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O NASCIMENTO DE JESUS
Maria e José moravam na cidade de Nazaré e foram até Belém,
pois Deus tinha dito que Jesus deveria nascer lá.
Quando eles chegaram a Belém, a cidade estava muito cheia e
não havia lugar para eles ficarem. Estava quase na hora de Jesus
nascer. Então, eles entraram numa pequena gruta onde havia
ovelhas, bois e jumentos, e muita palha para eles comerem.

No céu apareceu uma grande estrela que mostrou o caminho
até a gruta onde Jesus nasceu, e os pastores foram até lá para ver
o menino Jesus. Os anjos cantaram e se alegraram muito.
O Natal é o dia que a gente comemora o nascimento de Jesus.
É um dia de alegria para nós, e um dia de cantar para Ele como os
anjos cantaram.
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O BATISMO DE JESUS E O ESPÍRITO SANTO
Jesus cresceu e se tornou um homem. Desde pequenininho Ele
já tinha a sabedoria de Deus. Quando Ele tinha trinta anos, foi
batizado no rio Jordão pelo profeta João Batista, que era Seu primo,
e tinha nascido antes de Jesus para falar ao povo que o Filho de
Deus estava chegando para libertar os homens dos seus pecados.
Quando Jesus estava orando, o Espírito Santo desceu do céu e
pousou sobre Ele como uma pomba. Então, todo mundo ouviu a
voz de Deus, dizendo: – “Este é o meu Filho amado em quem eu
me agrado”.

O Espírito Santo é o nosso Consolador e nos ensina a verdade
de Jesus e todas as coisas que devemos saber. É o Espírito Santo
que chama as pessoas para Jesus.
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A PESCA MARAVILHOSA
Um dia, Jesus estava passeando pela praia e viu dois
pescadores dentro do barco, Simão Pedro e André. Eles eram
irmãos, e Jesus disse:
– Vocês não querem me seguir? Eu mostrarei a vocês como
ensinar as pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu.
Então, eles deixaram as redes de pesca e seguiram Jesus.
Mais adiante, Ele viu mais dois homens: João e seu irmão, Tiago,
que eram pescadores. Jesus os chamou, e eles também deixaram
tudo e o seguiram.
Uma multidão seguia Jesus até a praia para ouvir as Suas
palavras. Então Jesus entrou no barco de Pedro para pregar.
Quando Ele terminou de falar, disse a Pedro:
– Vamos pescar. Joguem as redes no mar.

Quando eles fizeram isso, os peixes começaram a pular para
dentro das redes, e eram tantos os peixes que o barco quase
afundou. Eles nunca imaginaram que pudessem pescar tantos
peixes assim. Foi um milagre de Jesus. Então, eles voltaram para a
praia e venderam muitos peixes naquele dia.
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JESUS CHAMA SEUS DISCÍPULOS

No dia seguinte, Jesus encontrou um jovem chamado Filipe e
lhe disse:
– Siga-me!
Filipe falou para Jesus:
– Mestre, eu quero que você conheça o meu amigo também.
Filipe foi atrás do seu amigo Natanael, também chamado de
Bartolomeu. Filipe lhe contou que ele tinha conhecido Jesus de
Nazaré, e acreditava que Ele era o Filho de Deus. Quando eles
chegaram lá, Jesus disse que Ele os estava chamando como Seus
discípulos.
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Na praia, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Mateus,
o publicano, também conhecido como Levi, e lhe disse:
– Siga-me!
Então, Mateus deixou tudo ali e seguiu o Mestre.
Depois, Jesus subiu ao monte para orar, e passou a noite
inteira orando a Deus. De manhã, Ele chamou Seus discípulos e
escolheu doze deles, e lhes deu também o nome de apóstolos. Os
nomes deles eram: Simão Pedro e seu irmão André; Tiago e seu
irmão João; Filipe e Bartolomeu (conhecido também como
Natanael); Mateus, o publicano, e Tomé; Tiago, o menor, e Judas
Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes.
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JESUS TRANSFORMA ÁGUA EM VINHO
(AS BODAS DE CANÁ)
Jesus e Seus discípulos foram convidados para um casamento
na cidade de Caná da Galiléia. A mãe de Jesus também estava lá.
Mas no meio da festa, o vinho acabou. Maria chamou Jesus e
disse:
– Eles não têm mais vinho.
Então, eles foram até os servos, e Jesus disse a eles para
encherem os potes de pedra com água.
Eles encheram os potes totalmente. Depois, colocaram o copo
lá dentro, e a água tinha se transformado em vinho. Quando o
encarregado da festa provou a água transformada em vinho,
chamou o noivo e lhe disse:
– Hum! Que vinho bom!
O noivo não sabia que foi Jesus que transformou a água em
vinho.
Todos os que estavam na festa ficaram admirados.
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O SERMÃO DO MONTE
Jesus voltou às cidades da Galiléia. Vendo as multidões, Ele
subiu ao monte e se assentou, e começou a ensinar a todos os que
estavam ali, dizendo:

As bem-aventuranças

– Se vocês querem ser abençoados por Deus e ir para o céu,
sejam humildes e peçam a minha ajuda quando precisarem de
alguma coisa. Se vocês estiverem chorando, é só me chamar que
eu venho rapidinho para consolar vocês. Sejam calmos, mansos,
não fiquem bravos por qualquer coisa. Façam o que é certo e justo,
e não pensem em vingança; assim eu vou estar sempre ao lado de
vocês. Sintam pena daqueles que sofrem e paguem o mal com o
bem. Tenham amor no coração, porque Deus é amor. Vivam de
bem com as pessoas, sem provocar briga ou ficar discutindo; afinal,
vocês são meus filhinhos. E se as pessoas não gostarem de vocês
por minha causa, não fiquem tristes nem com raiva. Eu defendo
vocês. Vocês vão ter uma grande recompensa no céu.
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Os tesouros no céu

– Se vocês forem bonzinhos e obedientes aos meus
ensinamentos, se forem amigos do bem, vocês estarão juntando
tesouros no céu e este tesouro ninguém rouba. Ele é mais precioso
que os tesouros da terra.

As preocupações da vida

– Não se preocupem tanto com os problemas, ou com o que
vão comer ou vestir. O Papai do céu dá tudo o que vocês precisam,
pois Ele é maior do que o papai e a mamãe que vocês têm na terra,
e muitas vezes não podem dar o que vocês pedem. Mas se
quiserem alguma coisa que eles não podem dar, peçam para mim e
eu darei a vocês porque eu sei tudo o que vocês precisam.
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O Pai-Nosso

– Essa é a oração que eu ensino para vocês: “Pai nosso, que
estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso
o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no
céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Amém”.

Os discípulos, a luz do mundo
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– Vocês que me obedecem são como uma luzinha acesa no
mundo. As coisas boas que vocês fazem brilham, aparecem, são
luz, vocês entendem? O que vocês fazem de bom ajuda muita
gente a conhecer a minha verdade. Assim, deixem a sua luz brilhar
diante das pessoas para que elas louvem o Papai do céu. Não se
envergonhem do que vocês são nem do que aprendem de mim
quando lêem a bíblia. Vocês devem ajudar uns aos outros.
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A CURA DA SOGRA DE PEDRO
Um dia, Jesus foi para a casa de Pedro e André.
Quando eles chegaram lá, ficaram sabendo que a sogra de
Pedro não podia servir o almoço porque ela estava deitada na
cama, doente e com febre.
As pessoas chamaram Jesus e Ele foi até ela. Quando Ele se
aproximou dela, repreendeu a febre e a segurou pela mão. Então,
ela foi curada, se levantou da cama e foi para a cozinha fazer um
almoço bem gostoso para eles.

Jesus é demais! Nenhuma doença fica perto dele. Ele cura as
pessoas das suas doenças e elas se sentem bem de novo.
O que será que a sogra de Pedro estava cozinhando para
Jesus? Olha! Ela está vindo da cozinha com um pãozinho que
acabou de sair do forno.
– Hum, que cheiro bom!
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O HOMEM DA MÃO ATROFIADA
Jesus entrou numa sinagoga. A sinagoga é o lugar onde os
Judeus oram, assim como a igreja é o lugar aonde vamos. Lá
estava um homem que não podia abrir a mão como as outras
pessoas; ela estava atrofiada, menor do que a outra e quase
fechada. Então, Jesus disse ao homem:
– Levante-se e venha para o meio.
As pessoas que não gostavam de Jesus ficaram em silêncio, só
olhando. Será que Ele poderia curar a mão daquele homem?
Jesus, então, disse a ele:
– Estende a mão.
Ele estendeu a sua mão, e ela ficou curada, voltou a ser normal
como a de qualquer pessoa. Oba! Mais uma cura de Jesus!
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A CURA DA MULHER ENCURVADA
Em outro dia de Sábado, Jesus entrou numa sinagoga.
Ali estava uma mulher que andava curvada, com uma corcunda
nas costas, sem poder se endireitar há dezoito anos. Jesus a viu e
lhe disse:

– Mulher, você está livre da sua doença.
Então, colocando as mãos sobre as suas costas, na mesma
hora ela se endireitou e começou a dar glória a Deus.
As pessoas ficavam muito felizes por causa de todos os
milagres que o Senhor realizava.
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A PARÁBOLA DO SEMEADOR
Jesus estava contando uma historinha para as pessoas:
– Um homem foi até o campo e jogou umas sementinhas no
chão. Mas algumas caíram na estrada e os passarinhos comeram.
Outras sementinhas caíram nas pedras, e logo se transformaram
numa plantinha. Mas como tinha pouca terra ali, o sol a queimou e
ela secou porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio
de espinhos e, quando os espinhos cresceram, elas ficaram
sufocadas e não puderam nascer como uma plantinha. Até que,
enfim, algumas sementinhas caíram numa terra muito boa e se
transformaram em plantinhas e elas cresceram e deram flores e
frutas bem gostosas para comer.

A palavra de Deus é como uma semente que Ele planta no
coração dos homens. As sementes que os passarinhos comeram e
as que caíram nas pedras ou no meio dos espinhos e não
cresceram representam as pessoas que não têm vontade de ouvir
Jesus. Elas não têm fé e fazem coisas erradas que Jesus não
gosta. Então, elas não conseguem ser salvas. Mas as sementes
que caíram numa boa terra simbolizam as pessoas que têm um
bom coração, que gostam de ouvir a palavra de Deus e obedecem
a Jesus. Assim, elas começam também a falar do Senhor para os
seus amigos, ensinando-os a praticar coisas boas e certas. São
essas as pessoas que vão para o céu e poderão morar com Ele
para sempre.
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JESUS REPREENDE OS FARISEUS
Algumas pessoas não gostavam de Jesus, como os religiosos
que lideravam a sinagoga. Eles tinham um livrinho com muitas
coisas escritas, e eles tentavam praticar tudo aquilo porque
achavam que dessa forma eles seriam aceitos e amados por Deus.
Que pena! Se eles fossem amigos de Jesus, eles não precisariam
de nada disso.
Então, Jesus falou para eles:

– Vocês não fazem o que é certo. Vocês não deixam as
pessoas acreditarem em mim e serem salvas. Vocês acham que
devem fazer tudo certinho para agradar a Deus, mas Ele gosta das
pessoas que pedem a ajuda Dele para fazer as coisas. O Papai do
céu está sempre pronto a perdoar os que erram e se arrependem.
Vocês não fazem nada por amor a Deus, só fazem as coisas para
aparecer. Pensam que conhecem a Deus, mas não O conhecem
porque não conversam com Ele e não gostam de ouvir a Sua
palavra; por isso, não são meus amigos. Não dão nada para
ninguém, mas guardam tudo para vocês mesmos.
Então, eles se envergonharam e foram embora.
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JESUS ACALMA UMA TEMPESTADE
Depois de ensinar o povo, Jesus e Seus discípulos subiram nos
barcos e Jesus disse a eles:
– Vamos passar para a outra margem do lago.
Ele estava um pouco cansado, por isso pegou um travesseiro e
se deitou no chão do barco de Pedro. Logo Ele dormiu.
Começou a chover, e a chuva era muito forte. As ondas do mar
também estavam muito agitadas e jogavam o barco de um lado
para o outro. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus dormia
tranqüilamente.

Então, eles foram até Ele e O acordaram. Ele repreendeu o
vento e disse ao mar:
– Fique calmo, silêncio!
O vento se aquietou, e o mar ficou calmo de novo.
Jesus disse a eles:
– Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé?
Eles estavam espantados porque o mar e o vento obedeceram
a Jesus. Ele tinha feito mais um milagre, mostrando o Seu poder
sobre a natureza.
Que coisa! Até o vento e a chuva obedecem a Jesus, viu só?
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O PEDIDO DE JAIRO E A CURA DA MULHER COM
FLUXO DE SANGUE
Jesus chegou do outro lado do lago, e logo viu uma grande
multidão correndo para Ele. Junto com a multidão estava um
homem chamado Jairo. Ao ver Jesus, ele pediu:
– Minha filhinha está quase morrendo; venha, Jesus, e coloque
as Suas mãos sobre ela para que seja curada, e ela viverá.
Jesus foi com ele. A multidão apertava Jesus. Então, Ele disse:
– Quem me tocou?

De repente, uma mulher muito magra e pálida se ajoelhou aos
pés de Jesus e falou a verdade:
– Jesus, já faz doze anos que o meu dodói sai sangue e eu me
sinto muito fraquinha. Eu já procurei muitos médicos, mas eles não
puderam me ajudar. Quase desisti de tudo, mas ouvi falar que o
Senhor estava curando muita gente. Então, eu disse para mim
mesma: “Se eu apenas tocar as vestes Dele, estarei curada”. Fui eu
quem tocou no Senhor e estou sarada.
Jesus disse a ela:
– Filha, a sua fé a curou! Vá em paz e fique livre do seu
sofrimento.
Ela ficou muita agradecida a Jesus pela sua cura, pois parecia
um milagre impossível. Enquanto isso, Jairo esperava Jesus para
que curasse sua filhinha doente também.
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A RESSURREIÇÃO DA FILHA DE JAIRO
Jesus ainda estava falando com a mulher quando chegaram
algumas pessoas da casa de Jairo dizendo:
– Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o Mestre.
Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo:
– Não tenha medo; você só precisa crer em mim.
Jesus chamou Pedro, João e Tiago para irem com Ele até a
casa de Jairo.
Quando chegaram lá, Jesus viu muita gente chorando e
gritando, e perguntou:
– Por que todo mundo está chorando? A menina só está
dormindo.
Todos riram de Jesus e não acreditaram nele. Mas Ele mandou
todo mundo embora dali e entrou no quarto, junto com Seus
discípulos e os pais da menina.

A menina tinha doze anos de idade. Jesus pegou sua
mãozinha e lhe disse:
– Menina, eu te ordeno, levante-se!
Na mesma hora, ela se levantou, e Ele mandou que
trouxessem comida para ela. Seus pais ficaram muito contentes
porque Jesus tinha ressuscitado sua filhinha.
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A CURA DO PARALÍTICO EM CAFARNAUM
Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Todos queriam ouvir
Jesus. Era tanta gente que não cabia todo mundo dentro da casa
onde Ele estava. Um paralítico chegou, sendo carregado em sua
maca por quatro homens. Eles faziam de tudo para colocar o seu
amigo perto de Jesus para ser curado, mas parecia impossível por
causa da multidão.
Então, eles tiveram uma grande idéia. Eles subiram ao terraço
da casa, tiraram as palhas do teto e fizeram um buraco nele. Assim,
pelo buraco, eles baixaram o seu amigo deitado na maca e o
puseram na frente de Jesus.
Jesus percebeu que eles tinham muita fé e disse:
– Filho, os seus pecados estão perdoados. Levante-se, pegue
a sua maca e vá para casa.
Ele disse isso porque o paralítico tinha pecados que só Jesus
podia enxergar.

Na mesma hora o homem se levantou, pegou sua maca e foi
para casa louvando a Deus. Todos os que estavam na casa ficaram
de boca aberta de tanto susto, davam glória a Deus e diziam uns
para os outros:
– Hoje, nós vimos um milagre. Uau!
Jesus perdoa nossos pecados e também tem poder para curar
todas as doenças. Eh, eh, eh! Jesus é poderoso! Ele venceu mais
uma vez!
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A FAMÍLIA DE JESUS
A mãe de Jesus e Seus irmãos estavam do lado de fora da
casa e também viram toda aquela multidão. Maria estava
preocupada porque Jesus já estava ensinando as pessoas há
bastante tempo e já era hora de almoçar. Ele precisava comer e
beber. Então, ela mandou alguém dar um recado para Ele. Uma
pessoa chegou perto de Jesus e disse:
– Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e procuram você.
Jesus perguntou:
– Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?
Então, Ele olhou para as pessoas em volta dele e disse:
– Aqui estão minha mãe e meus irmãos! Quem faz a vontade
de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.

Jesus não estava sendo malcriado com a Sua mamãe nem
com Seus irmãos aqui da terra, mas Ele queria que as pessoas
entendessem que existe uma família muito maior do que a nossa
família: a grande família de Deus, ou seja, todos aqueles que O
aceitam como Senhor e Salvador e passam a ser irmãos. Ele é o
Pai de todos, e traz para nós outras pessoas que podem fazer o
papel dos nossos pais e mães e irmãos, pois eles também fazem a
vontade do Papai do céu. Eles cuidam de nós e se preocupam
conosco.
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JESUS ENVIA OS DOZE
Jesus viu que havia muitas pessoas em Israel que precisavam
ouvir Sua palavra e Ele, sozinho, não podia fazer isso. Ele
precisava de ajuda para pregar em outras cidades também. Assim,
Ele chamou Seus doze discípulos e deu a eles poder e autoridade
para expulsar os demônios, para pregar a palavra de Deus e curar
os doentes. E lhes disse para não levarem nada com eles, só o
bordão.

Jesus também disse a eles:
– Vão! Eu estou enviando vocês. Não tenham medo de nada;
sejam simples e humildes, mas fiquem sempre alertas. Quando
entrarem numa casa, digam primeiro: a paz esteja nesta casa.
Comam o que eles oferecerem porque vocês estão trabalhando
para mim. Mas se alguém não receber vocês, saiam dali. Quem
recebe vocês em meu nome, recebe a mim. Quem não recebe
vocês como meus amigos, estão, na verdade, rejeitando a mim; e
quem me rejeita, rejeita meu Pai. E aí, eles não vão para o céu.
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Então, eles saíram e foram a todas as aldeias pregando o
evangelho e fazendo curas por toda parte. Muitas pessoas os
receberam e ficaram conhecendo Jesus por intermédio deles.
Quando eles voltaram, contaram para Jesus as suas
experiências de vitória. O bem sempre vence o mal. Seus discípulos
foram vitoriosos porque eles não tiveram medo de falar de Jesus
para ninguém.
’Tá vendo? A gente não precisa ter vergonha de falar de Jesus.
Na verdade, nós devemos falar dos milagres que Ele já fez na
nossa vida e das coisas boas que Ele nos dá todos os dias.
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A PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO
Um dia, Jesus estava contando uma historinha:
– Um homem tinha dois filhos; o mais moço deles disse ao pai:
“Pai! Quero a minha parte da herança”. O pai repartiu sua
propriedade entre os dois filhos; e o filho mais moço partiu para
uma terra distante e gastou tudo o que tinha e fez muita coisa feia.
Então, onde ele estava faltou comida e ele começou a sentir fome.
Ele arrumou emprego numa fazenda e o dono mandou que ele
fosse cuidar dos porcos. Ele sentia tanta fome que até teve vontade
de comer a comida que os porcos comiam. Então, ele pensou: “Os
empregados do meu pai têm tanta comida e eu estou aqui,
morrendo de fome! Eu vou voltar para ele e pedir perdão pelo que
eu fiz”. Quando ele estava quase chegando, seu pai o viu e correu
para dar um abraço e um beijo nele. O filho pediu perdão e chorou.
Mas o pai pediu aos servos que trouxessem sapatos, roupas de
festa bem bonitas e um anel para ele. Então, deu uma festa para o
filho que tinha voltado para casa. Mas o filho mais velho ficou com
ciúmes porque deram uma festa para o seu irmão que tinha feito
tanta coisa errada. E ele, que tinha feito tudo certinho, nunca teve
festa. Então, o pai lhe respondeu: “Meu filho, você sempre está
comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós temos que comemorar a
volta do seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava
perdido e foi achado”.

O filho mais novo, apesar de ter pecado, se arrependeu e foi
recebido de volta pelo pai com uma festa porque ele estava morto

27

na alma pelo seu pecado, mas quando recebeu o perdão, passou a
viver de novo. Por isso, o irmão mais velho que tinha sempre
andado certinho diante do pai, sem pecar, não precisava ficar com
raiva nem ciúme porque tudo o que o pai possuía era dele por
direito. Ele podia fazer festa quando quisesse, e teria a aprovação
do pai.
É por isso que nos sentimos felizes quando as pessoas se
convertem para Jesus.
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A MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES E PEIXES
Certo dia, Jesus falava de Deus para uma grande multidão.
Havia mais de cinco mil pessoas ali. Ele teve pena porque elas
pareciam não ter ninguém para cuidar delas.
No final da tarde os discípulos viram que as pessoas
precisavam comer e era melhor que elas voltassem para casa.
Mas Jesus respondeu:
– Vocês mesmos dêem de comer a eles.
Os discípulos disseram:
– Onde a gente conseguiria tanto pão para alimentá-los?
Jesus perguntou:
– Quantos pães vocês têm?
Eles disseram:
– Cinco pães e dois peixes.
Então Jesus falou para Seus discípulos fazerem o povo ficar
sentado na grama.

Ele pegou os pães e os peixes, olhou para o céu e agradeceu a
Deus. Depois, Ele os deu ao povo. Todos comeram bastante e
ainda sobraram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe.
Você sabia que Jesus pode fazer multiplicar tudo o que nós
temos? Tudo o que consagramos a Ele, ainda que seja pouco, Ele
pode transformar em muito e ser suficiente para muita gente ao
mesmo tempo.
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JESUS ANDA POR SOBRE O MAR
Depois que a multidão comeu, Jesus se levantou e começou a
caminhar entre o povo, tocando os que estavam doentes. Ele
curava a todos. Ele disse para Pedro e os discípulos que fossem
para o barco e passassem para outra cidade, porque Ele queria
subir ao monte para orar.
À noite, o barco já estava no meio do mar, enquanto Jesus
estava na praia sozinho.
Veio um grande temporal e os discípulos remavam com muita
dificuldade por causa do vento forte. Jesus viu que eles estavam em
apuros e precisavam da Sua ajuda.

Então, quando já era de madrugada, Jesus alcançou o barco,
andando por sobre o mar. Os discípulos ficaram assustados e
pensaram que era um fantasma. Jesus chegou perto deles e disse:
– Coragem! Sou eu! Não tenham medo!
Subindo Ele para o barco, cessou o vento. E os discípulos
disseram:
– Mestre, você é mesmo o Filho de Deus!
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A CURA DO CEGO EM BETSAIDA
Depois que Jesus andou sobre o mar, o sol nasceu e o barco
chegou à cidade de Betsaida. Alguns homens trouxeram a Jesus
um cego, suplicando-Lhe que o tocasse. Todos pareciam estar
muito preocupados com ele.

Jesus pegou sua mão e o levou para fora da aldeia. Então,
cuspiu em Sua mão e pôs a saliva sobre os olhos do moço. E disselhe:
– Filho, você está vendo alguma coisa?
– Vejo pessoas; elas parecem árvores andando.
Jesus pôs as mãos nos olhos do moço mais uma vez e então
ele passou a ver claramente e ficou curado, enxergando tudo
perfeitamente.
Jesus fez o cego enxergar. Que coisa! Quem poderia imaginar
que Ele curaria um cego dessa forma, com saliva?! Mas Jesus cura
a gente do jeito que Ele quer, não é mesmo?
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A RESSURREIÇÃO DO FILHO DA VIÚVA DE NAIM
Certo dia, Jesus e Seus discípulos caminharam para uma
cidade chamada Naim. E uma grande multidão os seguia.
Quando Ele chegou perto da porta da cidade, estava saindo o
enterro do filho único de uma viúva, seguido por muitos cidadãos
daquela cidade.
Vendo-a, o Senhor teve pena dela e lhe disse:
– Não chore.
Depois, Ele se aproximou do rapaz que estava morto, e as
pessoas que o carregavam pararam. Jesus disse:

– Jovem, eu lhe digo: levante-se!
O jovem sentou-se e começou a conversar; e Jesus o entregou
à sua mãe.
Todos ficaram assustados e glorificavam a Deus, pois nunca
tinham visto um morto ressuscitar.
Eh, eh, eh! Este é Jesus. Ele ressuscita os mortos!
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A CURA DE DEZ LEPROSOS
Jesus estava indo para Jerusalém e passou por Samaria. Dez
leprosos ficaram à distância gritando para Ele:
– Jesus, Mestre, tem piedade de nós!
Ao vê-los, disse-lhes Jesus:
– Vão mostrar-se aos sacerdotes.
Enquanto eles iam, foram curados da lepra.

Um deles viu que tinha sido curado e voltou para agradecer. O
homem era samaritano, e os judeus não gostavam de samaritanos.
Jesus disse:
– Não foram curados todos os dez? Onde estão os outros
nove? Ninguém voltou para dar glória a Deus, a não ser este
estrangeiro? Levante-se e vá; a sua fé o salvou.
Você entendeu? Ainda hoje, as pessoas pedem ajuda a Jesus,
pedem para serem curadas e muitas outras coisas, mas depois que
conseguem a bênção, nem se lembram de agradecer a Ele. E Ele
fica muito triste com essa ingratidão. Vamos agradecer o que Ele
nos dá? Até o ar que nós respiramos e a comida que comemos e a
água que bebemos vêm do Senhor. Todas as bênçãos que
recebemos vêm Dele. Ele nos dá tudo o que precisamos.
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A MULHER DE SAMARIA
Ainda no território de Samaria, Jesus parou na cidade de Sicar.
Enquanto os discípulos foram comprar comida Ele se sentou perto
de um poço. Era quase meio-dia. Então, veio uma mulher
Samaritana tirar água. Jesus lhe disse:
– Dê-me um pouco de água.
– Você é judeu. Como o senhor pede água a mim, que sou
samaritana? Os judeus não se dão bem com os samaritanos.
Jesus disse que ela não sabia com quem estava falando, pois
se ela soubesse, Ele lhe daria água viva. Eles ficaram muito tempo
conversando, até que a mulher reconheceu que Jesus era um
homem diferente, que Ele sabia todas as coisas. Só Ele tinha a
água viva, a Sua palavra, e quem bebesse dessa água nunca mais
teria sede, e essa água lhe daria a vida eterna. Ele mostrou à
mulher que era o Filho de Deus e ela acreditou nele.

Ela voltou correndo à cidade para contar às outras pessoas o
que tinha acontecido. Então muitos samaritanos vieram e creram
que Ele era o Salvador do mundo porque ouviram Suas palavras.
A nossa lição com esta história é que Jesus é a Palavra, a água
viva que nos dá a vida eterna. Ele sabe tudo o que se passa dentro
de nós e fala o que nós precisamos ouvir para sermos curados e
livres. Jesus está dentro de nós e nós somos o verdadeiro templo
onde o Papai do céu mora. Ele gosta quando nós somos sinceros e
cantamos para Ele.
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A PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO
Você conhece a história do bom Samaritano?

Certo homem estava viajando quando foi roubado por alguns
ladrões, que bateram nele e o machucaram. Depois, eles fugiram.
Ele quase morreu. Um sacerdote veio passando, mas não ajudou.
Passou outro homem que era ajudante do sacerdote, mas também
não fez nada. Então, passou um Samaritano, que também estava
viajando e, quando viu o homem ferido, chegou bem perto dele,
limpou as feridas e o pôs sobre o seu jumentinho. Depois o levou
para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, deu duas
moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: “Cuide dele. Quando
eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver”.
Jesus estava ensinando sobre ter misericórdia dos outros. Ele
quis nos ensinar que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e
acima de qualquer coisa que temos, mas também devemos amar o
nosso próximo, ou seja, nossos amigos e todas as pessoas que
estão ao nosso lado precisando da nossa ajuda.
Você não fica feliz quando pode ajudar alguém? É bom demais!
Não é?
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JESUS ABENÇOA AS CRIANÇAS
Jesus entrou numa pequena cidade e as criancinhas correram
para Ele, mas os discípulos não gostaram disso e tentaram impedir
que elas chegassem mais perto.

Aonde Ele chegava, as crianças vinham ao Seu encontro e Ele
perdia tempo com elas, abençoando-as e beijando-as. Jesus
gostava da alegria e da inocência das crianças. Então, Ele disse
aos Seus discípulos:
– Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o
Reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Quem
não receber o Reino de Deus como uma criança, nunca entrará
nele. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me
recebendo; e quem me recebe, está recebendo também a meu Pai.
Não desprezem um só destes pequeninos! Pois eu lhes digo que os
anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai
celeste. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é
o maior no reino dos céus.
Depois, Jesus impôs Sua mão sobre elas e as abençoou. O
anjo da guarda das crianças é grande e as protege.
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O JOVEM RICO
Um jovem muito rico se aproximou de Jesus e Lhe perguntou o
que ele deveria fazer para herdar a vida eterna.
Jesus disse que ele deveria obedecer aos mandamentos de
Deus: honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não acusar
falsamente uma pessoa e não enganar ninguém.
Mas o moço declarou que ele já fazia tudo isso.
Então, Jesus lhe disse:
– Uma coisa ainda lhe falta: vá, venda tudo o que você possui e
dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois,
venha e siga-me.
Mas, ouvindo estas palavras, ele ficou muito triste, porque tinha
muitas riquezas.

O jovem era rico e pensou que conseguiria chamar a atenção
de Jesus. Mas Jesus queria que o moço entendesse que para
agradar a Deus ele deveria amá-lO mais do que o dinheiro. Na
verdade, ele poderia continuar rico se aprendesse a dar um
pouquinho do que tinha aos pobres, mas ele era tão avarento que
só poderia entrar no Reino de Deus se vendesse tudo e ficasse sem
nada. Por isso, devemos sempre perguntar a Jesus o que Ele quer
que a gente faça com nosso dinheiro, e se Ele disser para darmos
alguma coisa a quem não tem nada, devemos obedecer-Lhe.
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A PARÁBOLA AS DEZ VIRGENS
Jesus contou outra historinha sobre dois tipos de pessoas: as
que são atentas às coisas de Deus e vão morar no céu com Ele, e
as distraídas, que não ligam muito para Jesus e não vão poder
morar no céu.
– O reino do céu é semelhante a dez noivinhas, que pegaram
suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Cinco
delas eram muito distraídas, e cinco eram prudentes, atentas. As
distraídas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As
prudentes levaram as lâmpadas e também azeite nas vasilhas. O
noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormiram. À
meia-noite, elas ouviram alguém dizer: “O noivo está chegando!
Vão encontrá-lo!” Então, as noivas se levantaram e acenderam as
suas lâmpadas. As distraídas disseram às prudentes: “As nossas
lâmpadas estão se apagando; dêem-nos um pouquinho de azeite”.
Mas as prudentes responderam: “Não temos óleo suficiente para
nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês”. E enquanto elas
foram comprar o óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam
preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. E a
porta do salão foi fechada. Mais tarde vieram também as outras
cinco e disseram: “Senhor! Senhor! Abra a porta para nós!” Mas ele
respondeu: “Eu não conheço vocês!”

Jesus prometeu que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Mas
só as pessoas que estiverem prontas vão perceber isso, isto é,
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aquelas que são amigos de Jesus e se importam com as coisas de
Deus, que praticam a Sua palavra e fazem o bem. Essas pessoas
são como as noivinhas que deixaram suas lâmpadas acesas. Os
que não se importam com as coisas de Jesus, que fazem o mal, e
só se preocupam com as coisas da terra estão distraídos, dormindo.
Seu espírito está mais parecido com uma velinha apagada. Essas
pessoas são como as noivinhas distraídas, que deixaram a sua
lâmpada se apagar. Elas não vão entrar no céu. Ninguém sabe
quando Jesus vai voltar.
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A PARÁBOLA DAS BODAS
Jesus contou outra historinha para o povo, falando mais uma
vez sobre o reino do céu. Ele disse:
– O reino do céu é como um rei que preparou um banquete de
casamento para seu filho. Ele enviou seus servos para chamarem
os convidados; mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros
servos e disse: “Digam aos convidados que tudo está preparado. A
comida já está na mesa. Venham para o banquete de casamento!”
Mas eles não lhes deram atenção e saíram; um para o seu campo,
outro para os seus negócios; e os restantes bateram nos servos. O
rei ficou com muita raiva e enviou seus soldados para darem uma
surra naqueles malvados. Então disse aos outros empregados:
“Vão às ruas e convidem para o banquete todos os que vocês
encontrarem”. Então os servos trouxeram muita gente e a sala do
banquete ficou cheia. Mas quando o rei entrou para ver os
convidados, notou ali um homem que não estava usando roupas
apropriadas para um casamento. E lhe perguntou: “Amigo, como
você entrou aqui sem roupa de casamento?” O homem ficou muito
quieto. Então o rei disse aos servos: “Amarrem as mãos e os pés
dele, e tirem ele daqui. Pois muitos são chamados, mas poucos são
escolhidos”.

Deus já preparou no céu um grande banquete para todas as
pessoas, mas por causa do orgulho, elas dão sempre uma desculpa
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para não serem amigos de Jesus e desprezam todos aqueles que
falam sobre Ele. Portanto, elas não podem mais se sentar à mesa
do banquete do Senhor. Mas, aquelas que são humildes e aceitam
ser amigos de Jesus, essas têm direito a participar da festa que Ele
está preparando no céu. O Senhor perdoa a todos os que se
arrependem dos seus pecados, e estes ficam com a alma bem
limpinha, como se estivesse com roupas de festa, apropriadas para
um casamento. Mas as pessoas que praticam o mal e não se
arrependem são como aquele homem que não tinha vestes
apropriadas para a festa; suas almas estão sujas com o pecado. As
pessoas teimosas e rebeldes que não aceitam ser amigos de Jesus,
estas Ele manda para o inferno.
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JESUS CURA OS ENFERMOS
Quando Jesus chegava a algum lugar, as pessoas ficavam
sabendo e começavam a correr até Ele porque elas sabiam que Ele
tinha o poder de curar doenças e fazer os grandes milagres que
elas estavam precisando. Jesus curava os aleijados, expulsava os
demônios das pessoas, fazia os cegos enxergar, dava filhinhos às
mulheres que não podiam ter filhos, trazia a amizade e a paz e fazia
as pessoas ficarem de bem umas com as outras, ao invés de
continuarem a brigar. Jesus também curava os leprosos, os surdos
começavam a ouvir e quem estava triste e vivia chorando começava
a rir. Muitas pessoas aprendiam a perdoar e a amar seus
semelhantes, e isso era bom. Muitos começavam a compreender o
que Jesus estava falando e assim mudavam seu jeito de pensar e
de agir. Eles estavam rejeitando o mal e aprendendo a viver o bem.
Ao invés de viver reclamando, as pessoas começavam a aprender
uma coisa muito mais importante: louvar o Senhor. Jesus fazia com
que todas elas se sentissem amadas por Deus, e nunca mais
sentiriam a rejeição de ninguém.

Agora você sabe que Jesus é capaz de curar todas as doenças
e resolver todos os nossos problemas.
Se você quiser pedir alguma coisa para Ele agora, peça. E Ele
vai ouvir e responder a sua oração.
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ZAQUEU, O PUBLICANO
Na cidade de Jericó havia ali um homem rico chamado Zaqueu,
chefe dos coletores de impostos. Ele queria ver Jesus, mas era
baixinho e não conseguia ver o Mestre por causa da multidão.
Assim, ele correu e subiu numa árvore para vê-lo, pois Jesus ia
passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima
e lhe disse:
– Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje.
Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria em sua
casa.

Eles já estavam comendo quando Zaqueu se levantou e disse
ao Senhor:
– Olha, Senhor! Estou dando a metade do que tenho aos
pobres; e se roubei alguma coisa de alguém, devolverei quatro
vezes mais.
Jesus lhe disse:
– Hoje houve salvação nesta casa! Pois o Filho do Homem veio
buscar e salvar o que estava perdido.
Zaqueu se arrependeu de ter roubado dinheiro de muita gente;
por isso, foi perdoado por Jesus e recebeu um presente que o seu
dinheiro jamais poderia comprar: a vida eterna.
Jesus pode mudar o coração de todas as pessoas, quando elas
O deixam fazer isso.
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A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO
Jesus foi para Betânia para ver o Seu amigo Lázaro que estava
muito doente. Ele era amigo de Lázaro e suas irmãs: Marta e Maria.
Ao chegar lá, Jesus soube que Lázaro estava morto havia
quatro dias. Marta e Maria vieram até Jesus chorando e disseram:
– Senhor, se você estivesse aqui nosso irmão não teria
morrido.
Mas Jesus disse:
– Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que
morra, viverá; e todo o que vive e crê em mim não morrerá,
eternamente.
Jesus chorou e perguntou onde elas tinham colocado Lázaro.
Elas levaram Jesus até o túmulo.
Então, Ele disse aos homens que estavam lá:
– Tirem a pedra.
Eles tiraram a pedra e, em voz alta, Jesus disse:
– Lázaro, venha para fora!

Lázaro saiu do túmulo. Ele estava vivo outra vez. Oba!
Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que
Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos
inimigos de Jesus o que Ele tinha feito.
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JESUS PURIFICA O TEMPLO
Quando já estava chegando a Páscoa dos Judeus, Jesus foi
para Jerusalém. No pátio do templo Ele viu alguns comerciantes
vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros homens trocando
dinheiro. Então, Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do
templo, inclusive as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e virou
as mesas dos que trocavam dinheiro, e disse:
– Tirem estas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu Pai
um mercado!

Muitos viram isso e acreditaram nele.
Por que Jesus estava tão bravo com a venda daqueles animais
dentro do templo?
Naquela época, as pessoas costumavam vender animais e
trocar dinheiro no pátio do templo. Depois, davam os animais de
presente para o Papai do céu, para que Ele perdoasse os pecados
deles, mas aquilo não O agradava. Hoje, nós não precisamos mais
fazer isso porque Jesus já perdoou nossos pecados quando morreu
na cruz por nós. A melhor maneira de agradar a Deus é sendo
amigo de Jesus e fazendo as coisas que Ele gosta.
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JESUS, O BOM PASTOR
Jesus andou pelo templo e o povo queria ouvi-lO. Então Ele
disse:
– Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas
ovelhas. Quem acredita em mim será salvo. Eu chamo as minhas
ovelhas pelo nome, vou adiante delas e elas me seguem porque
conhecem a minha voz; eu vim para que tenham vida e a tenham
em abundância.

Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos leva ao céu e
nos dá a salvação. Quem acredita nele é salvo. Jesus veio para que
Suas ovelhas tenham uma vida cheia de coisas boas. Ele morreu
na cruz para que nós fôssemos perdoados e libertos do pecado,
recebendo a vida eterna.
Ele conhece a mim e a você e a todos os que são Suas
“ovelhas”. E nós, como ovelhinhas obedientes, ouvimos a Sua voz
em nosso coração e O seguimos. Quando temos vontade de ler a
bíblia, de orar e conversar com Jesus e praticar o Seu amor, é sinal
de que somos Suas ovelhinhas.

46

A OFERTA DA VIÚVA POBRE
Jesus sentou-se em frente ao lugar onde as ofertas eram
dadas, e olhava com atenção a multidão colocando o dinheiro nas
caixas de ofertas. Muitos ricos punham bastante dinheiro ali. Então,
uma viúva pobre chegou e colocou duas pequeninas moedas de
cobre, de muito pouco valor. Chamando os Seus discípulos, Jesus
falou:
– Esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que
todos os outros. Todos deram do que sobrava para eles; mas ela,
da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.

Jesus estava ensinando uma coisa importante: dar o melhor
para Deus, o melhor que a gente pode dar: não só dinheiro, mas o
que temos de melhor para fazê-lO feliz, para ajudar a Sua igreja e
as pessoas ao nosso redor, como um beijo, um abraço, cantar para
o Senhor e tudo o que Ele põe de bom no nosso coração. A viúva
não foi avarenta, nem teve medo de passar fome ou necessidade
porque ela teve fé no Senhor de que Ele supriria todas as suas
necessidades. Às vezes, nós damos alguma coisa e depois
recebemos outra muito melhor das mãos de pessoas que nós nem
tínhamos idéia que iriam nos ajudar. É porque Deus tocou nessas
pessoas e elas nos deram o que estávamos precisando. Isso
fortalece a nossa fé.
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A PARÁBOLA DOS TALENTOS
Jesus contou uma historinha para as pessoas:
– Um homem ia viajar e, então, chamou seus servos e deu
dinheiro a eles. As moedas eram chamadas de “talentos”. A um
servo ele deu cinco moedas, a outro, duas moedas e a outro, uma.
Ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade de fazer
negócio. O que tinha recebido cinco moedas saiu para negociar
com elas e ganhou mais cinco moedas. Do mesmo modo, o que
recebeu duas ganhou outras duas. Mas o que recebeu uma, cavou
um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.

Quando o senhor daqueles servos voltou, os que tinham
recebido cinco e duas moedas entregaram a ele as outras moedas
que ganharam, e o Senhor ficou muito alegre com eles. Mas o que
tinha recebido uma moedinha e escondido no chão a devolveu ao
seu senhor, que ficou bravo com ele porque ele não deu o dinheiro
aos banqueiros; assim, ele o receberia de volta com juros. Ele
disse: “Tirem este servo da minha frente; eu não quero vê-lo nunca
mais”.
Jesus queria mostrar que nós precisamos exercitar nossas
qualidades, ajudando a nós mesmos e aos outros. É assim que nós
multiplicamos os dons e as bênçãos (talentos) que Ele nos dá. No
céu nós receberemos a nossa recompensa e viveremos para
sempre com Ele.
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A PECADORA QUE UNGIU OS PÉS DE JESUS
Jesus foi jantar com um dos homens religiosos daquela época,
um fariseu chamado Simão. Ele entrou na casa e sentou à mesa.
Uma mulher pecadora soube que Ele estava lá e trouxe um vaso
muito bonito com óleo perfumado. Ela se colocou atrás de Jesus e,
chorando, molhava Seus pés com suas lágrimas e os enxugava
com os próprios cabelos; beijava Seus pés e derramava o óleo
perfumado neles.
Simão ficou pensando: como Jesus, sendo profeta, deixava
uma mulher pecadora como aquela tocar nele?
Mas Jesus sabia o que Simão estava pensando e lhe disse:
– Simão! Você vê esta mulher? Eu perdôo todos os pecados
dela.

Depois, disse à mulher:
– Sua fé a salvou; vá em paz e não peque mais.
Os Judeus tinham o costume de lavar os pés dos convidados,
de derramar óleo perfumado em sua cabeça e beijar sua face.
Simão não fizera nada disso, mas a mulher lavou Seus pés com
suas lágrimas, secou-os com os seus cabelos e derramou neles o
óleo perfumado por amor a Jesus, e para demonstrar o seu
arrependimento, porque ela reconheceu que tinha muitos pecados.
Jesus a perdoou e ela voltou feliz para sua casa.
Viu só? Jesus perdoa todos os nossos pecados.
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NICODEMOS VISITA JESUS
No meio da noite, um homem chamado Nicodemos veio a
Jesus e disse:
– Mestre, sabemos que aquilo que você ensina vem de Deus,
porque ninguém pode realizar os milagres que você vem fazendo se
Deus não estiver com ele.
Jesus lhe disse:
– Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo.
Nicodemos perguntou:
– Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? É claro
que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e
renascer!
Respondeu Jesus:
– O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do
Espírito é espírito. É necessário que você nasça de novo.

– Como pode ser isso?
Jesus disse:
– Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna.
Quem se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus e entrega
a sua vida para Ele e se batiza nas águas começa a viver uma nova
vida, recebendo o Espírito Santo e a salvação. É como se essa
pessoa nascesse de novo. O Espírito Santo é quem nos dirige e
nos ensina a fazer a Sua vontade, ou seja, o bem.
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A ÚLTIMA CEIA
A Páscoa dos Judeus chegou, e também tinha chegado a hora
de Jesus morrer por nós na cruz para nos salvar. À noite, antes de
morrer na cruz, Jesus e Seus discípulos foram a uma casa onde
havia uma sala muito grande. Foi um jantar muito especial, e Jesus
ensinou muitas coisas para eles. Eles comeram pão e beberam
vinho e entenderam que deveriam aprender a amar uns aos outros
como Jesus os tinha amado.

Jesus também os avisou que um deles haveria de traí-lo,
entregando-o aos sacerdotes do templo e aos guardas romanos.
Eles ficaram preocupados; qual deles iria fazer aquilo? Judas
Iscariotes era o traidor, por isso saiu rapidinho e foi falar com os
inimigos de Jesus.
Jesus também disse que depois de três dias Ele ressuscitaria.
Depois de comer, Ele saiu dali e foi para o monte das Oliveiras com
os Seus discípulos.
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JESUS MORREU NA CRUZ POR NÓS
Chegando ao monte das Oliveiras, Ele entrou num jardim e
disse aos discípulos:
– Fiquem aqui e orem.
Ele se afastou um pouco deles, ajoelhou-se e começou a orar
também. Mas os discípulos dormiram. Então, os sacerdotes do
templo e as pessoas que não gostavam de Jesus vieram e O
prenderam.
Os inimigos de Jesus bateram Nele e O fizeram carregar uma
cruz bem pesada de madeira. Depois, os soldados O crucificaram.

As pessoas que estavam ali diziam para ele:
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– Você não disse que era o Filho de Deus? Agora, desce da
cruz, e nós vamos acreditar em você.
Mas alguns amigos de Jesus também estavam ali e viram tudo
e oraram por Ele.
Então, Jesus morreu. Eles O colocaram num sepulcro e
puseram uma pedra bem pesada na entrada para que ninguém
pudesse tirar Seu corpo de lá. Era sexta-feira quando Ele morreu.
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A RESSURREIÇÃO DE JESUS
No domingo de madrugada Maria Madalena, uma das mulheres
que acompanhavam Jesus, chegou ao sepulcro e viu que a pedra
da entrada tinha sido removida. Então procurou Simão Pedro e
João e disse:
– O Senhor não está no sepulcro!
Pedro e João foram correndo até lá e não encontraram o corpo
de Jesus. Eles voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou.
Então, ela viu Jesus e Ele falou com ela. Era verdade; Ele estava
vivo!

Maria Madalena saiu correndo e disse aos discípulos:
– Eu vi o Senhor! Ele ressuscitou!
Eh, eh, eh! Que bom! Jesus está vivo! Ele ressuscitou! Ele
venceu a morte! Por isso, quem crê nele não morre nunca, mas tem
a vida eterna. Seus inimigos foram envergonhados. Bem feito!
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JESUS RESTAURA PEDRO
Passaram-se alguns dias e Simão Pedro foi para a Galiléia,
junto com outros discípulos, para perto do mar.
Então, ele disse:
– Vou pescar.
– Nós vamos com você.
Eles entraram no barco, mas naquela noite não pescaram
nada. De manhã, bem cedo, Jesus estava na praia, mas os
discípulos não O reconheceram. Ele lhes perguntou:
– Filhos, vocês têm algo para comer?
Eles responderam que não. Então, Ele disse:
– Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão.
Eles fizeram o que Jesus mandou e, de repente, a rede ficou
cheia de peixes, e eram tantos que eles mal podiam puxá-la. João
reconheceu que o homem na praia era Jesus e disse a Pedro:
– É o Senhor!
Pedro nadou até a praia para ver Jesus.
Quando os discípulos desceram do barco, viram ali uma
fogueira, alguns peixes sobre brasas, e um pouco de pão.
Jesus disse:
– Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar.
Venham comer.

Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro:
– Simão, você me ama?
– Sim, Senhor, tu sabes que te amo.

55

Jesus fez essa pergunta três vezes. Pedro, então, chorou. Ele
ainda estava triste porque quando Jesus foi preso ele fugiu com
medo de ser preso também. Mas, neste momento, tudo estava
sendo restaurado. Jesus estava perdoando Pedro e dando a ele a
certeza de que ele era muito amado; ele era Seu grande amigo.
Agora, seu coração estava leve, pois ele conhecia o amor e o
perdão de Jesus.

Tchau, amiguinhos! Fiquem com Deus!

