
Dia 14 - ele vive!
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Como será que os discípulos reagiram 
quando viram Jesus pela primeira vez 

após a ressurreição?

^ ´

Era bem cedinho no domingo. Ainda estava
escuro quando um grupo de mulheres galileias
saiu de casa em direção ao túmulo de Jesus.
Com muito esmero (e certamente muitas
lágrimas), elas haviam preparado especiarias e
perfumes para ungir o corpo do Mestre.
Quando finalmente chegaram ao lugar onde
Jesus havia sido sepultado, viram que a pedra
que cobria a entrada havia sido removida!
Quando aquelas mulheres entraram no túmulo,
não encontraram o corpo do Senhor. Elas
ficaram muito aflitas e exclamaram: “Alguém
entrou aqui e roubou o corpo de Jesus!”.
Enquanto tentavam entender o que havia
acontecido, foram surpreendidas por dois anjos
vestindo brilhantes túnicas brancas! Eles lhes
perguntaram: “Por que vocês procuram entre os
mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Jesus
ressuscitou!” Era bom demais para ser verdade.
Então Jesus é realmente o nosso Salvador! Ele
correndo

Páscoa 
(Cantando a História da Bíblia)
-

-

^

A Bíblia nos conta que após a
Sua ressurreição, Jesus foi visto
por mais de 500 pessoas! (Leia
sobre isso em 1 Cor. 15:6). E ainda

Pra Sempre
(Gabriel Guedes)

venceu a morte e está vivo! Elas saíram correndo dali e foram até onde os discípulos de Jesus estavam
reunidos. Chegando lá, lhes contaram o que haviam visto e ouvido. “Que história absurda!”, eles
disseram. E não acreditaram nelas. Pedro, porém, se levantou e saiu correndo até o túmulo. Era
verdade! Quando será que eles veriam o Senhor novamente? Não demorou muito: naquele mesmo
dia, Jesus apareceu a dois de seus seguidores e mais tarde aos seus outros discípulos. Jesus mostrou-
lhes suas mãos e pés e eles viram as marcas dos cravos que o haviam ferido. O Mestre sentou-se e mais
uma vez comeu com eles. Assim, durante quarenta dias após a cruz, Jesus apareceu diversas vezes a
seus discípulos e deu-lhes muitos conselhos e instruções. Jesus lhes disse que em breve eles seriam
cheios do Espírito Santo, e assim poderiam cumprir a missão que Jesus lhes deixou: “Vão ao mundo
inteiro e anunciem as boas notícias do Reino de Deus a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será
salvo!” Quando terminou de dizer estas palavras, Jesus subiu ao céu e os discípulos já não podiam mais
vê-lo. Dois anjos surgiram no meio deles e disseram: “Assim como Ele subiu ao céu, Jesus voltará.” Nada
de coelho nem de chocolate. Esta sim é a verdadeira esperança da Páscoa! Feliz ressurreição a todos! 

Já nos acostumamos a nos deparar com um tipo de
decoração muito peculiar nos supermercados por
volta desta época do ano. Os corredores onde ficam
os produtos se transformam em verdadeiros túneis
de ovos de chocolate! Fica até meio difícil ir embora
sem acabar levando um... Bem, devido à
quarentena, fomos ao supermercado poucas vezes
nas últimas semanas e você talvez nem tenha visto
esse cenário tão comum durante a Páscoa nestes
estabelecimentos. Talvez a tradição dos ovos e do
coelhinho tenha ficado um pouco de lado este ano,
mas será que o verdadeiro sentido da Páscoa foi
devidamente lembrado e comemorado com grande
alegria e gratidão? O que você celebrou nesta
Páscoa?

Textos-base: 
Mc. 16, Lc. 24, 

Jo. 20-21 e At. 1:1-11

tem gente que acha que a ressurreição de Jesus é
fake news!



O que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje? Vamos orar juntos? 
Jesus entregou a Sua vida para que nós pudéssemos ser perdoados e viver
eternamente com Ele no céu! Se com o nosso coração crermos que Ele é o Filho de
Deus e com a nossa voz declararmos que Ele é nosso Senhor e Salvador, seremos
salvos! Você já fez essa oração? “Querido Jesus, obrigado pela Páscoa. Te
agradeço por ter morrido por mim na cruz! Te louvo porque o Senhor venceu a
morte e hoje está vivo em meu coração. Eu creio na Tua Palavra e reconheço que Tu
és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ensina-me a andar nos Teus

Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, 
mesmo depois de morrer. (João 11:25)

Muitas pessoas acabam nem se lembrando de Jesus na Páscoa...    
Por que você acha que isso acontece?

Você às vezes sente medo de morrer ou de perder alguém querido?
De que forma a ressurreição de Jesus pode te ajudar a vencer estes  

medos? 

Você consegue imaginar o espanto e a alegria dos discípulos de Jesus quando              
eles O viram pela primeira vez após a ressurreição? Você já recebeu Jesus como Senhor

e Salvador da sua vida? Se sim, você se lembra como se sentiu quando fez esta oração pela
pela primeira vez? Se não, que tal fazer isso hoje?

Coloque as imagens em ordem 
certa e com suas próprias palavras,

conte a história da Páscoa!

Uma das principais preocupações dos discípulos era relacionada à vida sem a presença física
de Jesus. Qual foi a solução deixada por Jesus e como isso afeta as nossas vidas até hoje?

Versículo para 
memorizar

caminhos e ajuda-me a contar a Tua História, para
que outras pessoas Te conheçam e também sejam
perdoadas e salvas. Em nome de Jesus, amém!
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