FOI POR
AMOR!

HISTÓRIAS
DA BÍBLIA
No Getsémani...

N

Não conseguiram
vigiar comigo nem
uma hora? Levantem-se
e orem, para que não
entrem em tentação.

Meu Pai, se é possível, passa de mim este
cálice. Todavia, não se
faça a minha vontade,
mas, sim, a tua!

Pela terceira vez, Jesus encontrou
os discípulos a dormir.
Durmam agora,
descansem. Eis que
vem aí o que me trai.

Jesus voltou a orar.
Quem procuram?

Jesus de Nazaré.

Sou eu.

Judas aproximou-se e beijou Jesus. Este era o
sinal que tinham combinado para o prenderem.
Na casa do sumo-sacerdote Caifás, os dirigentes judaicos
apresentam testemunhas falsas para incriminar Jesus.
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Não respondes a neTu o disseste. Em
nhuma das acusações
breve, hão de ver-me sentado
que te fazem? Diz-me, és
à direita de Deus, voltando nas
tu o Cristo, o Filho de
nuvens dos céus.
Deus?
O sumo-sacerdote, furioso, rasgou as suas roupas e enviou Jesus a
Pilatos, o Governador romano, para que este autorizasse a sua morte.
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Não apresentas a
tua defesa?
Não encontro
nada que o
condene!

Na Páscoa, é
costume libertar um
prisioneiro. Quem devo
soltar, Barrabás ou
Jesus?

Pai, perdoa-lhes, porque
não sabem o que
fazem.

Está consumado!
Pai, nas tuas mãos
entrego o meu
espírito.
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Barrabás foi libertado, a pedido do
povo, e Jesus foi crucificado.

Lê esta história em
Mateus 26, 27 e 28.
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No primeiro dia da semana, pela manhã...
Não
tenham medo,
pois sei que procuram Jesus, que foi
crucificado. Não está
aqui, já ressuscitou!
Vão, contem aos seus
discípulos.

Oh! O
sepulcro está
aberto!

E várias vezes Jesus apareceu aos seus
amigos, após a sua ressurreição.

Na Galileia, quarenta dias depois...
Vão e façam discípulos entre
todos os povos. Batizem-nos em
nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Ensinem-nos a obedecerem aos
meus mandamentos. Eu estarei convosco até ao fim do mundo.

Jesus cumpriu a sua missão aqui na Terra e subiu,
vitorioso, aos Céus, onde se encontra agora, até
ao dia em que voltará nas nuvens dos céus!
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