de Sua mãe, como sua própria família.

A terceira palavra de Jesus na cruz foi sobre Cuidado. Numa perspectiva humana, 
tratava-se da responsabilidade e cuidado familiar, já que Jesus era o filho 
primogênito de Maria. De fato, cuidar da sua própria família é um dever de todo 
cristão (1 Timóteo 5:8). Mas há ainda um sentido mais profundo para estas 
palavras, pois a caminhada à presença de Deus sempre passará pela qualidade da 
nossa entrega aos relacionamentos na Terra.

“Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos 
de Deus, o que de fato somos!” 1 João 3:1a

Jesus instituía naquele momento uma nova família para o discípulo João e Sua 
mãe, Maria. Da mesma forma, Ele dá a cada um de nós uma nova família espiritual. 
Esta família se chama igreja. Ele pagou o mais alto preço, para que fôssemos igreja 
e, pelo Espírito Santo, somos ligados espiritualmente a ela. A igreja não é um lugar 
para frequentar, mas uma família a pertencer, pois o próprio Jesus nos deu este 
pertencimento espiritual. Você tem valorizado a sua família da fé? Tem desfrutado 
dos benefícios e assumido as responsabilidades de ser parte dela? Ser igreja é 
fundamental para que vivamos e nos aprofundemos no caminho à presença do Pai.

INTRODUÇÃO

1. CRISTO NOS DEIXOU UMA FAMÍLIA, A IGREJA

Os relacionamentos nos levam a desfrutar
do Cuidado de Deus porque:

João 19:26-27

“Quando Jesus viu sua mãe 
ali, e, perto dela, o discípulo a 
quem ele amava, disse à sua 
mãe: ‘Aí está o seu filho’, e ao 
discípulo: ‘Aí está a sua mãe.’”

TERCEIRA
SEMANA
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Na família espiritual, temos um Pai. Ele é o “Pai nosso”, que nos confere identidade, 
propósito e envio. Ainda que o seu pai terreno tenha sido difícil, ausente e, 
certamente imperfeito, o Seu Pai eterno é perfeito e capaz de suprir todas as 
lacunas do seu coração. Receba uma paternidade bem resolvida! Quando 
recebemos e assumimos nossa identidade de filhos de um Pai de amor, estamos 
livres e aptos, para desenvolvermos relacionamentos saudáveis, maduros e felizes 
com as pessoas de nossas vidas. Deixe que o Seu Pai traga cura para você e o leve 
a uma vivência linda de relacionamentos interpessoais marcados pela presença 
d’Ele.

“E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de 
vocês, e ele clama: ‘Aba, Pai’. Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por 

ser filho, Deus também o tornou herdeiro.” Gálatas 4:6,7

2. DEUS É O PAI DE NOSSA FAMÍLIA ESPIRITUAL

O amor rege a família espiritual de Jesus. Nesta família, temos pessoas de 
diferentes culturas, formações e personalidades. A família de Jesus traz a unidade 
espiritual em meio à diversidade de nossas condições humanas, estando todos 
ligados pela mesma filiação com o Pai. Nessa família, amamos e aceitamos uns aos 
outros, o que não significa que somos condescendentes com o pecado, mas que 
aprendemos uns com os outros e honramos uns aos outros por quem são em 
Jesus. Você tem recebido este olhar de Jesus, em relação às pessoas da Sua 
família espiritual?

“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são 
um em Cristo Jesus.” Gálatas 3:28

3. VIVEMOS EM ACEITAÇÃO UNS PELOS OUTROS.

Nossa vida relacional é sempre enriquecida quando caminhamos com Cristo. Isso 
porque a Presença d’Ele em nós, traz ao nosso coração aquilo que humanamente 
não temos, ou não temos na medida necessária: compaixão, amor, perdão, 
paciência, alegria.

CONCLUSÃO
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Tudo o que você precisa para viver conexões saudáveis e frutíferas, o Espírito 
Santo deseja entregalo (a). Sejamos igreja, edificando-nos uns aos outros e 
mostrando ao mundo esta linda realidade dos Céus: sermos uma família.

Para Reflexão: Você vê a igreja como sua família espiritual? Você tem desfrutado 
dos relacionamentos e crescimento que ela proporciona, e também servido para 
que ela seja ainda melhor?

Para Oração: Ore para que você receba do Seu Pai, tudo o que precisa para melhorar 
seus relacionamentos hoje. Que relacionamento precisa ser tocado por Ele?

Para Aplicação: Você sabia que o batismo é uma declaração pública de que somos 
parte da família de Jesus? Você já foi batizado em sua idade adulta? Quem você 
pode convidar para o passo do batismo?
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ENTENDA AS
PALAVRAS DE
ADOÇÃO

Houve algo que Cristo experimentou fortemente na Cruz: a solidão. Ele carregou 
sozinho o peso do pecado de toda a humanidade e, para isso, experimentou algo 
que nunca havia experimentado antes, expresso nestas palavras tão difíceis. Na 
cruz, Jesus foi separado de Deus.

A quarta frase de Jesus na Cruz, diz respeito que nEle nós nos somos Adotados. 
Muitas pessoas sentem-se solitárias. Uma das marcas da orfandade é o 
sentimento de abandono e solidão, mesmo que se esteja em volta de muitas 
pessoas. A Bíblia relata que Jesus sofreu na cruz uma profunda solidão, por amor 
a você e a mim e isso nos ensina que neste mundo, sempre estaremos expostos a 
momentos de dor e até mesmo a sentimentos de solidão. Mas quando 
entendermos a Palavra e crermos nEle, nos tornaremos filhos.

“Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, 
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança (...), a fim de que 

vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.” Tiago 1:2-4

Vivemos num mundo caído pelo pecado e estamos expostos às más escolhas de 
outras pessoas, da sociedade e até de nós mesmos. Por isso, enfrentamos nesta 
terra dificuldades e injustiças. No entanto, apesar de Deus não causar uma dor em 
nós, Ele jamais deixa que ela seja “desperdiçada” em nossas vidas. Algo sempre 
positivo nasce em nós, quando caminhamos com Cristo. Você tem amadurecido 
em meio às experiências difíceis da vida? Que lições o Espírito Santo tem lhe 
ensinado?

INTRODUÇÃO

1. ENTENDA QUE VOCÊ PODE
AMADURECER NESTE PROCESSO.

Quando a dor e o sentimento de solidão vierem:

Mateus 27:46

“Por volta das três horas da tarde, 
Jesus bradou em alta voz: ‘Eloí, 

Eloí, lamá sabactâni?’ que significa: 
‘Meu Deus! Meu Deus! Por que me 

abandonaste?’”

QUARTA
SEMANA
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São ensinamentos preciosos, que culminarão em muitas bênçãos para você e para 
outras pessoas.

Nossa vontade nunca é a de sofrer ou de sentir que Deus está distante. A vontade 
do Jesus homem não era passar pela Cruz, mas a Sua obediência ao Pai 
prevaleceu. Jesus obedeceu, passou pela cruz e recebeu a recompensa. Jesus fez 
esta oração no jardim do Getsêmani, instantes antes de ser traído e entregue a 
Seus acusadores. Getsêmani significa “lugar de prensar olivas”, sobre o que o autor
Steven Furtick comenta: “a unção de Deus é produzida apenas sob pressão.” Você 
sairá da pressão ainda mais ungido (separado, com autoridade) para os seus 
desafios, ou derrotado por escolher o caminho mais fácil? Em tempos de pressão, 
não ceda, obedeça ao que Deus pede a você.

“Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: ‘Pai, 
se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a minha vontade, mas 

a tua.’” Lucas 22:42

2. DECIDA SEMPRE PELO CAMINHO DA OBEDIÊNCIA.

Jesus foi separado do Pai na cruz, para que nunca mais, fossêmos separados d’Ele. 
Nossa esperança vem da certeza de que Ele sempre está presente, bem perto de 
nós. Um dos nomes de Cristo é Emanuel, que significa “Deus conosco.” Ele não está 
distante ou indiferente à sua dor - Na verdade, Ele está presente e é maior que 
nossos sentimentos e emoções.

Por isso, adote um “estilo de vida de esperança”. Cuide de sua saúde física e mental, 
busque a Deus e cerque-se de pessoas que pertençam a Ele. Persista orando, lendo 
a Palavra e confiando. A tempestade irá passar!

“... porque Deus mesmo disse: “Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.’”
Hebreus 13:5

3. ADOTE UM ESTILO DE VIDA DE ESPERANÇA.
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Talvez você já passou ou tem passado por períodos de solidão, e isso tem abalado 
a sua fé. Lembrese de que Jesus experimentou tudo isso em um grau muito 
profundo, mas a Sexta-Feira da crucificação não durou para sempre. O Domingo da 
Ressurreição chegou e o novo dia de vida e vitória, também raiará sobre a sua vida. 
Você não está sozinho, Deus o (a) ama profundamente. Jesus passou pela mais 
dura solidão, para que nunca passemos por ela! Prossiga firme, sendo 
amadurecido, enraizado e forjado para um legado eterno.

Para Reflexão: Você já lidou com o sentimento de solidão, depressão ou abandono? 
Como você entendeu a presença de Deus nessas situações? Como a Presença d’Ele 
pode lhe dar esperança hoje?

Para Oração: Ore rejeitando pensamentos que roubam a sua paz e a sua esperança 
e receba o consolo e o descanso que o Espírito Santo dá a você.

Para Aplicação: Você tem cuidado da sua saúde física, mental e relacional? Tem 
alimentado sua mente com o que é bom?

CONCLUSÃO
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ESPERE PELAS
PALAVRAS DE
PROVIDÊNCIA

Na Cruz, Jesus disse algo bastante simples e humano: “tenho sede”. É claro que 
após tantas horas de sofrimento, Ele estava desidratado. Todo ser humano entende 
bem a frase “tenho sede”. Todos sabemos, o que é passar por uma necessidade 
física, financeira ou emocional. Sabemos o que é fome, doença, perda e decepção e 
Jesus também sabe bem!

A quinta palavra de Jesus na Cruz, ensina sobre esperar no Senhor. Lemos em 
Hebreus 2:14: “Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele 
também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse 
aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo.” Jesus entende a sua dor e tem 
compaixão por você e é por isso, que em meio às necessidades, temos uma 
oportunidade muito especial de experimentarmos a Providência de Deus.

“Sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, 
Jesus disse: ‘Tenho sede’. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então 

embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de 
hissopo e a ergueram até os lábios de Jesus.” João 19:28-29

Jesus sabia que a sede que sentia, cumpriria uma das profecias acerca do Messias. 
Salmo 69:21 diz: “Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me 
vinagre.” É impressionante entendermos que a Cruz, foi algo que Jesus escolheu. 
Ele entendia bem o que Deus estava fazendo. Deus está agindo em nós e através de 
nós, em todas as situações.

INTRODUÇÃO

1. BUSCAR O PROPÓSITO DE DEUS
NAQUILO QUE ESTAMOS VIVENDO

A Espera pelas palavras de Providencia nos levam a:

João 19:28
“Tenho sede.”

QUINTA
SEMANA
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Busque entender o que Ele está dizendo e ensinando. Será a fé, para se posicionar 
contra uma situação? Será caráter e perseverança? Será compaixão com os que 
sofrem? Em meio a dor, a pergunta menos importante é “por quê?”, mas “para que”. 
Lembre-se de que a sua maior ferida, pode se tornar o seu maior ministério.

A dor sempre grita por algo. Muitas vezes, pessoas tentam apaziguar a sua dor, 
com coisas que são incapazes de fazer isso. É como se tomassem o remédio para a 
doença errada. Aceitam qualquer proposta para “resolver” a sede. Inclusive, há 
pessoas que têm aparentemente tudo, mas que sentem um vazio, uma dor, uma 
sede enorme por dentro.

Precisamos entender que há uma fonte inesgotável de satisfação e paz: quando 
estamos satisfeitos em Jesus, podemos tomar as melhores decisões e sairemos 
melhores ao fim deste processo. Você tem “bebido” desta fonte inesgotável todos 
os dias?

“Jesus respondeu: “Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber 
da água que eu lhe der nunca mais terá sede.” João 4:13-14

2. LIDAR COM A DOR A PARTIR DAS FONTES CERTAS

Esta profecia de Isaías fala sobre Jesus e sobre a realidade que vivemos n’Ele. É 
verdade que somos humanos, falhos e vivemos num mundo imperfeito. Isso 
significa que as “sedes” da vida são parte de nossa existência terrena. Nenhum de 
nós está livre delas. No entanto, por causa do sacrifício de Cristo, somos curados. 
somos parte do Reino de Deus, que traz às realidades da Terra, o que é verdade no 
Céu. Somos limitados, mas nosso Pai é ilimitado. Podemos muito pouco, mas Ele é
Todo-Poderoso. Ele é bom e deseja Se revelar a nós. Ele ainda realiza milagres e 
maravilhas. Hoje é dia de aplicar fé de que Ele age em seu favor.

“Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as
nossas doenças; contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus 

atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, 
foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz 

estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.” Isaías 53:4-5

3. APLICAR FÉ EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS
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Qual é a sua sede? Qual é a sua dor? Mesmo nos seus dias mais escuros, Deus 
Emanuel está com você. Nenhuma sede é permanente quando estamos com Jesus. 
Persista firmemente, aplique fé, receba o descanso, compartilhe de seu 
crescimento com outras pessoas. Em meio a todas as circunstâncias, temos uma 
certeza: “Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o 
amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito” (Romanos 8:28).

Para Reflexão: Você entende que é simplesmente humano, e que está suscetível às 
dores e às sedes da vida? O que isso ensina a você?

Para Oração: Ore para que você seja, cada vez mais sensível à realidade de que 
Deus está presente e que Ele cuida de você.

Para Aplicação: Sua maior dor pode ser seu maior ministério. Você pode abençoar 
alguém que está passando por uma situação parecida com a que você passou ou 
está passando? O que “a pode fazer por ela?

CONCLUSÃO
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DESCANSE NAS
PALAVRAS DE
RENDIÇÃO

Estas palavras são as principais de toda a Bíblia. Tudo mudou por causa delas, sua 
história foi transformada por estas simples palavras! A entrega de Jesus alterou 
para sempre a história da humanidade e o mundo espiritual. No grego, língua em 
que foi escrito o Evangelho de João, esta expressão é apenas uma palavra: 
Tetelestai, que significa: “acabou!” Jesus fez o que tinha que fazer e entregou o que 
precisava entregar: tudo. A entrega de Jesus é a nossa vitória.

A sexta frase de Jesus na cruz mostra que podemos entregar tudo e descansar 
n’Ele. “Muitas pessoas soletram a essência do Cristianismo como: F-A-Ç-A. Faça 
isso, aquilo e aquilo outro, que você será salvo. Mas esta é a essência da lei e que 
nunca poderíamos cumprir. O nome que devemos soletrar para o Evangelho é: 
F-E-I-T-O.” A verdade é que, se entregamos algo a Deus, é porque Ele nos entregou 
primeiro. Ele é o doador por excelência, que não apenas nos deu a vida, mas 
entregou Seu próprio Filho para que tenhamos a vida eterna.

“Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, 
assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também 

nós vivamos uma vida nova.” Romanos 6:4

A Bíblia diz que entregar sua vida a Jesus é como passar por uma morte, em que o 
velho homem é sepultado. Quem vive agora é um “novo você”! Esta é uma decisão 
que tomamos uma vez em nossas vidas, mas que vai se aprofundando a cada 
estação.

INTRODUÇÃO

1. PODEMOS ENTREGAR-LHE NOSSOS
DIAS E RECEBER UMA NOVA VIDA

Porque Jesus entregou tudo...

João 19:30

“Jesus disse: ‘Está consumado!’ 
Com isso, curvou a cabeça e 

entregou o espírito.”

SEXTA
SEMANA
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A salvação é gratuita, mas o discipulado de Cristo custa tudo. Entregue a Ele os 
seus dias, suas decisões, seus relacionamentos, sua ética e descubra a realidade de 
ser a cada dia sua melhor versão.

Há uma forma de viver em que somos realmente inabaláveis. Isso não significa que 
não seremos mal compreendidos, feridos, injustiçados, ou machucados, mas que o 
nosso interior tem tudo o que precisa para permanecer em Cristo, sempre 
confiante. Agora, a vida de Cristo determina o que sai de nós e não o que está fora 
de nós, determina como estamos por dentro. Você tem feito escolhas à partir dos 
cenários à sua volta, ou à partir de Cristo em você? Viva sempre a partir da 
abundância de Cristo e seja sensível ao que o Espírito lhe diz. Jesus tem 
autoridade sobre toda situação, por isso, mantenha-se firme!

“Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale.”

1 Coríntios 15:57,58

2. PODEMOS ENTREGAR-LHE
NOSSAS DECISÕES E VIVER EM CONFIANÇA

Muitas pessoas estão presas pelo medo, inclusive, pelo medo da morte. O medo 
envenena nossos pensamentos e limita nossas ações. Há pessoas que têm tanto 
medo de morrer, que nem chegam a viver. Quando Jesus entregou Sua vida, Ele 
venceu a morte! Poderíamos dizer que Jesus “matou a morte”! Uma das 
consequências dessa verdade é que o medo não precisa mais ter efeito sobre nós.
Ainda assim, podemos nos deixar ser influenciados por pensamentos de morte, 
manipulação, ansiedade e medo. Não é isso que Deus deseja para a sua vida! 
Entregue a Ele todos os seus pensamentos e receba esta condição espiritual que 
vem Dele: a de poder, amor e equilíbrio.

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de equilíbrio.” 2 Timóteo 1:7

3. PODEMOS ENTREGAR-LHE NOSSOS
PENSAMENTOS E VIVER EM OUSADIA
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Está consumado! O Pai entregou Seu próprio Filho, que entregou a Sua vida sem 
pecado a nós. Agora, Ele habita em nós, por meio do Espírito Santo, que nos 
aconselha e ensina. A vida cristã não é sobre esforço para ganhar algo em troca de 
Deus. É sobre receber o que Ele já entregou a nós, de forma leve, mas ao mesmo 
tempo poderosa. Como afirma o autor Steven Furtick: “Que liberdade seria 
entender hoje, num novo nível, que a fé cristã nada tem a ver ,com uma pessoa má 
se tornando boa, mas sim uma pessoa morta revivendo.”

Para Reflexão: Você diria que a confiança em Deus é uma das marcas de sua vida? 
Em quê você precisa confiar n’Ele hoje?

Para Oração: Ore sobre os seus pensamentos, para que o medo jamais o (a) 
influencie, mas sim, o Espírito Santo de Deus.

Para Aplicação: Existe algo que Deus tem pedido que você entregue a Ele? Que tal 
tomar essa decisão nesta semana?

CONCLUSÃO
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CREIA NAS
PALAVRAS DE
REDENÇÃO

Depois da traição, da injustiça, dos castigos, da dor e da crucificação, tudo estava 
acabado. Jesus havia cumprido a Sua missão. Em Seu último suspiro na Terra, Ele 
entregou o Seu espírito a Deus e reencontrou-Se com o Pai. Em três dias a 
humanidade saberia o que Jesus sempre soube ao morrer na Cruz: a vitória era 
d’Ele. Jesus venceu a morte e a condenação do pecado e essa é a nossa vitória 
também.

Paulo escreve: “Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu 
aguilhão?” O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a Lei. Mas graças 
a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Coríntios 
15:55-57).

As últimas palavras de Jesus na cruz são sobre Redenção! Páscoa é sobre vida – a 
vida ressurreta de Jesus, que é dada a nós. Por causa da vitória de Jesus, podemos 
desfrutar da Sua redenção agora mesmo, por meio do Espírito Santo. E por causa 
da vitória de Jesus, aguardamos a vida eterna, quando essa experiência será 
perfeita e completa. Lembre-se: você não vive e luta para conquistar a vitória, você 
vive e luta à partir da sua vitória!

“Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. 
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista 

deles.” Lucas 24:30,31

INTRODUÇÃO

1. VIVA A PARTIR DA ALIANÇA COM JESUS

Para caminhar a partir da vitória de Jesus:

Lucas 23:46

“Jesus bradou em alta voz: ‘Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito’.

Tendo dito isso, expirou”

SÉTIMA
SEMANA
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Os discípulos de Emaús não haviam reconhecido o Jesus ressurreto, que 
caminhara com eles desde Jerusalém. Quando Ele tomou o pão e deu graças, seus 
olhos foram abertos. Que momento extraordinário! Estar à mesa tinha um 
significado importante na cultura judaica: era sobre comunhão e aliança. Por isso 
mesmo, Jesus nos deixou a ordenança da Ceia, como um memorial de Sua morte 
na Cruz e de nossa aliança com Ele. No ambiente da mesa, sempre há revelações 
de quem Jesus é. Lembre-se hoje de que, não importam as circunstâncias, Cristo 
está aliançado a você. Você não está sozinho e desamparado e nossos olhos 
sempre podem ser abertos para novas perspectivas que Ele nos traz.

Nossa jornada cristã é descobrirmos o privilégio da realidade da presença divina 
em nós. Como escreve Steven Furtick, “nosso destino final não é um lugar, mas 
uma Pessoa.” O Espírito Santo habita dentro de nós, então, dar lugar à presença 
Dele e reconhecê-Lo a cada passo é a nossa maior alegria. Você consegue enxergar 
que Ele está presente em cada ambiente de sua vida? Como essa presença é 
manifestada? Nossas escolhas de santidade, nossa fé em milagres e nossas 
posturas de vida: tudo precisa ser pautado pela realidade da Presença.

“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” Mateus 28:28b

2. VIVA A PARTIR DA PRESENÇA DE JESUS

Em Jesus, temos uma nova identidade: somos filhos de Deus. Somos, portanto, 
co-herdeiros com Cristo, amados e mais que vencedores. É assim que você vê a si 
mesmo? Sua vida não é sobre suas limitações, mas sobre o amor ilimitado d’Ele 
sobre você. Viva plenamente sua identidade de filho e impacte o mundo à sua 
volta. Enquanto vemos Jesus mais claramente, entendemos quem somos mais 
claramente, e outros também O verão.

““Mas em todas estas coisas somos mais que
vencedores, por meio daquele que nos amou.” Romanos 8:37

3. VIVA A PARTIR DE SUA IDENTIDADE EM JESUS.
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“O que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a 
nossa fé” (1 João 5:4). A palavra é a realidade maior da sua vida, se Cristo habita em 
você. A Páscoa nos lembra morte, mas a verdade é que a sua principal mensagem 
é a vitória sobre a morte! Não importam as circunstâncias da vida, as decepções, 
limitações, enfermidades ou injustiças que você venha a sofrer em sua vida 
terrena: temos vitória em Jesus. A vitória sobre a morte significa que temos vida 
eterna, que não é uma experiência que teremos quando deixarmos essa vida 
terrena, mas a vida que temos com Jesus, hoje mesmo. No Céu, esta experiência 
será perfeita e completa. Lembre-se: você não vive e luta para conquistar a vitória, 
você vive e luta à partir da sua vitória!

Para Reflexão: Você tem vivido a sua vida a partir da perspectiva da vitória? A 
esperança e a fé têm sido marcas de seus relacionamentos e escolhas?

Para Oração: Ore para que você hoje mesmo experimente de forma mais clara e 
profunda a realidade da presença de Deus em você.

Para Aplicação: As pessoas à sua volta reconhecem que em você existe uma 
“presença especial”? Como isso pode ser intensificado nesta semana?

CONCLUSÃO
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