Um Lugar a Caminho de Casa
Certa vez, perguntaram a uma menininha que precisava passar por dentro de um cemitério quando voltava da escola para
casa se ela tinha medo.
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Não. É o
meu caminho para
casa.

Foi isso o que a ressurreição de Jesus fez com a morte.
Transformou-a num caminho seguro para voltarmos para casa.

A mensagem da Páscoa é que acima das maiores
tormentas existe esperança.
A Ressurreição trouxe um novo raio de
esperança à vida dos discípulos de Jesus, e faz
o mesmo na vida dos que estão doentes em um
quarto, um hospital, daqueles que estão em um
cemitério sepultando um ente querido ... ou na vida
de qualquer um que esteja sofrendo.

Será que eles
percebem que me sinto
muito mais feliz e realizado
agora que estou aqui
no céu?

Podemos passar por momentos de sofrimento ou pesar, mas não estamos sem esperança nem
desamparados, e isso por causa de algo que aconteceu em
um momento assombroso da História há dois mil anos,
em um pequeno cemitério nos arredores da cidade
de Jerusalém. (Ver Mateus 28.)

Eu fiz este desenho
para você, e aqui tem uma
mensagem do amor e poder
de Jesus!

Leiam mais sobre a ressurreição de Jesus em “O que Aconteceu Naquele Dia?” e
“Fatos Impressionantes Sobre a Páscoa.”

Era domingo de manhã cedo. Algumas mulheres foram
visitar o túmulo onde se encontrava o seu querido
amigo, e ouviram o anjo dizer: “Ele não está mais aí. Ele
ressuscitou.”

O milagre da Páscoa é que, por Jesus não ter permanecido no túmulo, nós também não permaneceremos lá! Não
temos que sofrer a morte nem ir para o Inferno para pagar pelos nossos pecados, nem ficarmos eternamente
separados de Deus. Jesus foi castigado por nós, e depois ressuscitou para uma nova vida! E podemos partilhar
dela e ter esperança, paz, e sermos preenchidos com o Seu amor. Ele ressurgiu! E nós, que acreditamos, também
nascemos de novo. Aleluia! -- David B. Berg
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