
Apesar de Jesus não ser 
popular entre a maioria da 
classe governante e líderes 
religiosos, alguns eram 
seguidores dEle. Entre eles 
estavam os Fariseus Nicodemos 
e José de Arimateia, ambos 
membros do Grande Sinédrio.1

1 O Grande Sinédrio era o Supremo Tribunal da 
Judeia, na época em que Jesus viveu na terra.

Nicodemos procurou Jesus pela 
primeira vez durante a noite, em 
segredo, para lhe fazer algumas 
perguntas. Nicodemos queria 
conhecer verdades espirituais, e 
Jesus tomou tempo para responder 
às suas perguntas e para ensiná-lo. 
(Vocês podem ler sobre o seu primeiro 
encontro com Jesus em João 3.)

Em outra ocasião, durante uma 
reunião dos principais sacerdotes 
e dos Fariseus, na qual falaram 
contra Jesus, Nicodemos falou em 
Seu favor e perguntou aos outros 
se eles achavam que era justo 
julgar uma pessoa sem a ter ouvido 
primeiro. (Podem ler a história 
completa em  João 7:14–53.)

A menos que 
uma pessoa 

nasça de 
novo do 

espírito, não 
poderá ver 
o reino de 

Deus.2

Rabi, pelas 
coisas 

maravilhosas 
que Você faz, 

sabemos que veio 
de Deus para nos 

ensinar.

2 João 3:2–3, parafraseado
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A terceira vez que Nicodemos foi 
mencionado na Bíblia, foi junto 
com José de Arimateia, depois 
da crucificação de Jesus.

José de Arimateia, discípulo 
secreto de Jesus, pediu 
permissão a Herodes para levar 
e sepultar o corpo de Jesus. 
Nicodemos se juntou a José, e 
juntos eles prepararam o corpo 
de Jesus para ser sepultado e o 
colocaram no sepulcro pessoal 
de José.

E assim se cumpriu a profecia: “Foi 
sepultado com os ricos em sua 
morte” (Isaías 53:9, parafraseado).

Eu tenho um 
sepulcro aqui 

perto. Podemos 
sepultá-Lo lá.

A Bíblia não nos 
diz muito mais sobre 

Nicodemos e José de 
Arimateia, mas a história 
da igreja diz que ambos 

continuaram sendo 
discípulos fieis de Jesus, 
depois da Sua morte e 

ressurreição.

Precisamos 
enterrá-lo 

rápido, antes do 
Sábado. 
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