


Por três anos Jesus viajou pelas 

ruas poeirentas de muitas 

cidades, por todos os lados, 

dando a quem encontrasse as 

boas noticias do amor de Deus. 

Jesus fazia o bem e era um 

exemplo do amor de Deus. 

 

O tempo foi passando e Jesus 

sabia que ia ter que voltar para o 

Céu em breve. O Seu trabalho na 

Terra era ensinar as pessoas 

sobre Deus, mas Ele também 

veio por outra razão ainda mais 

importante.  



 

Todo o mundo erra, então 

nenhum de nós é bom o suficiente 

para ir para o Céu e ficar com 

Deus e Jesus depois que 

morrermos. Jesus sabia que a 

única maneira de chegarmos ao 

Céu era se Ele abrisse caminho 

para nós.  

 

Jesus era perfeito. Ele foi a única 

pessoa perfeita no mundo. Nunca 

fez nada errado. Então Jesus 

escolheu morrer – ser castigado 

pelos nossos pecados – para que 

pudéssemos viver para sempre no 

Céu com Ele. Para isso acontecer 

só precisamos aceitar a salvação, 

que Ele nos dá de presente.  



Quando já estava quase na hora de 

Jesus voltar para junto do Seu Pai, 

Ele reuniu Seus discípulos para 

uma comemoracao especial. Seria a 

ultima vez que comeriam juntos, e 

quando terminaram a refeicao, 

Jesus lhes disse que em breve iria 

embora.  

 

Os discípulos ficaram muito tristes. 

Mas Jesus lhes disse que depois 

que Ele morresse la acontecer algo 

maravilhosos: Ele ressuscitaria! Os 

discípulos mal acreditavam que 

poderia mesmo acontecer!  



Naquela noite os soldados 

prenderam Jesus. Os governantes 

e os sacerdotes disseram que ele 

seria morto. Jesus não tinha feito 

nada errado, mas os líderes 

religiosos não gostavam da 

mensagem que Ele pregava nem 

do que Ele ensinava às pessoas.  

 

Então Jesus morreu na cruz. 

Amou tanto cada um de nós que 

deu Sua vida por nós, para que 

pudéssemos viver para sempre 

junto com Ele no Céu.  



O corpo de Jesus foi colocado 

num túmulo feito numa gruta, 

fechado com uma pedra bem 

pesada.  

 

Alguns dias depois, umas 

mulheres, que eram amigas de 

Jesus, foram ao túmulo para ver 

o Seu corpo. Mas tiveram uma 

grande surpresa, porque alguém 

tinha tirado a pedra do lugar e o 

túmulo estava aberto e vazio! 

Elas ficaram chocadas e sem 

saber para onde tinham levado o 

corpo de Jesus.  



Foi então que viram um anjo ali 

perto: “Jesus ressuscitou!” o 

anjo disse. 

 

As mulheres largaram as cestas 

que carregavam e correram até 

a casa onde todos os discípulos 

de Jesus estavam reunidos. Elas 

mal conseguiam esperar para 

lhes dar as boas notícias! 



Quando os discípulos ouviram 

a noticia eles não acreditaram, 

porque tinham visto Jesus 

morrer alguns dias antes! Será 

que Ele realmente estaria vivo? 

 

Passados mais uns dias, quando 

os discípulos estavam reunidos, 

Jesus apareceu bem na sala! 



Jesus tinha instruções 

importantes a dar aos Seus 

discípulos. — Quero que vocês 

vão para todos os países e lhes 

falem sobre Mim e sobre o Meu 

amor. Digam que o Meu Reino 

virá à Terra. Lembrem-se 

também — completou com um 

amoroso sorriso, — que estarei 

sempre ao seu lado, até o final 

do mundo. 



Quarenta dias depois de 

ressuscitar Jesus teve que voltar 

ao Céu. Todos os discípulos 

viram quando Ele subiu nas 

nuvens! 

 

Depois disso todos eles 

prometeram que fariam o que 

Jesus lhes pedira. Cada um faria  

a sua parte para falar sobre Jesus. 

Escreveriam os Seus feitos para 

outros poderem ler a esse respeito 

e se lembrariam sempre de Jesus 

e teriam a Sua Palavra bem firme 

nos seus corações.  



Se ainda não recebeu Jesus como 

Salvador, pode fazê-lo agora 

mesmo, pedindo-Lhe para entrar 

no seu coração. Basta orar: 

 

Querido Jesus, obrigado por dar 

a vida por mim. Por favor, 

perdoe-me pelos erros que 

cometi, entre em meu coração e 

me conceda a dádiva da vida 

eterna. Amém. 
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