








Rio de Janeiro
2021

Rebeca Moreira dos Santos



A AUTORA responsabiliza-se 
inteiramente pela originalidade 
e integridade do conteúdo da 
sua OBRA, bem como isenta a 
EDITORA de qualquer obrigação 
judicial decorrente da violação 
de direitos autorais ou direitos de 
imagem contidos na OBRA, que 
declara, sob as penas da Lei, ser 
de sua única e exclusiva autoria.

Esta é a minha Páscoa

Copyright © 2021 Rebeca Moreira dos Santos
Todos os direitos são reservados no Brasil

Impressão e Acabamento: PoD Editora
Rua Imperatriz Leopoldina, 8 sala 1110
Centro — Rio de Janeiro  – 20060-030
Tel. 21 2236-0844 • www.podeditora.com.br
atendimento@podeditora.com.br

Revisão:
Ramon Vaillant do Carmo

Capa:
Marcos Paulo de Araújo Isabel de Assis

Ilustrações: 
Raquel Moreira dos Santos

Diagramação:
Pod Editora

Nenhuma parte desta publicação pode ser utilizada ou 
reproduzida em qualquer meio ou forma, seja mecânico, 
fotocópia, gravação, nem apropriada ou estocada em banco 
de dados sem a expressa autorização da autora.

CIP-Brasil. Catalogação-na-Publicação

Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ
S238e  
 
     Santos, Rebeca Moreira dos
     Esta é a minha Páscoa / Rebeca Moreira dos Santos. - 1. ed. - Rio de Janeiro :
Pod, 2021.
     66 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-65-86147-93-3

     1. Poesia brasileira. I. Título.

21-68818     CDD: 869.1
   CDU: 82-1(81)                                           22/01/2021
Leandra Felix da Cruz Candido  – Bibliotecária  – CRB-7/6135



“Que o Cordeiro que foi imolado receba a 
recompensa do seu sacrifício.” Morávios

E a você, que está folheando estas páginas,
eu desejo uma feliz...
Páscoa

Feliz Páscoa,
feliz "Pessach",
feliz Passagem:
passamos da morte para a vida,
da escravidão para a liberdade,
porque o Cordeiro passou a nossa frente
e assumiu o nosso lugar.
 
– É a festa da ressurreição. E ESTA É A MINHA PÁSCOA!





“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque 
Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse 

salvo por ele.” 

João 3:16,17





Prefácio

Foi com imensa alegria e prazer que recebi o convite para pre-
faciar esta primorosa obra da nossa querida Rebeca. 
Em meio a tantos equívocos e indiferenças quanto à obra expia-
tória de Cristo, na cruz do Calvário, “Esta é a minha Páscoa” 
traz, com peculiar sensibilidade e criatividade da autora, uma 
abordagem que certamente levará você, querido leitor, a refletir 
sobre o real estado de um ser humano sem Deus, assim como, 
sobre a mudança e a perspectiva de vida que a morte e ressur-
reição de Cristo podem trazer a todo aquele que crê.
Parabéns aos pais, queridos Juninho e Elisângela, e àqueles que, 
de alguma forma, inspiraram a autora a produzir esta preciosa 
literatura.

Rebeca, sou teu fã!

Pr. Rômulo Augusto
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Deixa que eu esclareça uma 
coisa...

Será que o que vemos pelas ruas 
em março e abril
é Páscoa real?
O reinado do consumo?
Coelhos, ovos e chocolates,
egoísmo e bucho cheio é seu resumo?
Tenhamos consciência!
Antes de falar de fé, porém,
falarei de estatística e ciência: 
Coelhos não botam ovos;
chocolate vem de um fruto.
Enquanto poucos se fartam,
muitos passam  fome no mundo.

Então, parem de dizer absurdos!
Ensinem às crianças e também aos adultos
que Páscoa é mais que festa ou comida.
É a lembrança de que a graça divina
veio sobre nós.*

Para ler: João 8.32
Para ouvir: Jesus, o plano perfeito - 

Renascer Praise
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A primeira Páscoa

O cordeiro na mesa,
uma sombra do sacrifício imaculado;
os pães sem fermento falavam
de uma vida sem pecado;
as ervas amargas lembravam
o sofrimento causado;
o sangue nos umbrais das portas,
que livrou o povo da morte,
apontava para o madeiro manchado de vermelho
que mudaria a nossa sorte.
 
Desde a primeira Páscoa,
Ele sempre esteve presente,
Ele sempre foi o centro dessa festa,
basta procurar por Ele para enxergá-Lo!
– É tudo sobre Jesus!*

Para ler: Êxodo 12
Para ouvir: É tudo sobre Você - 

Morada
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Carpinteiro

O arquiteto do universo
se disfarçou de carpinteiro em Nazaré;
assassinado
pelos seres que criou,
com as ferramentas com as quais trabalhou,
tornou-se o construtor
da salvação.*

Para ler: Hebreus 12.1 - 2
Para ouvir: O Carpinteiro - 

Alessandro Vilas Boas
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Preço

Nota fiscal ensanguentada:
Pendência absurda,
definitivamente,
absurdamente
paga, 
sanada!

Mais que simples perdão:
supremo resgate,
maravilhosa redenção.
A dívida foi quitada,
apagada;
zerou-se a conta,
podemos recomeçar!*

Para ler: 1 Coríntios 6.20
Para ouvir: Redenção - Projeto Sola
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Tribunal

Juiz e réu
da sua própria justiça;
advoga por mim,
e a promotoria
já não pode me acusar.

Minha fiança
tem preço de sangue;
meu Habeas Corpus
foi conquistado
no Calvário.

–  Um martelo batido naquele tribunal.  
Outro martelo bateu as mãos do Messias 
na cruz.*

Para ler: 1 João 2.1 - 2
Para ouvir: Era eu - Casa Worship
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