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Estudo Bíblico para Adolescentes e Jovens  N° 7 
 

A Morte de Jesus 
 
 
Atividade Nº 1  

 
Ler no grupo Lucas 23:26-49. Completar: 

 
a. Lucas 23:33 
“Quando chegaram ao lugar chamado “A __________________”, 
ali _______________________ Jesus e junto com ele os dois 
____________________, um à sua _________ e o outro à sua 
___________________.” 
 
b. Lucas 23:46 
“Aí _________________ gritou bem alto: —_______________, nas 
tuas mãos entrego o meu ________________! Depois de dizer isso, 
ele ____________________.” 
 
 

 
 
 
 
Atividade N° 2 
 
a. 1 João 2:2 
“É por meio do próprio _______________   _________________ que os nossos 
_________________ são __________________. E não somente os __________________, mas 
também os pecados do _________________ inteiro.” 
 
b. Isaías 53:5 
“Porém ele estava ___________________ por causa dos nossos ______________, estava sendo 
________________ por causa das nossas _________________. Nós somos _______________ pelo 
_______________ que ele sofreu, somos ___________________ pelos ferimentos que ele 
______________.” 
 

 

 

Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o 
preço de nossos pecados. É por causa da Sua morte - e 
ressurreição - que nossos pecados podem ser perdoados e 
nós somos justificados - declarados justos - diante de Deus. 

A morte do Senhor Jesus na cruz foi o pagamento dos nossos pecados, e a Sua 
ressurreição no terceiro dia foi a prova que Seu sacrifício foi aceito por Deus. 



  

Atividade N° 3 
 

Ler no grupo Lucas 24:1 a 12. Completar: 

 
a. Lucas 24:2 e 3 
“Elas viram que a ____________________ tinha sido tirada da entrada do __________________. 
Porém, quando ____________________, não acharam o _________________ do Senhor 
_____________” 
 
b. Lucas 24:5 
“E elas ficaram com ____________________, e se ajoelharam, e encostaram o rosto 
no__________________. Então os homens _____________________ a elas: —Por que é que vocês 
estão ___________________ entre os __________________ quem está ____________________?” 
 

 

 
 

 
Atividade N° 4 
 

Completar: 

 

a. 1 Coríntios 15:3 a 5 
“Eu passei para vocês o _______________________ que recebi e que é da mais alta 
____________________: Cristo __________________ pelos nossos __________________, como 
está escrito nas Escrituras Sagradas; ele foi ________________ e, no _________________ dia, foi 
_____________________, como está escrito nas ___________________; e apareceu a Pedro e 
depois aos doze ____________________.” 
 
b. 2 Timóteo 2:8 
“Lembre de ______________   ___________________, que foi _________________________ e 
que era descendente de Davi, de acordo com o __________________________ que eu anuncio.” 
 
c. Romanos 10:9 
“Se você __________________ com a sua boca: “_________________ é 
_______________________” e no seu _________________ crer que Deus 
_____________________ Jesus, você será _______________.” 
 
d. 1 Pedro 1:19-21 
“Vocês foram ______________________ pelo precioso ________________________ de 
______________, que era como um ________________ sem defeito nem ______________. Ele foi 
escolhido por Deus antes da _______________ do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em 
__________________ de vocês. Por meio dele vocês _______________ em Deus, que o 
__________________ e lhe deu glória. Assim a __________ e a ______________ que vocês têm 
estão firmadas em ________________.” 

O Evangelho - a Boa Notícia - do Senhor Jesus, é que, através da Sua morte e 
ressurreição nossos pecados são perdoados quando nós O aceitamos como nosso 
Senhor e Salvador. 


