Cadê Jesus?

19

Antivírus...
“Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor!”
(João 20.18a)

Senha
salvação

Conectando...
O texto de João 20 narra o momento da ressurreição de Jesus Cristo. A
primeira pessoa a quem Jesus apareceu foi uma mulher chamada Maria
Madalena. Uma discípula de Jesus muito dedicada. Ela foi a mulher que,
depois de ter seus pecados perdoados e ter sido salva por Jesus, passou
a segui-lo e ajudá-lo em Seu ministério.
Era um momento de muita dor e luto, mas algo extraordinário acabara
de acontecer: Jesus ressuscitou! A ressurreição de Jesus é a celebração
mais importante para nós, cristãos e cristãs, pois Jesus Cristo é o nosso
Salvador. Ele morreu por nós; na cruz, pagou por todos os nossos
pecados, ressuscitou no terceiro dia e hoje vive para sempre! A partir
desse dia, tudo mudou. Não precisamos mais de intermediários para ter
acesso a Deus, podemos falar diretamente com Ele. Jesus nos chama a
sermos seus discípulos ou suas discípulas, a pregarmos essa grande e
boa notícia e a celebrarmos sempre que Ele vive e reina para sempre.
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Logo no início desta manhã, Jesus,
crucificado na última sexta-feira, ressuscitou; é o que afirmam vários de
seus discípulos e seguidores. Jesus
foi condenado à morte na cruz em
julgamento aberto ao público conduzido pelo governador Pôncio Pilatos.
Após consulta popular para averiguar
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qual dos prisioneiros seria liberto por
ocasião da Páscoa dos judeus, a população escolheu Barrabás, um criminoso local. Desta forma, apesar de não
haver clareza a respeito dos crimes
cometidos, Jesus foi condenado. Seu
sepultamento ocorreu no mesmo dia
de sua morte, e foi acompanhado por

sua mãe, Maria e por outras pessoas
próximas a ele.
Hoje pela manhã, ao raiar do dia, Maria Madalena, uma de suas seguidoras, foi até ao túmulo, mas encontrou
a pedra removida, e quando adentrou
o túmulo, só viu os lençóis de linho
em que o corpo havia sido enrolado.
Outros dois discípulos chegaram em
seguida e confirmam o relato de Maria
Madalena.
O mais curioso é que ambos afirmam
que não se trata de furto do corpo e
sim que seu mestre ressuscitou.
“Eu estava chorando na entrada do túmulo quando um homem apareceu, e
me perguntou por que eu estava chorando. Eu pensei que fosse o jardineiro, então pedi que ele devolvesse o
corpo do meu senhor. Mas assim que
ele me chamou pelo nome, Maria, eu
o reconheci, era o meu Mestre. Ele me
mandou encontrar meus irmãos pra dizer a eles que Ele ia subir para Seu Pai,

nosso Deus.” Afirmou Maria Madalena à redação.
Afinal, quem é este homem?
Jesus nasceu na cidade de Belém,
mas sua mãe, Maria, vivia em Nazaré.
Ele nasceu no ano do recenseamento. Como seu pai era descendente de
Davi, tinham ido até Belém para o registro, nascendo o menino lá.
Cresceu num lar comum, seu pai era
marceneiro e ele colaborava com o
trabalho do pai. Era muito inteligente,
pois foi encontrado aos doze anos, ensinando aos doutores da lei. Por volta
dos trinta anos saiu de casa e passou
a viver de favores na companhia de
pescadores, pregando uma doutrina
de amor ao próximo, fazendo milagres
e sendo seguido por milhares de pessoas. Ultimamente vinha enfrentando
perseguições por desafiar autoridades
judaicas e por fazer milagres aos sábados.
Leia mais em João 20.
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Salvar arquivos...
Procure em jornais e revistas uma imagem que represente bem esta lição.
Cole-a no espaço abaixo:

Sala de Bate-papo
Jesus Cristo - Vivo está! Você já falou sobre isso com
seus amigos e amigas? Já deu a eles esta boa notícia?
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