
EXPERIMENTE JESUS
Hoje, no estudo 

bíblico, vamos meditar 
sobre o que Jesus 
significa para nós.

Eu trouxe gravuras de  
Jesus para olharmos para 

elas. Ou, se quiserem, podem 
fechar os olhos e imaginar 

Jesus na sua mente.

Talvez ajude  
imaginarem uma 

determinada história  
sobre Jesus. 

Meditar em  
Jesus significa ficar  
em silêncio e focar 

os seus pensamentos 
nEle.



Alguns minutos depois. 

Foi emocionante.  
Senti que estava lá vendo 

Jesus curar o cego.

Eu imaginei que  
era um dos discípulos 

caminhando com Jesus na 
Estrada para Emaús, depois 

da Sua ressurreição.

Eu pensei sobre o  
que a filha de Jairo deve 
ter sentido ao saber que 

Jesus a tinha curado.

Eu me lembrei de  
como Jesus ensinou Seus 
discípulos a perdoarem, 
do mesmo jeito que Ele 

perdoou aos outros quando 
estava na cruz.Jesus usa estes  

momentos para nos aproximar 
mais dEle e nos encher com o 

Seu amor, paz e alegria.

Eu quero ler de novo 
a história em que 

Jesus cura o cego.

E eu vou ler a  
história de quando Jesus 

apareceu na Estrada  
para Emaús.

Podíamos  
fazer isto outras  

vezes.

Eu me sinto muito  
feliz de saber que Jesus 

pode me ajudar a perdoar 
aos outros.



Estudo bíblico com o Vovô.

Qual é a sua  
parte favorita da história  

da Páscoa?

Agora vamos  
meditar sobre o grande 

amor que Jesus tem  
por nós!

É quando Ele de  
repente apareceu dentro 

do cômodo onde Seus 
discípulos estavam, depois 

da Sua ressurreição!

Os discípulos  
devem ter ficado 

chocados!
Ele nem  

entrou pela  
porta!

Obrigado pelo Seu 
amor, Jesus!

“Louvado seja Deus, Pai 
do nosso Senhor Jesus 

Cristo. Ele, pela sua grande 
misericórdia, nos fez nascer 
de novo. Esta nova vida nos 
dá uma esperança viva por 

intermédio da ressurreição de 
Jesus” (1 Peter 1:3 VFL).
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