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Certa noite, Jesus e Seus discípulos foram orar em um jardim fora da cidade de 
Jerusalém.

De repente um grupo de soldados chegou. Prenderam Jesus e o levaram 
embora.
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Jesus foi condenado a morte, mesmo não tendo feito nada de errado. 
A morte de Jesus for Seu presente de amor para cada um de nós.

Após Sua morte, Seu corpo foi enterrado em um túmulo.
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Uma grande pedra foi colocada em frente da entrada do túmulo. 

Dois soldados ficaram de guarda em frente ao túmulo de Jesus.
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Os soldados ficaram com medo e fugiram.

Mas esse não é o final da história: Três dias depois aconteceu um grande 
milagre. Anjos apareceram e rolaram a pedra!



Mas quando olharam dentro do túmulo o Seu corpo havia sumido!
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Duas mulheres que eram amigas de Jesus foram visitar o túmulo. 



“Não tenham medo,” o anjo disse. “Jesus não está aqui. Ele ressuscitou!”

As amigas de Jesus ficaram muito felizes e correram para contar aos 
discípulos.
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Quando Pedro e João ouviram a notícia, eles não sabiam o que pensar então 
correram para o túmulo.

Para sua surpresa, o túmulo estava vazio! Onde está Jesus? eles perguntaram.
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Pedro e João voltaram para a casa, mas Maria Madalena ficou chorando no 
túmulo. Ela estava com saudades de Jesus. “Por que você chora?” um homem 

perguntou.

Maria Madalena pensou que era o jardineiro. Ela perguntou, "Para onde você 
levou Jesus? Por favor, me conte.”
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“Maria,” Jesus disse. “Sou eu. Vá e conte aos outros que estou vivo!” Maria 
Madalena ficou muito feliz em ver Jesus! 

E correu o mais rápido que pode para contar aos outros as boas notícias de 
que Jesus estava vivo de novo.

19

20



Mais tarde naquela noite os discípulos estavam reunidos …

…quando Jesus de repente apareceu!
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Jesus passou um tempo com os discípulos e os ensinou muitas coisas. Eles 
estavam felizes por Jesus estar com eles novamente.

Pouco tempo depois Jesus teve de retornar ao Seu pai no Céu. Ele falou para 
Seus discípulos, “Vão e contem ao mundo inteiro as boas notícias a Meu 

respeito.”
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“E não se preocupem,” Jesus disse. “Sempre estarei como vocês no espírito!”

26

E então, na frente deles, Jesus retornou ao Céu para ficar com Seu Pai — Deus. 



Toda Páscoa comemoramos a ressurreição de Jesus, e a maravilhosa dádiva da 
salvação que Jesus nos deu por meio de sua morte. Jesus vive!
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Instruções de como fazer seu livro de histórias da Bíblia: 
1. Pinte as gravuras. 

2. Recorte cada uma das páginas ao meio seguindo a linha preta.
3. Coloque as páginas em ordem, e grampeie o lado esquerdo para formar  
um livrinho.


