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Jesus Cristo  
É Meu Salvador e Redentor

Sandra Tanner e Cristina Franco

Salvador e Redentor são nomes e títulos de Jesus 
Cristo. Descrevem o que Ele fez por todos os filhos 
de Deus.

Por causa da Queda de Adão e Eva, todos passarão 
pela morte física. Quando morremos, nosso espírito e 
nosso corpo são separados. Quando Jesus Cristo res-
suscitou, Seu corpo e Seu espírito foram reunidos, para 
nunca mais se separarem. Porque Ele ressuscitou, todos 
poderemos ressuscitar.

Jesus também pagou por nossos pecados para que, 
se nos arrependermos, possamos ser perdoados e viver 
com Ele e o Pai Celestial novamente. Esse sacrifício é 
conhecido como a Expiação de Jesus Cristo. Por causa 
de Seu sacrifício, Jesus é nosso 
Salvador e Redentor. A Expiação 
é a maior expressão de amor do 
Pai Celestial por nós. Também 
é a suprema manifestação do 
amor do Salvador pelo Pai 
Celestial e por todos nós.

A escritura deste mês ensina 
a respeito da Expiação e do 
grande amor que Deus tem 
por nós. Que seu coração 
se encha de amor e grati-
dão pela maior dádiva de 
Deus para nós: Seu Filho 
Jesus Cristo.

Tempo de ComparTilhar

Diário das Escrituras de Fevereiro de 2010
Leia João 3:16 no Novo Testamento.
Ore para saber se essa escritura é verdadeira. Peça 

para sentir o amor de Deus por você.
Memorize essa escritura.
Escolha uma destas atividades ou crie sua própria:

•	O	hino	da	Primária	“Ele	Mandou	Seu	Filho”	
(Músicas para Crianças, pp. 20–21) ensina como 
o Pai Celestial demonstrou Seu amor por nós. 
Aprenda o hino e procure fazer o que ele diz para 
demonstrar seu amor e sua gratidão ao Salvador 
Jesus Cristo. 

•		 Recorte	e	monte	o	quebra-cabeça	(à	direita)	que	
mostra o que a Expiação faz 
por nós, individualmente. 
Compartilhe isso com sua 
família.

De que modo o que você fez 
o ajudou a compreender essa 
escritura?

Escreva em seu diário ou faça 
um desenho contando o que 
você fez. ◼
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