
Durante os anos em que Jesus caminhou pela 
Terra, Ele anunciou as Boas Novas de Deus 
fielmente e convidou todos que O ouviam a 
segui-Lo. Centenas de pessoas foram curadas, 
milagres foram realizados e problemas 
impossíveis foram resolvidos. As pessoas 
sentiam o poder da vida dEle em todo lugar 
pelo qual Ele passava. Então, o plano de Deus 
foi revelado: Jesus deveria morrer por toda a 
criação. Mas, esse era apenas o início...

O MUNDO FOI 
TRANSFORMADO 
PARA SEMPRE.
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O Domingo de Ramos sinalizou a vinda do Messias prometido. 
Israel estava esperando a chegada desse momento há centenas 
de anos. Ele não veio para resolver as coisas com espadas, 
exércitos ou hostilidade; o Seu propósito era oferecer Sua vida por 
nós, revelando o coração de um verdadeiro Rei.

DOMINGO DE RAMOS

Testemunhas viram a tortura brutal: seu corpo mutilado sangrando 
em uma cruz. Não é fácil pensar na Sua horrível morte, mas esse ato 
foi a salvação da humanidade. Pendurado na cruz, Ele pronunciou 
Suas últimas palavras, “Está consumado”, e deu Seu último suspiro. A 
cruz simbolizou o cumprimento da promessa de Deus de quebrar a 
maldição da morte causada pelo pecado.

SEXTA-FEIRA SANTA

Jesus te conhece e te ama. Ele te criou para um propósito.  
Em um relacionamento com Ele, você descobrirá esse 

propósito. Tome a decisão de conhece-Lo hoje.

DOMINGO DE RESSURREIÇÃO
O plano redentor de Deus foi cumprido naquele domingo de 
manhã. Jesus quebrou as correntes da morte e ressuscitou em 
poder e luz, com um amor deslumbrante, em uma missão de curar 
toda dor e ganhar nossos corações.
O amor sacrificial de Jesus e a Sua obediência restauraram nosso 
relacionamento com Deus. Sua ressurreição se tornou nossa 
esperança para uma nova vida. O amor de Deus mudou o mundo 
para sempre. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos 
pode entrar em seu coração, enchê-lo de esperança e te dar uma 
vida nova. Você quer ouvir mais sobre a esperança da Páscoa? 
Visite uma igreja local ou acesse amaiorhistoria.com para saber mais.
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