João 20
Nesta Lição Estudará...
O Túmulo Vazio
Jesus Aparece a Maria Madalena
Jesus Aparece aos Discípulos
Jesus e Tomé
A Finalidade Deste Evangelho
O TÚMULO VAZIO: Leia João 20:1-10.
Antes de ser crucificado, Jesus tinha dito aos Seus discípulos, várias
vezes, que seria morto. Também lhes afirmou que Ele ia voltar a viver. Mas
quando Ele morreu, os discípulos pareciam não se lembrar do que Jesus
tinha dito, em relação à Sua ressurreição.
A Ler os outros Evangelhos, vemos que Maria Madalena foi com outras
mulheres ao túmulo onde Jesus fora enterrado. De acordo com o costume,
elas iam colocar perfume no corpo de Jesus. Elas viram que a grande pedra
que fora colocada na entrada do túmulo tinha sido removida. O túmulo
estava vazio! Maria saiu apressadamente para contar este facto aos
discípulos. Enquanto as outras mulheres ainda estavam perto do túmulo, um
anjo apareceu e disse-lhes que Jesus tinha ressuscitado.
Pedro e João foram até lá para ver por eles mesmos. Eles encontraram o
túmulo vazio, só os lençóis que envolveram o corpo de Jesus estavam lá.
Maria pensou que os inimigos de Jesus tinham roubado o corpo. Mas Pedro
e João sabiam que ladrões não teriam perdido tempo, desenrolando o corpo
e enrolando cuidadosamente a faixa que tinha sido posta em volta da cabeça
de Jesus. O que, então, teria acontecido a Jesus? Preocupados, voltaram
para a casa onde estavam a morar, em Jerusalém.
Para Fazer
1. Porque é que Maria Madalena foi ao túmulo onde Jesus fora enterrado?
a) Ela queria ver se Jesus estava realmente morto.
b) Ela queria colocar perfume no corpo de Jesus.
c) Ela queria conversar com o jardineiro.
2. O que é que ela viu ao chegar ao túmulo?
a) O túmulo estava aberto e vazio.
b) José e Nicodemos estavam a ungir o corpo.
c) Os inimigos de Jesus tinham roubado o Seu corpo.
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3. O que é que Pedra e João viram quando foram ao túmulo?
a) Eles viram soldados e perguntaram o que tinha acontecido.
b) Eles viram o jardineiro e perguntaram-lhe onde estava o corpo de Jesus.
c) Eles viram as roupas sepulcrais de Jesus no túmulo vazio.
JESUS APARECE A MARIA MADALENA: Leia João 20:11-18.
Algumas vezes, as pessoas ficam tão tristes com a morte de um ente
querido que parece que não podem crer na Palavra de Deus. Mesmo a
mensagem que os anjos deram às outras mulheres no túmulo, as boas novas
de que Jesus estava vivo, não convenceram os discípulos e Maria. Foi
necessário que se encontrassem pessoalmente com Jesus, para crerem que
Ele estava realmente vivo.
Jesus vem até nós, e faz-nos saber que Ele está vivo. Ele transforma as
nossas lágrimas em alegria. Como enviou Maria Madalena, Ele envia-nos
para compartilharmos a mensagem com outros. Tanto mulheres como
homens têm esta responsabilidade. Maria foi a primeira a ver Cristo
ressurrecto e a receber a Sua mensagem.
Para Fazer
4. Quando Jesus apareceu a Maria no jardim, o que é que Ele lhe disse:
a) Que não chorasse mais.
b) Que voltasse para casa.
c) Que fosse dar a notícia aos discípulos.
JESUS APARECE AOS DISCÍPULOS: Leia João 20:19-23.
Naquele mesmo dia, Jesus apareceu aos discípulos. Eles tinham-se
fechado numa casa com medo que os inimigos de Jesus os atacassem.
Quando viram Jesus, eles não podiam crer que Ele estava realmente vivo.
Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, e fez-lhes saber que era Ele mesmo, e
não um fantasma. Como ficaram felizes por saber que Ele estava realmente
vivo!
Jesus disse novamente que Ele os estava a enviar, como o Pai O enviara.
Eles precisariam de uma ajuda especial para a missão que Ele lhes estava a
dar, e Jesus disse-lhes que receberiam o Espírito Santo. Lemos no
Evangelho de Lucas e no livro de Actos, que os discípulos receberam o
Espírito Santo, mais ou menos cinquenta dias mais tarde, no Dia de
Pentecostes. Ainda hoje, Jesus dá o Espírito Santo aos cristãos, nascidos de
novo, que querem ser usados no Seu serviço.
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A maneira como os discípulos atendessem a ordem de Jesus, iria decidir
se as pessoas seriam, ou não, salvas. Se saíssem e pregassem o Evangelho,
pecadores ouviriam, arrepender-se-iam dos seus pecados, e seriam
perdoados. Mas se os crentes não pregassem o Evangelho, os pecadores
nunca viriam a conhecer o caminho da salvação. Os seus pecados não
seriam perdoados porque não saberiam como orar pedindo perdão. Como
cristãos, devemos falar a outros sobre Jesus. Se conhecemos Cristo
ressurrecto, e se somos cheios do Espírito Santo, certamente seremos
capazes de ajudar outros a serem salvos.
Para Fazer
5. O que é que Jesus disse aos discípulos?
a) Que deveriam esconder-se.
b) Que Ele os estava a enviar como o Pai O enviara.
c) Que deveriam voltar para casa.
6. Qual ajuda especial é que Ele lhes prometeu para o trabalho?
a) Ele pagar-lhes-ia com dinheiro para pregarem o Evangelho.
b) Ele dar-lhes-ia alegria; nunca teriam tristezas.
c) Ele dar-lhes-ia o Espírito Santo.
7. De que modo é que poderiam eles livrar as pessoas dos seus pecados?
a) Perdoando os pecados.
b) Pregando o Evangelho.
c) Acendendo velas.
JESUS E TOMÉ: Leia João 20:24-29.
Tomé não creu no que os outros discípulos viram. Ele duvidou da
experiência deles e disse que teria de ver por si mesmo.
Muitas pessoas, hoje, acham que os cristãos são enganadores. Elas têm
que descobrir a verdade por si mesmas. Se forem realmente sinceras,
deverão orar: “Senhor Jesus, se Tu és vivo, revela-Te a mim”. Ele revelarSe-á a elas. Talvez os seus olhos não O vejam, mas Ele falará ao seu
espírito. Então, como Tomé, poderão dizer: “Meu Senhor e meu Deus!”
(29*).
“... Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e
creram” (João 20:29).
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Para Fazer
8. O que é que Tomé disse quando viu Jesus?
a) “Eu não creio nisto.”
b) “Vocês estavam certos.”
c) “Meu Senhor e meu Deus!”
A FINALIDADE DESTE EVANGELHO: Leia João 20:30-31.
De todas as coisas maravilhosas que João viu Jesus fazer e ouviu dizer,
ele escreveu, neste Evangelho, aquelas que nos ajudariam a compreender e
saber com certeza, que Jesus é o Filho de Deus.
“Estes, porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho
de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome” (João 20:31).
Para Fazer
9. Transcreva e reflicta sobre João 20:31.___________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Qual é a finalidade deste Evangelho?
a) Revelar-nos que Jesus é o Filho de Deus.
b) Contar tudo o que Cristo fez.
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