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Jesus precisava mesmo morrer na 
cruz? Será que não havia outra forma 

de resolver o problema do pecado? 
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Galileu  (Fernandinho)-
-

Texto-base: 
Mt. 27:32-66

No início desta série de atividades, entendemos que
a entrada do pecado no mundo, através de Adão e
Eva, além de abrir espaço para todo tipo de
problema (doenças, fome, guerras, maldade), causou
divisão entre Deus e o homem. Deus é santo e puro
e nos criou à Sua imagem e semelhança, mas o
pecado nos contaminou. O desejo de Deus sempre
foi limpar o nosso coração para que pudéssemos nos
relacionar face a face com Ele novamente, como era
no Jardim do Éden! O problema é que Deus sabia
que só havia um jeito de nos livrar definitivamente
do pecado... O preço foi alto, mas foi por amor. Foi
por mim e por você.

Porque me amou tanto assim 
(Diante do Trono para 

Crianças)

condenaram à morte e zombavam dEle na cruz. Mesmo em meio à tanta dor, Jesus se manteve fiel até o fim.
Ele não amaldiçoou as pessoas que o tinham traído e torturado, mas as perdoou. Quando pecamos, Jesus se
entristece, mas por causa do Seu infinito amor por nós, Ele também nos perdoa e nos dá uma nova chance de
fazer o que é certo. Ali na cruz, por volta de meio-dia e quando finalmente TODOS os nossos pecados se
acumularam sobre Ele, Jesus clamou: “Meu Deus, meu Deus, por que o Senhor me abandonou?” Era o fim.
Jesus soltou seu último suspiro e entregou seu espírito. Naquele mesmo instante, a terra tremeu e o céu
escureceu. Os soldados romanos que estavam ali ficaram apavorados e exclamaram: “Este homem era mesmo
o Filho de Deus!”. A multidão, que até pouco antes gritava e zombava de Jesus, agora estava calada e triste. “O
que nós fizemos? Matamos um inocente!”, eles devem ter pensado, mas agora era tarde demais. Ao
entardecer, um homem temente a Deus chamado José pediu a Pilatos que lhe deixasse sepultar o corpo de
Jesus. Com muito cuidado, José envolveu o corpo do Senhor em um lençol de linho e o colocou em um túmulo
escavado na rocha. Ele colocou uma grande pedra fechando a entrada do túmulo e foi embora. Que dia triste!

Após muitas horas de humilhação e dor, Jesus foi
pregado em uma cruz, ao lado de ladrões e
bandidos. Logo Ele, que não tinha pecado algum!
Muitos tinham esperança de que Jesus fosse o
Salvador prometido por Deus para libertar o povo
de Israel, mas agora tudo parecia perdido.
Algumas pessoas que passavam por ali gritavam e
zombavam de Jesus: “Se você é mesmo o Filho de
Deus, salve a si mesmo e desça da cruz!”,
enquanto outros diziam: “Ele diz que pode salvar
os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo!”
e ainda: “Se Ele descer da cruz agora mesmo,
creremos nEle!”. Que terrível deve ter sido ouvir
tantas ofensas cruéis! Jesus sentiu dores físicas e
emocionais inimagináveis, mas o que ninguém
sabia era que o maior sofrimento que Ele estava
enfrentando era espiritual. Aos poucos, todo a
maldade que há no mundo ia se acumulando
sobre os ombros de Jesus e cada vez mais, Ele
sentia Seu espírito sendo esmagado pelo peso do
pecado. Justo Ele, que nunca tinha cometido
pecado algum, agora carregava sobre si os
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A crucificação era o pior tipo de
condenação que alguém poderia
receber, por causar uma morte
dolorosa, lenta e humilhante. Esta
era a pena imposta a pessoas consi-

deradas rebeldes e insubmissas ao império Romano.
Foi apenas em 337 depois de Cristo que o imperador
romano Constantino, motivado por sua própria
conversão ao Cristianismo, decidiu abolir de vez a
prática da crucificação.

Dia 13 - deveria ter sido eu

a humanidade, inclusive a crueldade e injustiça daqueles que o
pecados de toda



Versículo para 
memorizar

Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos 
pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites 

para que fôssemos curados. (Isaías 53:5) 

O título da atividade de hoje é: “Deveria ter sido eu”. Será que você 
conseguiria suportar todo o sofrimento que Jesus passou em seu lugar?

Mesmo que a gente se esforce muito para não fazer nada de errado, 
acabamos falhando. Por que isso acontece?

Enquanto Jesus estava sofrendo na cruz, as pessoas zombaram dele. Se
você pudesse dizer algo a Jesus naquele momento, o que você diria?

O que o Espírito Santo ministrou ao seu coração hoje? Vamos orar juntos?

Jesus, nós te agradecemos por nos amar tanto assim. Nós não merecíamos o Teu
perdão, mas mesmo assim o Senhor se entregou por nós! Nós cremos que Tu és
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconhecemos que tu és o Filho
Deus, o nosso Senhor e Salvador, e hoje entregamos as nossas vidas em Tuas mãos.
Muito obrigado pelo Teu sacrifício de amor e pela vida eterna. Amém.

Jesus poderia ter feito um milagre e descido da cruz, mas Ele obedeceu a Deus e foi até o
fim, pois sabia que estava fazendo tudo aquilo por amor a nós. Será que o sofrimento de
Jesus pode nos inspirar a enfrentar as dificuldades com fé e coragem?

Por causa do Seu imenso amor por
nós, Jesus morreu na cruz para nos 

perdoar e purificar de todo o pecado. 

Escreva na cruz ao lado alguns 
dos pecados que cometemos 

e que pesaram sobre Jesus 
naquele dia tão triste! 


