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Esta semana estaremos meditando sobre a última semana de Jesus aqui na terra. O que Ele fez, e o que estava 
acontecendo.  Esta semana é conhecida como “semana santa”. A cada dia poderemos aprender um pouco mais sobre os 
exemplos deixados por Jesus. 

1. Qual acontecimento está sendo narrado em Mateus 21:1-11?   

2. 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? 

3. Você tem sido humilde no seu dia a dia? _______  Ou só fica querendo coisas luxuosas, roupas caras, tênis de marca? Você 
quer se parecer com Jesus? __________ Então precisa praticar a humildade. 

4. Mas ser humilde não está somente ligado a simplicidade, está ligado também a atitude de reconhecer que está errado, de 
pedir perdão... Pense se você tem discutido com seus irmãos ou amigos.... Será que você precisa pedir perdão para alguém? 
Escreva o nome desta pessoa aqui: _____________________ e agora é hora de colocar em prática a humildade. Peça perdão 
pelas atitudes erradas a essa pessoa que você escreveu o nome. Faça isso o mais rápido possível.!!!! Escreva aqui como foi a 
experiência: 

Refletindo: 

Você sabe por que Jesus entrou em Jerusalém montando num jumentinho?  Era para cumprir uma profecia feita pelo profeta 
Isaias, muito tempo antes de Jesus vir a este mundo. 

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. O Profeta Isaias profetizou muito sobre Jesus, e isso 
nos comprova que toda a Bíblia foi realmente inspirada por Deus. 

 

 

1. Qual acontecimento está sendo narrado em Mateus 21:12-17?   

2. Qual lição você pode tirar para sua vida? 

3. Agora Leia o texto de Marcos 13:3-13. Jesus estava no monte das Oliveiras, e lá Ele falou com os discípulos sobre o fim dos 
tempos. Jesus nos alertou para muitas coisas que aconteceriam. Leia novamente o versículo 10 e escreva o que Jesus falou 
sobre o que seria necessário acontecer antes de sua volta. 

4. Você tem anunciado o evangelho aos seus colegas, vizinhos, amigos (   ) sim    (   ) não.  

Anunciar o evangelho é falar de Jesus. 

 

 

1. Quando Jesus estava em Betânia uma mulher fez algo que deixou alguns discípulos de Jesus indignados. O que ela fez? Dica: 

Leia Mateus 26:6-13. 

2. Por que os discípulos ficaram indignados? 

3. O que Jesus respondeu para os discípulos? 

4. Você está disposto a dar o seu melhor para Jesus? (     ) sim   

5. Escreva aqui uma atitude que você pode melhorar para dar o seu melhor para Jesus: 

Refletindo: 

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. 

Hoje você também pode dedicar o seu melhor para Jesus. Dar o seu coração para Ele. Servir a Jesus com amor. Estudar a 

Bíblia. 

 

SEGUNDA-FEIRA – A VERDADEIRA PÁSCOA 
PARA MEMORIZAR: 1 Coríntios 5:7b 

 

TERÇA-FEIRA – A VERDADEIRA PÁSCOA 
  PARA MEMORIZAR: João 1:29b 

 
 SEGUNDA-FEIRA – A VERDADEIRA PÁSCOA 

QUARTA-FEIRA – A VERDADEIRA PÁSCOA   PARA MEMORIZAR: Romanos 5:8 

QUINTA-FEIRA – A VERDADEIRA PÁSCOA REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 
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1. Chegamos ao quinto dia. Leia Mateus 26:26-46 e marque um X nos acontecimentos da quinta feira. 

 

(     ) Jesus ressuscitou 

(    ) Jesus celebra a última ceia com os discípulos 

(    ) Jesus ora no jardim Getsêmani 

(    ) Jesus é julgado 

2. Quando Jesus estava celebrando a última ceia, eles beberam vinho e comeram pão. Leia Mateus 26:26-28 e responda: 

O que significava o vinho? ____________________ e o pão: _____________________ 

3. Antes da vinda de Jesus era necessário sacrificar um cordeiro para que as pessoas fossem perdoadas dos pecados. Jesus veio 

a este mundo para ser o cordeiro sacrificado. Através de Jesus podemos ter acesso direto com Deus e pedir perdão dos nossos 

pecados. Agradeça a Deus por esse presente de amor que Ele nos deu através de Jesus. Escreva aqui sua oração de 

agradecimento: 

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

4. Releia Mateus 26:39 e escreva o que Jesus pediu para Deus quando estava orando no Getsêmani: 

Jesus estava sofrendo muito, desejando não passar por aquele momento de dor, mas mesmo assim foi obediente a vontade 

de Deus. 

Obedecer não é fácil, mas precisamos seguir o exemplo de Jesus. 

5. Você tem sido obediente aos seus pais? (     ) sim   (    ) não. 

Refletindo: 

A obediência sempre trás recompensas para sua vida. Siga o exemplo de Jesus. Deus promete recompensas para o filho 

obediente. 

 

 

 

 

1. Chegamos ao sexto dia. Neste dia aconteceu algo que mudou a história da humanidade. Leia Mateus 27:45-55 e Mateus 

28:1-10 e escreva com as suas palavras o que aconteceu? 

________________________________________________________________________________. 

2. Releia Mateus 27:51 e escreva o que aconteceu no instante em que Jesus morreu? 

________________________________________________________________________________ 

Sabe o que isso significa? Liberdade para chegar até Deus. Como já falamos, antes somente o sumo sacerdote podia chegar 

a presença de Deus através do oferecimento de um sacrifício de um animal puro. Quando Jesus morreu, o véu que fazia a 

separação no templo do santíssimo lugar se rasgou, e com isso Deus estava nos dando a liberdade de pedirmos perdão a 

Deus pelos nossos pecados. Hoje Jesus é a ponte que nos liga a Deus. 

3. Qual foi o grande acontecimento relatado em Mateus 28:1-10? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________  

Refletindo: 

Isso mesmo, Jesus venceu a morte e ressuscitou!!! 

E essa é a grande mensagem!!! Jesus morreu por amor a nós, mas Ele ressuscitou, e está sentando a direita de Deus. 

 

 

 

SEXTA-FEIRA – A VERDADEIRA PÁSCOA REVISE OS VERSÍCULOS DA SEMANA 


