
TRILHA PARA A PÁSCOA 

DIA 3 

Verdade Bíblica 

Jesus deu aos seus discípulos, uma imagem de como o sacrifício Dele na cruz iria 

pagar pelos pecados deles. 

E o que eu faço com isso? 

Você irá pensar sobre as diferenças da nova vida que Jesus “comprou” para você 

na cruz com o tipo de vida que você teria sem Jesus. 

No YouTube há um vídeo de um cara que vive em Johanesburgo, na África do Sul. 

O objetivo do vídeo é mostrar os “amigos” desse cara, alias todos os 38 “amigos” 

dele. É que esse cara vive o seu dia a dia com 38 leões africanos! Você já ouviu o 

ditado: “Quem brinca com fogo acaba queimado”? Será que alguém ficaria muito 

surpreso se algum dia esse cara aparecesse nos noticiários porque um dos seus 38 

amigos resolveu trair a confiança dele e transformou-o em um belo jantar? 

Pegue a sua Bíblia e leia Mateus 26:17-30 

Traição é uma dura realidade da vida. Nessa passagem, Jesus revela aquele que o 

traiu enquanto relembra seus discípulos que Seu sangue logo seria derramado para 

pagar pelo perdão dos pecados deles. O traidor, Judas Iscariotes, se voltaria contra 

Jesus e escolheria não aceitar o dom gratuito de Jesus, a graça. 

Muitas pessoas passarão pela experiência de serem traídas por um amigo. Talvez 

você já tenha até passado por isso. Se você já passou por isso, sabe o quanto dói. 

Mas será que o fato de ser tão dolorido ser traído significa que nós devemos deixar 

de nos abrirmos com alguém, de confiar em alguém ou de amar? Claro que não. 

Jesus não fez isso. E nós também não devemos fazer. 

Pense nessas perguntas durante o dia de hoje: 

 A sua vida reflete a disposição de Jesus de amar, mesmo que isso represente 

um grande sacrifício? Ou você acha que já aceitou a graça de Deus, está 

garantido com Ele e não precisa fazer mais nada? 

 Você está disposto a se arriscar a amar até mesmo aqueles que podem vir a trair 

você? 

 

Material traduzido e Adaptado do “10 Days Of Easter Devotions. Death, Life, Forgiveness” do 

Youthministry360 


