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EM OFF

Chegou nosso MAG TRILHAS! Estão preparados? Acompanhem pelas redes socais e WhatsApp, pois teremos toda a 
programação divulgada por lá.
Você já se perguntou porque fazemos o MAG TRILHAS? O objetivo é podermos, JUNTOS, cumprir a ordem de Jesus 
de anunciar as boas novas. São ações estratégicas para levarmos o amor de Deus às pessoas. O foco não está no 
evento ou na programação em si, mas no desejo de vermos pessoas alcançadas pelo evangelho. Isso tem tudo a ver 
conosco. Que nossa luz brilhe no mundo. Estejam juntos em oração.

A PÁSCOA

SENTIR
O que Páscoa te lembra? Você sabe o que ela significa e de onde ela surgiu?
Podemos ter respostas diferentes, mas existe um significado muito maior que precisamos entender.

APRENDER
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3.16

Nesse texto descobrimos 3 coisas sobre Deus:
1 - Deus nos amou muito.
2 - Deus entregou seu filho por nós.
3 - Deus quer nos dar vida eterna.
E para entendermos isso melhor, temos que fazer 3 perguntas.

Porque precisamos desse amor? (Romanos 5.8)
Todos nós, sem exceção, pecamos (erramos) contra Deus e por isso fomos separados dele (Rm 3.23). Por 
causa dos nossos pecados, nos tornamos culpados diante de Deus, e merecemos a morte. Nós temos uma 
dívida com Ele, e não Ele conosco. A única saída para isso é o amor de Deus em nosso favor.

Porque Jesus teve que morrer por nós? (Romanos 3.24 e 25)
A Bíblia diz que o salário (a recompensa) do pecado é a morte (Rm 6.23). Nós pecamos e deveríamos 
morrer. Nossa única chance de escapar dessa sentença era alguém morrer em nosso lugar. Jesus assumiu 
nossa culpa e morreu em nosso lugar. Assim fomos perdoados por Deus e a justiça de Jesus foi atribuída a 
nós.

Como recebemos a vida eterna? (1 Coríntios 6.14 e João 11.25)
Precisamos crer em Jesus para recebermos seu perdão e a vida eterna. A Bíblia diz que fomos incluídos na 
morte de Cristo para o perdão dos nossos pecados, e ressuscitamos com Ele para vivermos uma nova e 
eterna vida. Essa é a grande obra que Jesus realizou na cruz por nós.

Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Vai além de uma tradição, festa ou ovos de chocolate. Ela fala da 
morte e da ressurreição de Jesus Cristo, para nossa salvação.

REFLETIR
Você crê em Jesus como teu salvador? Diante de tudo que ouviu, você deseja essa nova vida que Jesus 
oferece? Você já se sentiu condenado antes por alguma religião? Jesus veio para salvar e não condenar!

APLICAR
Orem por todos que desejam ter essa nova vida. Líder, ajude-os a orar confessando seus pecados com 
arrependimento e, em Cristo, recebendo perdão e vida eterna. Os que já provaram dessa vida, devem agora 
anunciá-la para todos à sua volta.


