A Ressurreição de Jesus
Fonte: Lc 24,13-32 ; 24, 50-53; Jo 20,24 -29; 21,1-15

Introdução: Antes de morrer, Jesus disse que iria
ressuscitar, mas nem todos entenderam!

Domingo, de manhã cedo, Maria Madalena e
outras mulheres foram ao túmulo de Jesus, mas o
encontraram aberto: a pedra que o fechava tinha sido
tirada!
As mulheres ainda estavam ali sem saber o que
fazer, quando apareceram dois homens com vestes
resplandecentes.
Elas ficaram assustadas, mas aqueles homens
disseram: “Porque vocês estão procurando entre os
mortos quem está vivo? Jesus não está aqui, Ele
ressuscitou!”
Assustadas, mas cheias de alegria, as mulheres
correram para levar a notícia aos discípulos.
De repente, Jesus veio ao encontro delas e as
cumprimentou. Então, as mulheres aproximaramse dele, abraçaram-no e o adoraram: “Não tenham
medo – disse Jesus. Ide dizer aos meus discípulos
para irem para a Galileia: lá eles me encontrarão”.
Imediatamente as mulheres correram para falar
com Pedro e João, para contar a eles o que tinha
acontecido. Os apóstolos nem queriam acreditar!
Então, Pedro e João também foram até ao túmulo.

Foram correndo. João correu mais rápido do que
Pedro e chegou primeiro, mas não entrou.

Em seguida Pedro chegou também. Entrou no túmulo
e viu as faixas que envolviam o corpo de Jesus no
chão e também o lençol que cobrira o seu rosto.
João também entrou, viu as faixas, o lençol e
entendeu: Jesus tinha ressuscitado! Então, Pedro e o
outro discípulo voltaram para casa, cheios de espanto
por aquilo que tinha acontecido.

Na noite daquele mesmo dia, os discípulos estavam
em casa com as portas fechadas porque tinham medo
dos chefes dos hebreus.
Então, Jesus apareceu no meio deles e disse: “A paz
esteja convosco”. Depois mostrou para os discípulos
as suas chagas. Os discípulos ficaram felizes: era
realmente Jesus! Então, Ele repetiu: “A paz esteja
convosco. Assim como o Pai mandou-me, também eu
envio-vos”.
Tomás, um dos apóstolos, não estava com eles
quando Jesus apareceu.
«Vimos o Senhor!» disseram-lhe os outros. Mas ele
respondeu: «Se eu não vir as marcas dos pregos
nas suas mãos, se não puser o dedo nas marcas dos
pregos e se não puser a mão no seu lado, eu não vou
acreditar».

Por que é que Tomás queria
por a mão no lado de Jesus?

Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez
em casa, com as portas fechadas, e Tomás também
estava com eles.
Jesus apareceu novamente no meio deles e disse:
«A paz esteja convosco!». Depois, dirigindo-se a
Tomás, disse: «Põe o teu dedo e olha as minhas
mãos; estende a tua mão e põe no meu lado e não
seja incrédulo, mas acredita que eu ressuscitei!».
Tomás então disse: «Meu Senhor e meu Deus!».
E Jesus disse-lhe: «Porque viste-me, Tomás, tu
acreditaste; bem-aventurados aqueles que, sem me
terem visto, acreditarão!».
Um outro dia, dois discípulos estavam a caminho
em direção a uma aldeia chamada Emaús. Estavam
tristes: Jesus tinha sido crucificado e tudo parecia ter
acabado.
Enquanto falam destas coisas, Jesus aproximou-se
deles, mas os dois discípulos não o reconheceram.
Eles contaram porque estavam tristes e Jesus
começou a explicar-lhes: “Vocês não sabiam que
tudo isso deveria acontecer? Já estava tudo escrito
nos livros sagrados...”.
Quando chegaram perto da aldeia, Jesus fez como
se fosse continuar o caminho, mas os discípulos
insistiram: “Fica conosco, porque o sol já se pôs e é
noite!”.
Jesus ficou com eles e sentou-se à mesa. Tomou o
pão, abençoou-o e partiu… Então os discípulos o
reconheceram: é Jesus! Mas Jesus desapareceu.
“Não queimava o nosso coração quando ele estava
conosco?”, os dois exclamaram felizes. Jesus
realmente ressuscitou!
Os apóstolos tinham saído no barco para pescar, mas
durante toda a noite não tinham conseguido pescar
nada.

Jesus também fala de nós:
nunca vimos Jesus com os
nossos olhos, mas sentimos
a alegria da Sua presença no
meio de nós! Vocês lembramse de alguma vez que isso
aconteceu?

Ao amanhecer, quando estavam se aproximando da
margem, viram Jesus que os esperava: «Filhinhos,
vocês não têm alguma coisa para comer?» pediulhes.
«Não», responderam eles. Então, Jesus disse:
«Joguem a rede do lado direito do barco e
encontrarão». Os discípulos fizeram como Jesus
tinha dito: a rede ficou tão cheia de peixes que eles
quase não conseguiam mais levantá-la.
Dirigiram-se então rapidamente para a margem e
assim que chegaram, encontraram o fogo aceso com
peixe e pão:
«Tragam um pouco do peixe que pescaram agora»,
disse-lhes Jesus. Pedro entrou no barco e trouxe a
rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes.
«Venham comer», disse Jesus. Depois tomou o pão
e deu-lhes, e também o peixe. Esta foi a terceira vez
que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter
ressuscitado dos mortos.

Jesus apareceu aos seus
discípulos outras vezes. Uma
vez eles falaram com ele e
também comeram juntos!

Então, Jesus disse-lhes: “Devo deixar-lhes, porque
devo ir para o meu Pai, no céu. Mas não vos deixarei
sozinhos, mandar-vos-ei o Espirito Santo. Ele dirá
tudo o que vocês deverão fazer, far-vos-á fortes e
corajosos.
Ide em todo o mundo, anunciem a todos aquilo que
ouviram de mim… E eu estarei convosco todos os
dias até ao fim do mundo!”.
Depois, Jesus afastou-se deles e foi elevado para o
céu!
Enquanto ainda estavam ali, de repente apareceram
dois anjos, vestidos com roupas brancas brilhantes,
e disseram: «Por que vocês estão olhando para o
céu? Jesus foi para o Pai, mas não foi embora para
sempre. Um dia Jesus voltará!».
Os discípulos voltaram para Jerusalém com o coração
cheio de alegria.

Chiara: Jesus ressuscitou! Ele fica conosco se nos
amamos.

Por que é que depois que
Jesus os deixou, os discípulos
sentiam tanta alegria no
coração?
Nós
também
podemos sentir a presença de
Jesus perto de nós, mesmo se
Ele está no paraíso?

A grande caixa
(Paulo – Italia)
Paulo acorda feliz porque é sábado e tem o encontro
gen 4.

Toma o café da manhã e depois começa a brincar
com as construções. De repente tem uma ideia…

Diz para a sua mãe: “Posso levar as minhas
construções para o encontro gen 4 para jogar com
eles?”. A mãe responde: “Claro que pode!”.
Paulo põe todos os pedaços do jogo numa grande
caixa, não vê a hora de ir para o encontro. E finalmente
chega a hora!
Os gen 4 olham para Paulo surpresos: “O que é que
tem aí dentro?”, perguntam-lhe curiosos.

Paulo abre a caixa: “Oh… trouxeste as tuas
construções!” “Sim, assim podemos jogar juntos!”,
Paulo responde. “Que bom!”, diz Marco.

Uma surpresa!
(Maria – Italia)
É sábado. A Maria prepara-se para ir ao encontro gen
4 e telefona para a Ana que mora perto da sua casa
para irem juntas. Mas a Ana está na cama doente.
Então a Maria vai sozinha.

Durante o encontro elas lêem a frase de Chiara: “Jesus
ressuscitou! Ele fica conosco se nos amamos.”.
As gen 4 sabem que isso é verdade e brincam juntas
com muito amor.

A Maria corre muito e fica toda suada, mas sente-se
muito feliz. É tao bom estar com as gen 4! Ela nem
sente vontade de voltar para a sua casa. De repente
lembra da Ana que está doente na cama e vai falar
com a sua assistente: “Posso levar a nossa revista
para a Ana?”, pergunta-lhe.
Quando as gen 4 ouvem que a Ana está doente,
fazem para ela um colar de flores e depois escrevemlhe uma carta.
“Surpresa! – a Maria grita ao entrar na casa da Ana –
adivinha!” A Ana fica feliz quando vè a surpresa que
as gen 4 fizeram para ela.

Chiara: Jesus ressuscitou! Ele fica conosco se nos
amamos.

