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Estamos próximo do evento mais 
significativo para a fé cristã; a Páscoa. 

É relevante, pois celebramos a morte e 
ressureição de Jesus Cristo, aquele que veio ao 
mundo como o cordeiro de Deus que tira o 
pecado de todos os homens (João1.29). Essa 
data é significativa, pois tamanho ato de amor e 
justiça divina não poderia ser intermediado ou 
experienciado por nenhum outro ser humano, 
senão única e exclusivamente pelo próprio 
Deus se fazendo carne (João1.14), habitando, 
vivendo e morrendo por toda a humanidade e 
ressuscitando ao terceiro dia (2Co5.15).

A esse ato tão relevante podemos e 
devemos dar uma resposta por fé, acreditando 
que nossa união com Deus só é possível, se 
reconhecermos essa obra redentora executada 
na cruz. Como isso em mente, devemos 
celebrar a Páscoa como é devido. Aproveitando 
que estamos ainda a alguns dias deste evento, 
proponho olhar para os evangelhos, para cada 
episódio que culmina com a crucificação e 
ressureição do Senhor Jesus!

Se consideramos somente a última 
semana, antes da Crucificação: 
Domingo = Entrada triunfal em Jerusalém, Mt 
21.1-17
Segunda = Maldição da Figueira, Mt 21.18-19; 
Purificação do Templo, Mt 21.12-13
Terça = Debate com os líderes, Mt21.23 a 23.39; 
Discurso no Monte da Oliveira, Mt 24.1 a 25.46 e 
Traição de Judas, Mt 26.14-16
Quinta = Última ceia, Mt 26.17-19; Discurso no 
cenáculo, Jo13.2 a 14.31; Ensino no caminho 
do Getsêmani, Jo15.1
Quinta/sexta = Jardim do Getsêmani, Mt 
26.30-46.
Sexta = Jesus traído e preso, Mt26.47-56; Os 
julgamentos de Jesus, Jo18.13-24; Mt 26.57-68; 
Mt 27.1; MT27.2,11-14; Lc 23.6-12; Mt 27.15-26; 
Crucificação, Mt 27.27-56; Dizeres na cruz, Mc 
15.34; Sepultamento de Jesus, Mc 15.42-46.

Aproveite o tempo com os seus, para 
crescer no conhecimento desta data tão 
marcante para a fé cristã.


