
TRILHA PARA A PÁSCOA 

DIA 6 

Verdade Bíblica 

Muitas vezes na Bíblia as coisas parecem chegar num ponto em que não há 

mais esperança, momentos antes de Deus entrar em cena. 

E o que eu faço com isso?  

Você pensará no que pode aprender dessa história sobre ter esperança quando 

você enfrenta situações que parecem completamente sem esperança. 

 

Flashback de Filme 

Você se lembra daquela cena de “Guerra nas Estrelas: O Império Contra-ataca” 

quando Luke Skywalker e Darth Vader tem aquele terrível duelo de sabre na 

Cloud City? Se não se lembrar, pode assistir aqui: 

http://www.youtube.com/watch?v=C-DeI3ohVbY. Mas é aquela famosa cena em 

que Darth Vader diz pro Luke Skywalker: “Eu sou seu pai”. Acho que deve ter 

sido o pior dia do Luke, estar numa luta de sabres de luz com o homem mais 

malvado do universo e acabar sabendo que ele era o seu próprio pai. Mas as 

coisas ficam piores e Darth Vader parte prá cima do Luke e corta o braço dele 

com seu sabre vermelho. 

 

Parece ser o fim para Luke quando ele cai de uma grande altura dentro de um 

duto de descarte no subsolo da Cloud City. 

 

E você lembra o que acontece depois? 

A nave do Han Solo, a Millennium Falcon, aparece a tempo de resgatar o 

exausto e ferido Luke. Se você for um fã da Trilogia Star Wars, você já sabe o 

resto da estória. 

 

Em Mateus 27:55-66 Jesus foi crucificado e está prestes a ser 

enterrado. Passe alguns momentos lendo e refletindo sobre esse relato. 

 

Pense no pior dia que você já teve. Provavelmente ainda dói pensar nesse dia, 

não é? Force um pouco mais a sua memória e pense em como Deus esteve 

presente com você naquele dia tão ruim. Gaste um tempo escrevendo uma 

oração agradecendo a Jesus por lhe dar esperança quando você se sentiu sem 

nenhuma esperança. 
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