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Se isso não for amor...  

Cantata de Páscoa da Igreja Batista Memorial – 2011 

 Abertura 
 

Narrador: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna.” 

Essa é a realidade maior do amor de Deus, Ele prova o Seu amor para 
conosco, em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores.  

Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de 
condições: amamos quando, amamos se, amamos porque, mas o amor de 
Deus, esse amor incondicional, Ele não nos ama por causa de nossos 
valores ou méritos, Ele escolheu nos amar!  

Essa é a realidade do amor do Senhor, e só podemos conhecer toda a 
extensão desse amor, toda profundidade, toda largura, toda a altura, 
somente quando olhamos para a cruz, ao contemplarmos o calvário, ao 
vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando se 
oferecendo, para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, 
somente através do sengue que foi derramado ali, é que podemos 
experimentar toda a realidade do amor de Deus.  

Ele escolheu nos amar de tal maneira, que deu o Seu filho, isto que é 
o verdadeiro e eterno amor! 

 Música: Deus Pai – PG 

 A última ceia 
 

Narrador: A estrela, os pastores, os reis, as décadas de aprendizado 
com Seu pai da terra e com Seu Pai do céu; os anos de ministério; as 
caminhadas pelas estradas empoeiradas da terra prometida; as infinitas 
horas passadas ensinando os doze escolhidos; a alegria e a dor; os risos e 
as lágrimas; as vitórias e as decepções; tudo o preparou para aquela hora e 
aquele lugar. 

Jesus entra com os discípulos para a última ceia, montam a mesa e 
sentam-se 

Já é a véspera do dia do Calvário, e Jesus prepara-se para sua última 
ceia com seus discípulos. 

 Música: Compartilhai 
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Essa cena ocorre durante a musica: 

Jesus: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei 
isto em memória de mim. 

Jesus divide o pão com os discípulos e todos comem 

Jesus: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto, 
todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes 
que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a volta do 
Senhor, até que venha 

Jesus serve o vinho e todos bebem 

Acaba a música e todos saem 

 Getsêmani  
 

 Musica de fundo:  Mary Goes to Jesus 

Narrador: Após a celebração da última ceia, Jesus e sus discípulos 
foram para o Monte das Oliveiras, e é no jardim do Getsêmani, que Jesus 
agoniza. 

Eles chegam, Jesus aponta para que os discípulos o esperem, e se 
distancia 

Narrador: Neste momento, com a sua alma cheia de tristeza, Jesus 
prosta-se sobre o seu rosto, e ora: 

Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua 
vontade e não a minha. 

Jesus ora em silencio por mais alguns segundos, se levanta e anda em 
direção aos discípulos 

Entra Judas com dois soldados, e tenta beijar Jesus  

Jesus apenas olha para Judas, mas judas desvia o olhar 

Os soldados levam Jesus para Pilatos 
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 Pilatos 
 

Narrador: Jesus foi levado perante o sumo sacerdote e depois perante 
a todo o Sinédrio. Ali, buscavam encontrar algo capaz de condená-Io à 
morte, porém em nada puderam culpa-lo. 

Finalmente Jesus foi trazido perante Pilatos, o governador romano, o 
único que poderia autorizar uma execução. 

Entra Pilatos com um soldado com uma bacia com água 

Pilatos: Você é o Rei dos judeus? 

Jesus: Quem está dizendo isso é o senhor. 

Narrador: E mesmo sendo acusado pelos principais sacerdotes, Jesus 
nada mais disse. 

Era de costume na época de pascoa, soltar um criminoso qualquer, de 
acordo com a vontade do povo, Pilatos pergunta a multidão ali presente, 
pela prisão de Jesus e libertação de Barrabás, e numa atitude de traição, 
aquelas pessoas decidiram que Jesus seria morto. 

Pessoas pre selecionadas na igreja, gritam: CRUCIFICA-O! 

Pilatos lava as mão, faz um sinal para que os soldados levem Jesus e 
sai com o seu soldado e a bacia 

Os soldados carregam Jesus já espancando-o, pelo meio da igreja 

Narrador: Cristo foi despido, objeto de riso e tortura, coberto por uma 
capa, puseram uma coroa de espinhos em sua cabeça, foi espancado, 
cuspido e humilhado pelos guardas romanos que zombaram do Filho de 
Deus. 

Jesus já saiu pela porta da frente, coloca a coroa de espinhos, é sujo de 
sangue  
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 Crucificação 
 

Jesus entra carregando a cruz, sendo seguido pelos dos soldados, com 
chicotes batendo no chão. 

 

 Música: Para que Outros possam Viver – Livres para adorar 

Louvor, solo, repete a primeira estrofe até Jesus chegar na frente, a 
musica continua de fundo 

Durante essa narração, os soldados pregam Jesus na cruz 

 

Narrador:  Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores 
e sofrimentos sem fim, não fizeram D’Ele caso algum. Ele era alguém que 
não se desejava ver. 

Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a 
nossa dor que Ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos 
nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. 
Nós somos criados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos 
ferimentos que Ele recebeu.  

Ele que era sem pecado, perfeito aos olhos do Pai, carregou todas as 
nossas culpas. Sua maior perda garantiu nosso maior ganho. Bendito é o 
Cordeiro de Deus! 

Jesus fica crucificado na cruz durante esta música, os soldados ficam 
em segundo plano 

 Música: Amada Minha – Asas da Adoração 

 

Jesus grita: Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito! 

 

Jesus morre na cruz, é retirado pelos soldados e levado para fora 
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 Pós Crucificação 
 

 Música: Getsemani - Leonardo Gonçalves 

 

 Musica de fundo:  Flagellation 

Narrador: Se Deus nunca tivesse feito nada mais por você, ele ainda 
mereceria seu louvor ininterrupto pelo resto de sua vida, por causa do que 
Jesus fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você! Este é o maior 
de todos os motivos para adorar. 

Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício 
que Deus fez a nosso favor. Mesmo antes de sua crucificação, o Filho de 
Deus foi desnudado, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, 
ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma 
humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens desalmados, ele foi 
tratado pior do que um animal. 

Então, quase inconsciente pela perda de sangue, ele foi forçado a 
arrastar uma cruz colina acima, foi pregado nela e deixado para morrer 
com a lenta e excruciante tortura da morte por crucificação. Enquanto seu 
sangue escorria, escarnecedores ficavam ao seu redor e gritavam insultos, 
desafiando sua afirmação de que era Deus. 

Em seguida, como Jesus assumiu em si mesmo a culpa pelos pecados 
de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão, e 
Jesus gritou em total desespero: “Meu Deus! Meu Deus! Por que me 
abandonaste?”. Jesus poderia ter se salvado — mas então não poderia 
salvar você. 

[pausa] 

Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que 
Deus permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade?  

Por quê? Para que você pudesse ser poupado da eternidade no inferno 
e para que você pudesse partilhar de sua glória para sempre!  

Isso sim é o verdadeiro amor... 

 

 Música: Que amor é esse? – André Valadão 
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 Ressuscitação 
 

Se isso não for amor... nada mais neste mundo tem valor. 

Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as 
coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre, sofreu e foi 
morto inocentemente por pecados que nunca cometeu, a vontade do povo 
foi feita e as trevas pareciam ter vencido. Mas felizmente a história não 
acaba aqui! [começa a musica] Jesus vence a morte, ao terceiro dia 
ressuscita, e torna-se nosso Senhor, Salvador, Maravilhoso, Conselheiro, 
Deus forte Pai da eternidade e Príncipe da Paz. 

Celebre, exalte a este Deus que realizou a maior prova de amor! 

 

 Música: Emanuel - Fernandinho 

 

 

 


