A História da Páscoa

Mini Mundo da Bíblia

Depois da crucificação e morte de Jesus, um homem
abastado, chamado José de Arimateia, pediu para
Pilatos lhe entregar o corpo de Jesus. Pilatos deu
permissão para levá-lo.

Antes de Jesus ser crucificado, José de Arimateia era
discípulo apenas secretamente, porque temia os judeus.
Mas depois, ele se manifestou e cuidou do enterro de
Jesus.

Texto baseado nos relatos dos quatro Evangelhos do Novo Testamento, apresenta
eventos que ocorreram entre o sepultamento de Jesus e a Sua Ressurreição1.

Um fariseu chamado Nicodemos (que certa vez havia se
encontrado com Jesus à noite2) trouxe uma mistura de
mirra e aloés para preparar o corpo de Jesus para ser
sepultado.

No local onde Jesus foi crucificado, havia um sepulcro
novo onde ainda não haviam colocado ninguém. Colocaram
Jesus nesse sepulcro por estar perto, e porque
precisavam fazer o sepultamento rápido, uma vez que
também estavam sendo conduzidos os preparativos para
um evento muito especial que os judeus comemoravam
todos os anos.

Eles enfaixaram o corpo de Jesus em lençóis de linho
junto com as especiarias, que era a forma como os
judeus preparavam o corpo para ser sepultado.

Depois que o corpo de Jesus foi colocado dentro do
sepulcro, rolaram uma pedra enorme para cobrir a
entrada. Maria Madalena e a outra Maria estavam
presentes quando isso foi feito.

Agora temos que
ir para casa. Logo
vai começar o
Sábado da Páscoa.
No dia antes de Jesus ser preso, estavam sendo feitos os preparativos
para a Festa da Páscoa. João e Pedro haviam sido mandados adiante
para arrumarem um local para a refeição e para fazerem os preparativos
para a mesma (Marcos 14:12–17). Depois de cear com Seus discípulos,
Jesus dirigiu-se ao Monte das Oliveiras, onde foi traído e preso. No
dia seguinte era a preparação para o Sábado anual muito esperado, o
Sábado da Páscoa.3

Segundo o calendário judeu, o Sábado começa ao pôr do sol e termina
no dia seguinte ao escurecer. Isso tem base na descrição da História da
Criação, em Gênesis 1. No final de cada dia, diz: “Passaram-se a tarde e a
manhã.4

No dia depois destes preparativos, os sacerdotes e
os fariseus foram fazer um pedido a Pilatos. “Senhor,
quando esse enganador estava vivo, ele disse: ‘Eu
ressuscitarei três dias depois.’ Ordene que o sepulcro
seja guardado até o terceiro dia. Caso contrário, os
discípulos podem vir durante noite e roubar o corpo, e
depois dizer para as pessoas que Ele ressuscitou dos
mortos. Isso vai fazer tudo ainda pior do que antes.”

Quando terminou o Sábado, Maria Madalena e Maria mãe
de Tiago, e Salomé levaram especiarias aromáticas para o
túmulo, para ungir o corpo de Jesus.
Quem vai remover
a pedra do sepulcro
para nós?

Isto é fichinha,
guardar um homem
morto. Ele não
pode fugir!

Pilatos disse-lhes: “Vocês têm guardas. Façam com que
o túmulo fique o mais seguro possível.”
Então eles selaram a pedra do sepulcro e colocaram ali
sentinelas.

No primeiro dia da semana, ao
amanhecer, elas foram até o sepulcro.

O anjo veio, rolou a pedra que tampava a porta, e
sentou-se em cima dela. Seu semblante era como
do relâmpago, e suas vestes brilhavam como a neve.
Os guardas ficaram são assustados que ficaram
petrificados, e até desmaiaram.

De repente,
fez- se sentir
um grande
terremoto e
apareceu um anjo
do Senhor!
O que está
acontecendo?
O chão está
estremecendo!

Olhe, Maria!
Um anjo rolou
a pedra para
trás!
Um anjo do Senhor!
Tenha misericórdia
de nós!

O anjo disse para as mulheres: “Não tenham medo. Sei
que estão procurando Jesus. Mas Ele não está aqui. Ele
ressuscitou, exatamente como disse que aconteceria.
Venham ver onde estava o corpo dEle. E depois vão
rápido dizer aos discípulos que Ele ressuscitou dos
mortos! Na realidade, Ele já foi adiante de vocês para
a Galileia; vão vê-lO lá de novo.”
Não tenham
medo. Jesus não
está aqui.

Mas Maria Madalena, chorando,
abaixou-se para olhar dentro
do sepulcro, e viu dois anjos
vestidos de branco, sentados
no lugar onde o corpo de Jesus
estivera, um na cabeceira e
outro nos pés.
Os anjos perguntaram? “Por que
está chorando?”
E ela respondeu: “Porque
levaram o meu Senhor, e não sei
onde O colocaram.”

Por que está
chorando?

Ele ressuscitou,
tal como Ele disse.

As mulheres saíram do sepulcro todas felizes,
para contar aos discípulos.

Então Maria se virou e viu Jesus ali de pé, mas não O
reconheceu.
Quem é que
você está
procurando?

Maria!

Jesus disse para ela: “Maria.”
E ela respondeu: “Rabboni,”
que significa Mestre.
Jesus disse: “Não Me toque,
porque ainda não ascendi para
junto de Meu pai. Mas vá
dizer aos Meus irmãos que Eu
ascendi para o Meu Pai, e seu
Pai; para o Meu Deus, e o seu
Deus.”
Maria, sou
Eu, Jesus. Eu
ressuscitei!
Estou vivo!

Por favor,
Senhor, diga-me
onde colocou o
corpo dEle.

Jesus perguntou: “Mulher, por que está chorando?
Quem é que você está procurando?”
Maria, pensando que era o jardineiro, disse “Se você
levou o corpo dEle para outro lugar, diga-me onde O
colocou e eu o levarei.”

Maria Madalena foi contar aos discípulos que havia
visto o Senhor, e o que Ele lhe disse.

João baixou-se e olhou para dentro do sepulcro. Viu os
lençóis de linho, mas não entrou. Contudo, quando Pedro
chegou, ele entrou no sepulcro, onde viu os lençóis de
linho. O guardanapo que envolvia a cabeça de Jesus não
estava junto com os lençóis, mas dobrado à parte.

O sepulcro
está vazio!

Venha, Pedro!
Veja, tiraram a
pedra!

Espere
por mim!

Pedro e João foram até o sepulcro. João chegou
primeiro, pois correu mais rápido que Pedro.

Então João entrou também e viu que o sepulcro
estava vazio.

Porque Eu
vivo, vocês
também
viverão!
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