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A Páscoa é . . .
1. JESUS VEIO AO MUNDO PARA ME
SALVAR
"Porque Deus amou ao mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna." (João 3.16)

3. JESUS RESSUSCITOU PARA MINHA
VIDA ETERNA COM ELE
"Ele não está aqui, mas ressuscitou.
Lembrai-vos de como vos preveniu,
estando ainda na Galiléia....os quais
diziam: O Senhor ressuscitou e já
apareceu a Simão!" (Lucas 24.6,34)

"Porque o Filho do Homem veio buscar e
"Ao qual, porém, Deus ressuscitou,
salvar o perdido." (Lucas 19.10)
rompendo os grilhões da morte;
porquanto não era possível fosse ele
"Fiel é a palavra e digna de toda
retido por ela." (Atos 2.24)
aceitação: que Cristo Jesus veio ao
mundo para salvar os pecadores..." (1
"O qual (Jesus)foi entregue por causa das
Timóteo1.15)
nossas transgressões e ressuscitou por
causa da nossa justificação." (Romanos
2. JESUS MORREU NA CRUZ PELOS
4.25)
MEUS PECADOS
"Pois o amor de Cristo nos constrange,
julgando nós isto: um morreu por todos; "Se habita em vós o Espírito daquele que
logo, todos morreram.E ele morreu por ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
todos, para que os que vivem não vivam esse mesmo que ressuscitou a Cristo
mais para si mesmos, mas para aquele Jesus dentre os mortos vivificará também
que por eles morreu e ressuscitou." (2 o vosso corpo mortal, por meio do seu
Espírito, que em vós habita."(Romanos
Coríntios 5.14,15)
8.11)
"Pois também Cristo morreu, uma única
A Páscoa só é aplicada em sua vida se
vez, pelos pecados, o justo pelos
você se arrepender de seus pecados e
injustos, para conduzir-vos a Deus..." (1
crer em Jesus como seu substituto
Pedro 3.18)
naquela cruz. Faça isso
agora!
"Nisto conhecemos o amor: que Cristo
deu a sua vida por nós; e devemos dar
nossa vida pelos irmãos." (1 João 3.16)
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