Últimos dias de Jesus na terra (II)

A morte e a
ressurreição de

Jesus

A morte de

Jesus

José de Sousa, esposa e filhos, de Moçambique, estavam refugiados África
do Sul, tristes e desanimados como os demais refugiados… Em nosso
primeiro encontro, ele me contou que o cunhado, casado com uma afrikans o
convidou para ir aos cultos de uma Igreja Reformada, afrikans. Como não
entendia a língua, o cunhado lhe deu uma Bíblia em Português e sugeriu que
a lesse durante o culto. Assim ele fez. Abriu a Bíblia aleatoriamente e leu,
pela primeira vez na vida, a história da crucificação de Jesus. Emocionado,
começou a chorar. O cunhado pôs-se a orar por ele.
Ficou surpreso e feliz quando eu lhe disse que era missionário brasileiro e
estava iniciando uma igreja reformada, em língua portuguesa… Ele e a
esposa Alexandra aceitaram meu convite e começaram a frequentar a novel
igreja. A foto ao lado é do nosso primeiro grupo de convertidos, no dia de sua
profissão de fé e batismo. Entre eles, José de
Souza e Alexandra.
Detalhes desta história estão em meu livro
VIDA DE PASTOR, LEMBRANÇAS DE UMA
JORNADA , pág. 117.

Relato da crucificação. Mc 15.16-41

O que dizem os evangelhos?
E no que concordam os teólogos

1. Jesus morreu crucificado e foi sepultado
2. Os discípulos ficaram desolados e sem esperança
3. O túmulo de Jesus foi encontrado vazio
4. Os discípulos testemunharam corajosamente que Jesus lhes
apareceu e se dispuseram a morrer por essa crença
5. A mensagem do evangelho concentra-se na pregação da
morte e da ressurreição de Jesus
6. Poucos anos depois, Saulo de Tarso, maior perseguidor dos
cristãos tornou-se cristão quando Jesus Ressurrecto lhe
apareceu

Símbolos e profecias
“Tudo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras”
(Mt 26.56)

Velho Testamento - Is 53.4-7, 9. Ver At 3.13, 17-18
Profecias de Jesus
“Reunindo-se eles [Jesus e os Doze] na Galileia, Jesus lhes disse: O
Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão,
e no terceiro dia ele ressuscitará” (Mt 17.22-23)
“Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue
aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à
morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem
e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará” (Mt 20.17-19).

Foi o que aconteceu…

Prisão e julgamento
Jesus nada fez para evitar:

No Getsêmani
podia ter escapado (Mt 26.36-48)

Perante Caifás
podia não ter dito nada (Mt 26.64-66)

Perante Pilatos
podia ter falado (Mt 27.11-14)

A crucificação
Entre dois malfeitores
Das 9h às 15h sendo que das 12h às 15h houver trevas
Jesus falou 7 vezes
Um dos malfeitores se converteu
O que aconteceu no momento em que Jesus morreu?
O véu do santuário rasgou-se em
duas partes… (Mt 27.51).

“O novo e vivo caminho… pelo
sangue de Jesus…” (Hb 10.19-20)

A terra tremeu e as rochas se
partiram… (Mt 27.51)

“Nós… esperamos novos céus e
nova terra…” (II Pe 3.13)

Sepulcros se abriram, e muitos
santos ressuscitaram (Mt 27.51)

“O Senhor descerá… e os mortos
em Cristo ressuscitarão…” (2 Ts 4.17)

As sete palavras da cruz
1. “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem" (Lc 23.34).
2. “Hoje estarás comigo no paraíso" (Lc 23.43).
3. “Mulher, eis aí o teu filho… Eis a tua mãe” (Jo 19.25-27).
4. “Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste” (Mc 15.33-37)
5. “Tenho sede” (Jo 19.28)
6. “Está consumado” (Jo 19.30)
7. “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23.46)
Se desejar, veja série de sermões sobre estas palavras em
http://eberlenzcesar.blog.br/2014/03/26/as-sete-palavras-de-cristo-na-cruz/

O significado da morte de Jesus

• Foi um resgate
Pagou um preço altíssimo por nossa libertação (Mt 20.28; I Pe 1.18-19)

• Expiação e propiciação
Sofreu a pena por nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus e
fazendo-o propício a nós, pecadores ( I Jo 2.2)

• Reconciliação
Pôs fim à nossa inimizade com Deus (Rm 5.10; II Co 5.18-19)

Por que?
"Ele nos ama e nos libertou dos nossos
pecados por meio do seu sangue, e nos
constituiu reino de sacerdotes para servir a
seu Deus e Pai”
(Ap 1.5-6)

A ressurreição de

Jesus

O que aconteceu?
1. Mulheres foram ao túmulo…
Um anjo lhes disse: “Sei que buscais Jesus… Ele não está aqui;
ressuscitou, com tinha dito. Vinde ver onde ele jazia… E eis que Jesus
veio ao encontro delas… E elas abraçaram-lhe os pés e o
adoraram” (Mt 28.5ss)

2. Ouvindo isto, Pedro e João correram ao túmulo…
João espiou… Pedro entrou. Viram os lençóis. Viram e creram! (Jo 20)

3. Jesus aparece aos discípulos
Sem passar pela porta… "Paz seja convosco!” (Jo 20.19ss)

4. Outras várias aparições (12 no total)
I Co 15.5-8

Teorias dos céticos
Como responder-lhes?

1. Teoria da alucinação
R. As alucinações são individuais…

2. Teoria do desmaio ou morte aparente
R. Com tão grande martírio? Amigos e inimigos acreditaram que
Jesus estava morto…

3. Teoria do roubo do corpo pelos discípulos
R. E a guarda romana? Os discípulos morreriam por uma mentira?

Significado da ressurreição de Jesus

• Era tudo verdade!

• Podemos e devemos crer em Jesus, sem
dúvida alguma! I Co 15.12-17

• Jesus está vivo! Que diferença faz em nosso dia a
dia! “Eu sei que o meu Redentor vive!” (Jó 19.25)

• Garantia da nossa própria ressurreição
(I Co 15.18-23)

Decisão
"Ele morreu por todos para que aqueles
que vivem já não vivam mais para si
mesmos, mas para aquele que por eles
morreu e ressuscitou"
(II Co 5.15)

