
J JESUS, O MESSIAS
Texto e ilustrações de Willem de Vink.

A MELHOR HISTÓRIA DE TODOS OS TEMPOS



O que é... 

Anjo: Um mensageiro invisível de Deus.

Benção: Todas as coisas boas que Deus 
quer dar para as pessoas que fazem o 
que Ele quer.

Bíblia: Na Bíblia você pode ler sobre 
como Deus vê as pessoas e como Ele lida 
com elas.

Ceia do Senhor: com pão e vinho, os 
seguidores de Jesus se lembrar da morte 
e ressurreição de Jesus.

Cruz: O instrumento de tortura no qual 
Jesus morreu por Sua livre vontade. Ela 
se tornou o símbolo para todos os 
seguidores de Jesus.

Discípulo: Seguidor de Jesus.

Espírito Santo: O Espírito de Deus 
através do qual Ele quer viver nas 
pessoas que seguem a Jesus.

Fé: Confiança em Deus de que Ele vai 
fazer o que prometeu.

Filho de Deus: Nome de Jesus. Ele foi 
Deus que veio até a terra como um ser 
humano, como o Filho de Deus.

Jesus: O nome do Filho de Deus. 
Significa “Deus salva”.

Messias: “Rei Ungido”. Messias (uma 
palavra hebraica) é traduzido em grego 
como Cristo.

Oração: Falar com Deus em voz baixa ou 
alta e ouvir a Ele.

Páscoa: A festa na qual a ressurreição 
de Jesus é celebrada. Os judeus 
celebram a sua Páscoa nos mesmos dias.

Pecado: As coisas que fazemos que são 
contra a vontade de Deus e que nos 
impedem de atingir o objetivo que Deus 
tem para nós.

Perdão: Deus perdoa, apesar de 
ninguém merecer. Deus perdoa você se 
estiver realmente arrependido pelos 
seus pecados e desejar mudar. O perdão 
é possível porque Jesus recebeu a 
punição que nós merecíamos.

Reino de Deus: O Reino de Deus está 
presente onde as pessoas o obedecem.

Ressurreição: Jesus reviveu de entre os 
mortos. Um dia todos irão reviver de 
entre os mortos. Então Deus irá julgar a 
cada ser humano.

Retorno: tudo será feito novo quando 
Jesus retornar para a terra. O céu e a 
terra serão renovados por Deus.

Satanás: O inimigo invisível de Deus e 
dos homens (também chamado de 
Diabo).

Vida eterna: Vida com Jesus, como Deus 
sempre quis que fosse. Ela vai além da 
morte e não tem fim.



Quem é Jesus, O Messias?
Jesus viveu há aproximadamente 
dois mil anos em Israel. Nós o 
chamamos de “Jesus, O Messias” ou 
de “Jesus Cristo”. Isto significa que 
Ele é Rei. Porém, Ele não é só um 
Rei. Jesus é chamado de “Filho de 
Deus” e também de “Filho do 
Homem”. Isto quer dizer que Ele 
pertence a Deus e aos seres 
humanos. A história da vida de Jesus 
é descrita na Bíblia. Esta é a melhor 
história de todos os tempos.

A Época de Jesus
Nossa era começa com o nascimento de 
Jesus. As pessoas viajavam a pé, de 
burro, camelo ou cavalo. Grandes 
partes da Europa, o Oriente Médio e o 
norte da África eram ocupados pelo 
Império Romano. A maioria das 
pessoas não sabia ler nem escrever, 
mas os judeus de Israel sabiam. Eles 
eram chamados de “o povo do Livro”. 

Deus fala no Livro, a Bíblia.
Ele é o Criador de todas as coisas
que existem e quer ser amigo de todas
as pessoas. Jesus deixou isto
muito claro!



Israel na Época de Jesus

Capital: Jerusalém.

Províncias: Galileia, Samaria, Judéia.

Tamanho: Aproximadamente 28 mil quilômetros 
quadrados.

Clima: Subtropical.

Política: Desde 63 AC (antes de Cristo) os 
romanos tomaram o controle de Israel.

Governo: Pôncio Pilatos, o governador romano, 
comanda Israel. Tibério, o Imperador Romano, é 
a autoridade acima dele.

Religião: Judaísmo. Os judeus têm um templo 
em Jerusalém. Há sacerdotes que fazem todo 
tipo de trabalho religioso e há os professores 
(tais como os fariseus) que devem instruir as 
pessoas com base na Bíblia.

Línguas: Hebraico (a língua dos judeus), 
grego (a língua falada internacionalmente), e 
latim (a língua dos romanos).
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Por que tantas pessoas estão se 
ajuntando na beira do rio?

Preparem-se porque 
o Reino de Deus já 

está próximo!



Comecem uma vida nova!
O machado do julgamento de 
Deus já está posto nas raízes 

das árvores.

Toda árvore que não der bons 
frutos vai ser cortada e lançada 

no fogo!

Então todos nós podemos 
ser cortados, porque quem 

é capaz de fazer o bem?

Exatamente! Ninguém escapa do 
julgamento de Deus. Mas depois 

de mim vem alguém que vai poder 
transformar vocês.

Você quer viver uma vida 
diferente de verdade? 

Então confesse que você 
tem pecados e seja 
batizado nas águas!

Assim você mostra que quer 
viver uma nova vida.



Todos chamam o homem que ensina 
na beira do rio de João Batista...

E então...

Você deve me batizar 
assim mesmo, assim 

nós cumprimos a 
vontade de Deus.

Não estou falando de 
mim mesmo. Estou 

preparando a vinda de 
alguém que vai mostrar 

que é Deus. Ele vai 
batizar vocês com o 

Espirito e com o fogo de 
Deus, e isto vai mudar 

vocês totalmente.

Então ouve-se uma 
voz do céu:

SIM! VOCÊ É O MEU 
FILHO QUE EU 

TANTO AMO! VOCÊ 
É O HOMEM 

SEGUNDO O MEU 
CORAÇÃO!

Eu é que 
preciso ser 

batizado pelo 
Senhor!

Pai, venha o Seu 
reino e seja feita 
a Sua vontade!



O povo judeu se 
sente desamparado 

e oprimido em 
Israel. Eles 

esperam pelo 
Messias, o Salvador 

de quem falam os 
antigos livros 
judeus. Esse 

Messias fará a 
justiça de Deus 

triunfar!

Depois do seu batismo, o Espirito 
Santo guia Jesus até o deserto...

Olhem! O cordeiro de 
Deus que veio tirar o 

pecado do mundo!

Ele passa 40 dias e noites no deserto, e 
não come nada todo esse tempo. Orando e 

jejuando, ele começa a ter mais clareza 
sobre a sua missão.

Para vencer, Jesus deve mostrar a 
intenção de Deus para o mundo. O 
plano de Deus é livrar o mundo das 

garras da morte.

Jesus vai lutar contra Satanás, o invisível príncipe das 
trevas. Este inimigo de Deus reina no mundo com 

morte e destruição.
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No rio Jordão, João Batista aponta para Jesus.

Sim pai, 
quero 

fazer o que 
o Senhor 

quer.

Estamos no início da nossa era, quando João 
Batista preparava Israel para a vinda do Messias. 

Naquele tempo Israel era uma terra sem 
importância no grande Império Romano.

JUDÉIA



Mas o inimigo tenta afastar 
Jesus da sua missão.

Se você é mesmo o Filho de Deus, transforme 
estas pedras em pães! 

Não! Porque está escrito no 
livro: "O homem não vai 

viver só de pão, mas de cada 
palavra que Deus diz".

Se é mesmo o Filho de Deus, prove! 
Pule do telhado deste templo. Não 
está escrito que os anjos vão lhe 

segurar?

Não! Também 
está escrito 
que ninguém 

deve tentar ao 
Senhor seu 

Deus.

VÁ EMBORA SATANÁS! 
Porque está escrito: "Irá 

adorar ao Senhor seu Deus e 
só a Ele servirá!"

Jesus está cheio do Espirito Santo 
quando volta para a Galileia. Ele 

tinha crescido nesta região 
populosa no norte de Israel. No 

meio do caminho várias pessoas se 
unem a Jesus. Elas estão curiosas 

em saber se Jesus é mesmo o 
Messias sobre o qual os profetas 

tinham escrito...

Olhe! Eu vou lhe dar poder sobre 
toda a terra se você se curvar e me 

adorar.

Depois disto Satanás deixa Jesus 
em paz. E anjos vêm para o servir.



Em Caná, um lugar nas montanhas da 
Galileia, acontece um casamento...

Jesus também está na festa, junto 
com a sua mãe e alguns amigos.



No meio da festa...

Que desastre! 
O vinho 
acabou!

Façam o que 
Jesus disser!

Encham os recipientes com 
água. Depois deixem o 

mestre de cerimônia provar.

Água? Mas isto é 
vinho! E que 

vinho delicioso!

?

Prove! Por que você 
guardou o melhor vinho 

para o final?

Isto é obra de 
Jesus de Nazaré!

Quem é 
ele?

Como é possível! Nunca vi uma festa assim antes! 
Água transformada em vinho! No melhor vinho!



Cafarnaum é uma próspera vila de pescadores às margens do mar da 
Galileia. Aqui Jesus começa a falar publicamente sobre o Reino de Deus.

Aqui Ele escolhe os seus primeiros discípulos.

Pedro, vamos até 
as águas 

profundas e ali 
você vai lançar 

suas redes.

Mestre, nós tentamos a noite 
inteira e não pescamos nada.

Mas se o Senhor diz...

Não pode ser!!! 
Inacreditável!



Tiago! João! 
Venham! É a 
melhor pesca 
da nossa vida!

Saia de perto de mim, 
Senhor! Eu sou uma pessoa 

cheia de pecados!

Não tenha medo Pedro, porque 
de agora em diante você vai 

pescar homens.

Sigam-me!

Venham! Farei de vocês 
pescadores de homens!



Jesus viaja por toda a Galileia 
com seus discípulos, falando 

sobre o reino de Deus. Ele cura 
todo tipo de doença e expulsa 
espíritos malignos. As pessoas 

ficam maravilhadas e o 
seguem. Elas vêm até de 
outras províncias e de 

Jerusalém, a capital de Israel.

Abençoados são os pobres. 
Deles é o reino de Deus.

Abençoados são os que têm 
fome. Eles serão fartos.

Abençoados são os que choram. 
Eles serão consolados.

Abençoados são vocês quando 
outras pessoas os odiarem e 

humilharem por pertencerem a 
mim. Alegrem-se, porque a sua 

recompensa no céu vai ser 
grande!



Tratem as pessoas como vocês 
gostariam de ser tratados.

Amem seus inimigos e orem por 
eles.

Façam o bem em segredo, não 
para aparecer.

Quem olha para uma mulher e a 
deseja já praticou adultério no 

seu coração.

A luz do corpo são os olhos. Se 
seus olhos forem puros, você vai 
ser luz. Mas se seus olhos forem 
impuros, você vive nas trevas.

Ninguém pode servir a dois 
senhores. Ou serve a Deus ou ao 

dinheiro.

Não se preocupem com o 
amanhã. Busquem primeiro 
o reino de Deus e junto com 

ele vocês vão receber as 
outras coisas.

Façam o que eu disser, e vocês vão 
ser como alguém que constrói a sua 

casa na rocha. Se não me ouvirem vão 
estar construindo na areia.



Certo dia, quando pessoas se ajuntam em 
volta da casa onde Jesus está...

Nunca vamos 
conseguir 
passar ali!

O que está 
acontecendo?

Deixe-os! Aqueles 
amigos têm muita fé!

E se usarmos o telhado?
Seus pecados 

estão perdoados!

Olhe o que Ele 
diz! Ouviu isto?

Ele está 
blasfemando 
contra Deus!

Só Deus pode 
perdoar 
pecados!

O que é mais fácil? Dizer a um 
paralitico que seus pecados 

estão perdoados ou lhe dizer 
para levantar e andar?

O Messias tem poder para 
perdoar pecados. Mas eu 

também digo:  levante, pegue sua 
cama e ande!



Incrível!
Eu consigo 

andar!

Ele está 
andando!

Mas nem todos estão felizes 
com as ações de Jesus. Os 
líderes espirituais prestam 

bastante atenção para ver se 
Jesus está obedecendo as 

regras. No sábado é proibido 
trabalhar em Israel. 

Aqui está um homem 
com uma mão 

mirrada. É permitido 
fazer o bem no dia de 

hoje?

Estenda sua 
mão!

Viva! Estou curado!

Temos que 
acabar com 

ele!

Os líderes em 
Jerusalém 

precisam saber 
que ele está 

desencaminhan
do o povo.



Enquanto as tensões aumentam, Jesus navega 
com seus discípulos pelo mar da Galileia.

Mestre! Socorro! Nós 
vamos afundar!

Por que vocês estão com medo? 
Onde está a fé de vocês?



Silêncio! 
Fiquem 
calmos!

Eles encostam o barco num lugar tranquilo. Mas nas montanhas...

RAAAAH!



Nas montanhas vive um 
homem possesso por espíritos 

malignos.

Ele vem aí!

Ele! AIAIAI!

Sim, sim, é 
Jesus!

Deixe este homem, 
espirito maligno!

O que tenho eu 
contigo, Filho do 
Deus Altíssimo?

Como é o seu nome?

Legião, porque somos muitos.

Deixe-nos 
entrar 

naqueles 
porcos!

Vão!



?
Eu estou 

completamente bem!

Vá 
embora!!!

Posso ir com o 
Senhor? 

Não. Fique aqui e conte o que 
Deus fez por você!



Eu digo a vocês que o Filho não pode fazer 
nada por si mesmo. Ele só faz aquilo que vê o 

Pai fazer. Eu não procuro minha própria 
vontade, mas a do Pai, porque foi ele quem 

me enviou. 

Jesus se afasta regularmente para orar...
Depois de uma noite de oração 
ele escolhe seus 12 discípulos e 
os envia de dois em dois. Eles 
lhes dá poder sobre espíritos 

malignos e doenças.

Os discípulos são: os 
irmãos Pedro e André...

os irmãos Tiago e João... Filipe e Natanael...



Tomé e Mateus ( que era 
cobrador de impostos para o 

governo romano)...

Tadeu e o outro Tiago... Simão, o guerreiro e Judas 
Iscariotes.

Vão! Quem receber vocês, 
recebe a mim. E quem me 

recebe, recebe aquele que me 
enviou.

Os doze discípulos voltam 
entusiasmados da sua missão. 
Depois disto, Jesus quer ir a 
um lugar tranquilo com eles. 
Mas a multidão não os deixa 

em paz...

A colheita é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Orem para que o Senhor mande 

trabalhadores para a colheita. 



Enquanto Jesus está pregando e curando, o tempo passa e já está tarde...

Filipe, como todas estas pessoas irão comer? Vocês 
podiam dar comida para eles.

Nem se tivéssemos 200 moedas 
não seria o suficiente!

Este rapaz tem 5 pães e 2 
peixinhos. É tudo que temos.

Façam as pessoas se 
assentarem em grupos de 50.

Jesus agradece a Deus. Depois disto, ele reparte o 
pão e o peixe.



Milhares de pessoas são 
alimentadas quando Jesus 

multiplica o alimento...

Ele é mesmo o 
Messias 

prometido!
Devemos fazê-

lo rei.

Olhem! Ainda 
temos doze cestos 
cheios sobrando!

Vamos mandar as pessoas para casa. Vocês vão 
com o barco para o outro lado. Eu vou ficar aqui 

nas montanhas para orar.



Mais tarde...

UM 
FANTASMA!!!

Não tenham 
medo, sou 

eu!

Se é mesmo o Senhor, 
diga para eu andar 
sobre a água até aí.

Venha!

Senhor! 
Salve-me !

Por que você 
duvidou, 
Pedro?



Muitas pessoas querem 
proclamar Jesus como rei. Eles 
esperam que sob sua liderança 

os romanos sejam expulsos. Mas 
Jesus também ganha cada vez 
mais inimigos. Eles o criticam e 

fazem as pessoas ficarem contra 
ele para que seja eliminado.

Mestre, quando o Senhor 
chegou aqui?

Vocês estão me 
procurando por 

causa do pão que 
lhes dei?

Não fiquem preocupados com a 
comida que pode acabar, mas 

com o alimento que permanece e 
que dá a vida eterna.

Eu sou o pão que dá a vida 
eterna. E a minha carne foi dada 

para trazer vida ao mundo!

Como aquele homem pode nos dar 
o seu corpo como alimento? 

Bobagem! 

Vamos 
embora! 

Vamos, ele está 
enganando todo 

mundo! 

Vocês não querem 
ir também? 

Senhor! Para quem 
iremos? Só o Senhor tem 
palavras de vida eterna! 



Jesus enfrenta cada vez 
mais oposição. Ele vai 
embora da Galileia e 

continua seu trabalho com 
um grupo de seguidores, 
homens e mulheres, em 

outros lugares de Israel.
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Mais tarde ele parte 
para Jerusalém.

No caminho... 

Quem as pessoas dizem 
que eu sou? 

Dizem que o Senhor é 
um profeta. 

E vocês? Quem vocês 
dizem que eu 

sou? 

O Salvador, o Filho do Deus vivo! 
Não digam isto a ninguém. O Messias tem que ir 
para Jerusalém, para sofrer e morrer. Mas no 

terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos.



Do lado de fora das cidades de Israel, muitas vezes 
pessoas são mortas crucificadas. A crucificação é 

uma horrível sentença de morte dos romanos.

Aqueles que querem pertencer a mim 
devem esquecer de si mesmos, tomar 

a sua cruz e me seguir.

Quem quiser salvar a sua vida vai 
perdê-la, mas quem perder a sua 

vida por mim vai achá-la.

Vocês precisam saber que 
só existe um Deus.

A coisa mais importante é amar ao Senhor seu 
Deus com tudo o que você é, e amar aos outros 

como a você mesmo.



Naquela época Israel tinha cidades para os leprosos. A lepra é uma doença muito 
temida. Pessoas contaminadas não podem se relacionar com pessoas saudáveis.

Ao caminhar essas pessoas 
deviam gritar para avisar que 

estavam chegando.

LEPROSO! 
LEPROSO!

Jesus! Mestre, tem 
misericórdia de nós!



Vão e se mostrem para o 
sacerdote!

Ir para o sacerdote? Vamos 
ser examinados?

E então vamos ser 
curados?

? ! Sim! Curados! Nós estamos curados!

Venham!

Deus é bom! 
Obrigado!

Não foram curados todos os 
dez? Os outros não vieram 

agradecer a Deus?
Levante! Sua fé não só curou, 

mas também salvou você!



Os líderes judeus mandaram 
espiões para observar Jesus 

durante as suas viagens. Eles 
não concordavam com a sua 

maneira de agir.

Jesus se relaciona com pessoas de má fama, como 
prostitutas, cobradores de impostos...

O Messias veio para salvar 
o que está perdido.

Jesus cura pessoas no sábado...

Você está 
curado!

E dá atenção especial 
para as crianças...

Deixem as crianças 
virem até mim, porque o 

reino de Deus é para 
pessoas como elas.



Jesus é chamado para ir a 
Betânia, uma pequena cidade 
perto de Jerusalém. Lázaro 

está doente. Ele e suas irmãs 
Marta e Maria são bons amigos 
de Jesus. Quando Jesus chega a 
Betânia, ele ouve que Lázaro já 
foi enterrado quatro dias atrás.

Senhor!

Se o Senhor tivesse 
chegado antes, meu irmão 

não teria morrido!
Seu irmão vai 

ressuscitar Marta! Sim, eu sei. Ele vai viver de novo 
na ressurreição no último dia.

Eu sou a ressurreição e a vida, 
quem crer em mim vai ser salvo. 

Você acredita nisto Marta?

Sim Mestre! Eu creio que o 
Senhor é o Salvador 

prometido que viria ao 
mundo, o Filho de Deus.

Onde vocês 
colocaram Lázaro?

Venha ver, 
Senhor!



Olhem o 
quanto 
gostava 

dele!

Mas ele não 
podia ter evitado 

a morte de 
Lázaro?

Em Israel os mortos são enrolados em panos e 
colocados em túmulos em uma rocha...

Tirem a pedra do 
túmulo!

Senhor, já está cheirando mal. 
Já faz quatro dias...

Vocês vão ver a 
glória de Deus!

Pai, eu faço isso para que 
estas pessoas creiam que o 

Senhor me enviou.

LÁZARO! VENHA 
PARA FORA!

Soltem-no e o deixem ir!



Os líderes de Jerusalém se preocupam cada 
vez mais com Jesus e com os seus 

seguidores.

Aquele homem faz 
muitos milagres!

Se permitimos que isto continue, os romanos 
vão entrar em ação!

Eles vão destruir o nosso 
templo e o nosso povo!

Usem a cabeça! É melhor que um 
homem morra pelo povo do que 

todos nós morrermos! 

Então este Jesus 
vai ter que 

morrer!

Daquele momento em diante os 
líderes religiosos começaram a 

procurar uma oportunidade para 
entregar Jesus aos romanos. Só 

eles podiam autorizar a morte de 
alguém. 



Enquanto isto, uma festa acontecia em Betânia.

Maria!
Mas este perfume 

vale muito dinheiro!

Poderíamos ter 
vendido e dado o 
dinheiro para os 

pobres!

Deixe-a, Judas! Ela está 
preparando o meu corpo 

para o sepultamento!



A Páscoa está chegando. Grandes multidões estão indo para Jerusalém.

Os líderes judeus estão planejando 
prender Jesus em Jerusalém. Mesmo 

assim ele entra na cidade.



As pessoas o aplaudem e o 
recebem animadas...

Vida longa ao 
homem que vem 

em nome do 
Senhor!

O rei de 
Israel!

VIVA!

VIVA!

Assim não vamos 
chegar a lugar 

nenhum!

O mundo inteiro 
o segue!



O templo em Jerusalém é o 
lugar central da religião 

judaica.

Durante a Páscoa as pessoas 
matam cordeiros.

Uma parte de cada cordeiro é 
sacrificada a Deus no templo 
para o perdão dos pecados.

Mas qual é o cordeiro que 
realmente pode salvar as pessoas 

dos seus pecados?

No pátio do templo as pessoas fazem 
negócios e trocam dinheiro.

De repente Jesus 
também chega ali...



A casa de Deus deve ser 
uma casa de oração. 

Mas vocês 
transformaram esse 
lugar em um covil de 

ladrões!

Ele é perigoso, mas as 
pessoas ouvem tudo o 

que diz.

Devemos achar uma 
oportunidade para 

eliminá-lo.



Se o enganarmos 
podemos prendê-lo e 

mandar matá-lo.

Mas não durante a festa. Não 
queremos confusão durante a 

Páscoa.

Quanto vocês me 
dão por ele?

Este é Judas, 
um dos seus 
discípulos!

Eu vou entregar Jesus 
para vocês!

Vamos dar a você o preço de 
um escravo por Jesus. 30 

moedas de prata!



Jesus passa os dias antes da 
Páscoa falando com as 

pessoas no templo, apesar de 
os líderes tentarem impedi-lo. 
Pedro e João vão preparar a 

ceia com o cordeiro.

À noite, Jesus e seus doze discípulos se 
encontram na cidade para a ceia de Páscoa.

Hoje à noite eu o 
entrego!



Eu estava ansioso para 
celebrar a Páscoa com vocês 

antes do meu sofrimento!

Os senhores dominam sobre os 
seus servos. Mas com vocês deve 

ser o contrário.

Entre vocês, aquele que servir a 
todos vai ser o líder. 

Eu estou no seu meio 
como servo.



O Senhor vai lavar os meus pés 
como um escravo? Isto nunca!

Se eu não puder lavar seus 
pés você não pertence a 

mim, Pedro.

Então lave as minhas mãos e a 
minha cabeça também! Quem já tomou 

banho só precisa 
lavar os pés.

Vocês me chamam de Mestre e 
Senhor, e estão certos. Mesmo 
assim eu lavei os seus pés. Da 
mesma forma, vocês devem 

servir uns aos outros.

Porém, um de 
vocês vai me 

trair!

Vou ser eu?

Nunca!

Judas, o que você 
tiver que fazer, faça 

depressa!



Façam isto sempre para 
se lembrarem de mim!

Comam este pão. Este 
é o meu corpo.

Eu dou um novo mandamento 
para vocês: vocês devem amar 
uns aos outros tanto quanto eu 

amo vocês.

Tomem deste copo. Este é o 
meu sangue que vai ser 

derramado por vocês. Assim 
Deus vai fazer uma nova 

aliança com vocês.

Se houver amor entre vocês, 
então todos vão saber que vocês 

me seguem.

Senhor, eu vou segui-lo para 
qualquer lugar. Eu daria a 
minha vida pelo Senhor!

Pedro, antes de o galo cantar 
você vai me negar três vezes.



Jesus e seus 11 discípulos deixam a cidade tarde 
da noite. Judas não está com eles...

Eu vou deixar vocês, mas o Pai vai 
lhes enviar o Espirito Santo. Ele vai 
ajudar vocês e estar sempre ao seu 

lado.

Vocês já sabem o caminho 
para o lugar onde eu vou.

Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida. Ninguém vem ao Pai se não 

for por mim.

Fiquem aqui, que Eu vou 
ali adiante para orar.

Pai, se for possível me livre 
deste sofrimento. Mas que 

não 
aconteça 
o que Eu 
quero, e 

sim o que 
o Senhor 

quer!



Como vocês conseguem dormir num 
momento assim? Levantem! O meu 

traidor já está aqui!

Vocês devem prender o 
homem que eu beijar!

Olá, Mestre! Senhor, 
vamos lutar!

Judas, você está 
traindo o Messias 

com um beijo?

Não façam isto! Quando Jesus se deixa levar sem se 
defender, os seus discípulos fogem.



Jesus é levado para o sumo sacerdote, o mais importante líder 
espiritual dos judeus. Pedro e João o seguem à distância... 

Pedro entra no pátio. Ei, você não estava 
com ele?

Eu? Eu nem 
conheço esse 

homem!

Você também é 
um deles!

Claro que não!

Tenho certeza! Você 
também estava com ele! 

Você é um galileu!

Eu não sei do que 
você está falando.



COCO
RICÓ!

Agora pode profetizar! Quem é 
que bateu em você?

De manhã, Jesus é levado a uma reunião de líderes judeus.

Você é o Filho de Deus?

Vocês é que estão 
dizendo isso.

Blasfêmia! Ele merece a morte! 
Deixem que este homem seja 

julgado pelos romanos!

Ali perto…



Jesus é levado até Pilatos, o governador romano. Os líderes 
judeus agitam o povo. Eles gritam várias acusações.

O que você diz sobre 
todas estas acusações? 

Não diz nada?

O que você 
fez?

Eu vim para 
testemunhar 
da verdade!

O que é a 
verdade?

Eu não consigo achar 
nenhuma culpa nele. Na festa 

de Páscoa costumamos 
libertar um prisioneiro. Quem 
devo soltar, Barrabás ou este 

Rei dos Judeus?



BARRABÁS!

BARRABÁS!
O que eu devo 
fazer com ele? Crucifique-o!

Ele se fez passar 
por rei!

Se o soltar, então não 
é amigo do imperador!

Você pode ir! Eles o 
escolheram em vez 

de Jesus. 

...37, 38, 39!

Eu sou inocente do 
sangue dele!

Salve, Rei dos 
Judeus! 

Barrabás foi preso por cometer um assassinato político.



Eis o homem! CRUCIFIQUE-O! CRUCIFIQUE-O!

CRUCIFIQUE-O!

Pilatos assina a sentença. 
A crucificação é uma 
morte horrível. Jesus 

carrega o madeiro em que 
vai ser torturado pelas 

ruas de Jerusalém. 

O lugar onde as execuções 
acontece fica fora da cidade, 

e se chama Gólgota (que 
significa "lugar da caveira").

Lá os soldados pregam 
Jesus na cruz.



Enquanto isto, Judas se 
arrepende da sua traição.

Eu errei!

Eu entreguei 
sangue inocente!

O que nós temos com 
isto? O problema é 

seu!

Jesus é crucificado entre dois ladrões.

Pai, perdoe estas 
pessoas, porque 
não sabem o que 

fazem.



Pilatos mandou colocar uma 
mensagem na cruz que dizia em 

três línguas: "Jesus, Rei dos 
Judeus".

Jesus não aceita uma 
bebida para ajudar com sua 

dor.

Os soldados lançam sortes 
sobre suas roupas.

Sim! Ele não 
salvou a 
outros?

Ele é o Filho de 
Deus? Então que 

saia da cruz!

Salve você mesmo e 
também a nós!

Respeite Deus! Nós 
estamos recebendo o que 

merecemos, mas este 
homem não fez nada de 

errado.

Lembre de mim quando 
chegar no seu reino!

Eu garanto que ainda 
hoje você vai estar 
comigo no paraíso.



Por volta do meio-dia 
acontece um eclipse. Tudo 

fica escuro.

Maria, a mãe de Jesus, e João seu 
discípulo, estão perto da cruz.

Vocês agora 
são mãe e 

filho.

Meu Deus, Meu Deus, 
por que o Senhor me 

desamparou?

Estou com ... 
sede! Pai, entrego o meu espirito 

nas suas mãos.

Está ... 
consumado!



Jesus morre às três da tarde. Um 
soldado fura o seu lado com uma lança, 

e saem água e sangue. 

Nos livros está escrito: "Ele 
foi levado ao matadouro 

como um cordeiro".

"Ele foi ferido pelos nossos 
pecados..." Mas agora ele 

está morto.

Será que ele era 
mesmo o Messias 

que iria vir?

Venha, vamos pedir 
para sepultá-lo.

José de Arimatéia e Nicodemos levam o corpo de 
Jesus. Eles o embalsamam e o envolvem em 

panos, e o colocam num túmulo numa rocha.



Depois do tempo de descanso 
exigido por causa da Páscoa, 
algumas mulheres vão até o 

túmulo.

Por que vocês procuram quem 
está vivo entre os mortos? Ele 
ressuscitou. Contem isto aos 

discípulos!

A pedra do 
túmulo foi 
removida!

Quando Pedro e João ouvem isto, 
eles correm para o túmulo. Está vazio!

O que 
aconteceu?



No jardim, perto do 
túmulo...

Mulher, por que você 
está chorando? Quem 
você está procurando?

O senhor o levou 
daqui?

Maria!

Mestre!

Não me detenha. 
Conte aos meus 

irmãos que eu vou 
voltar para o meu Pai 
e seu Pai, para o meu 

Deus e seu Deus!



No mesmo dia, dois seguidores de Jesus, 
decepcionados, conversam com um 

desconhecido que encontram pelo caminho. 
Eles falam sobre a morte de Jesus...

Vocês não creem nos profetas? O Messias não 
tinha que sofrer para entrar na sua glória? 

Isto está escrito nos livros!

De repente, enquanto comem o 
estranho desaparece...

Mas este 
homem era 

Jesus!

Eles procuram os outros 
discípulos imediatamente.

Nós vimos o Senhor!

Maria e 
Pedro 

também!

De repente...
Que a paz seja 

com vocês!

Vocês não acreditam que 
sou eu? Olhem as minhas 

mãos e os meus pés!

Meu Senhor 
e meu Deus!



Durante quarenta dias 
seguidos Jesus aparece aos 
seus discípulos. Ele aparece 

inclusive para 500 pessoas ao 
mesmo tempo. Certo dia, 
alguns discípulos estão 

pescando... 

Vocês têm 
alguma coisa 
para comer?

Não, não 
pescamos nada!

Joguem suas redes 
do outro lado do 

barco!

Quantos 
peixes!

É o Senhor!

Mestre! Vocês vão 
comer comigo?



Pedro, você me 
ama de verdade?

Jesus faz esta pergunta para 
Pedro três vezes…

Sim, o Senhor sabe 
que eu o amo.

Então cuide das 
minhas ovelhas.

Sigam-me!

Eu recebi todo o poder sobre o céu e a 
terra. Vão por todo o mundo e façam 

discípulos em todas as nações. 
Batizem estas pessoas em nome do 

Pai, do Filho e do Espirito Santo. 
Ensinem a eles tudo o que eu ensinei a 

vocês.

Lembrem: eu sempre vou estar 
com vocês, a cada dia, até o fim 

do mundo!
Depois de dizer estas 

palavras Jesus é levado 
para o céu. Mas ele 

disse que vai voltar para 
julgar todas as 

pessoas...



A morte não 
conseguiu 

dominar Jesus. 
Deus o 

ressuscitou. 
Jesus foi o 

primeiro a ser 
levado para a 

glória de Deus.

Seus seguidores ficam orando 
em Jerusalém. Então eles são 
cheios pelo Espirito Santo. O 

Espirito de Deus que estava em 
Jesus agora também vive em 

seus discípulos. Isto faz deles 
novas pessoas, que 

testemunham poderosamente 
de Jesus. 

Os seguidores de Jesus, apesar de muitas 
lutas, vão por todo o mundo.

Jesus é o Filho de Deus!

Ele levou os 
nossos pecados 
sobre seu corpo 

na cruz. Por 
isso morremos 

para o pecado e 
de agora em 

diante podemos 
viver da forma 

como Deus 
quer.

A mensagem de Jesus foi 
levada por todo o mundo. 
Agora, em muitos lugares 

pessoas que seguem a Jesus se 
reúnem, leem a Biblia e oram 
juntas. Elas partem o pão e 

tomam do cálice como 
lembrança da morte de Jesus. 
Deus quer que estas pessoas 

levem o amor dele, que vive nos 
seus corações, para outras 

pessoas.

A mensagem 
também é 

transmitida 
através de 

cartas:



Jesus fez que o propósito de 
Deus para as pessoas pudesse 

se cumprir!

Jesus ama você! Seja grato 
pelo que ele fez e o adore.

Porque Deus amou tanto o mundo 
que deu seu único filho para que 

todo aquele que acredita nele não 
se perca, mas tenha a vida eterna.



A Bíblia

A história de Jesus é relatada na Bíblia. Nenhum outro livro foi mais lido do 
que a Bíblia. Ela é um livro cheio de livros. Levou 1500 anos para escrever 
todos estes livros. A Bíblia foi completada há aproximadamente 1900 anos. 
Ela contém todo tipo de história sobre como Deus se envolve nas vidas das 
pessoas. A história de Jesus é a que mostra da maneira mais clara quem 
Deus é.

A História de Jesus

A Bíblia contém 4 livros que 
descrevem a vida de Jesus. Os 
nomes destes livros são os mesmos 
de seus autores. Todos os autores 
viveram na época de Jesus.

1. Mateus – um discípulo de Jesus.
Trabalhava antes como um 
cobrador de impostos. Ele descreve 
especialmente como Jesus agia com 
o povo de Israel (os judeus).

2. Marcos – ainda era um 
adolescente quando Jesus fazia seu 
trabalho na terra. Escreve bastante 
sobre os milagres que Jesus fez.

3. Lucas – foi um médico. Ele não 
conheceu Jesus pessoalmente. 
Lucas descreve como Jesus lidava 
com as pessoas.

4. João – também foi um seguidor de 
Jesus. Ele mostra principalmente 
quem Jesus é. Jesus é Deus, que se 
tornou homem para libertar as 
pessoas dos seus pecados.



O Nascimento de Jesus

A mãe de Jesus, Maria, ainda não era 
casada quando ficou grávida de Jesus. 
Ela ainda era virgem. Mesmo assim, 
Deus fez com que Jesus pudesse nascer. 
Este milagre tinha sido anunciado nos 
livros escritos muito antes da época de 
Jesus. Jesus
não nasceu como um herói ou como 
alguém especial. Ele nasceu em um 
estábulo, porque não havia nenhum 
quarto disponível.

Milagres
Jesus fez muitos milagres. A Bíblia 
menciona mais de 40 curas. Através 
destes milagres, Jesus mostrou o 
poder e o amor de Deus, e mostrou 
que Ele quer ajudar as pessoas e 
fazê- las felizes.



A Morte e a
Ressurreição de Jesus

Por que Jesus morreu? A Bíblia explica.

Todas as pessoas fazem coisas erradas de vez em quando. Coisas que Deus não 
aprova e que o deixam bravo e triste. Estas coisas se chamam pecados.
Todos estes pecados não deixam que as pessoas sejam amigas de Deus. 
E foi por isso que Jesus veio. De livre e espontânea vontade, Jesus tomou sobre si a 
punição pelos nossos pecados. Esta punição era a morte. Já que Jesus morreu
por nós, podemos nos tornar amigos de Deus novamente. Mas precisamos nos 
arrepender pelo que fizemos de errado.
Jesus ressuscitou dos mortos. Deus o fez viver novamente. Através disso, Deus
mostrou que é mais poderoso do que a morte.

Agora Jesus vive com Deus. E porque Ele vive, Ele pode ser nosso amigo para 
sempre. Ele quer nos ajudar a viver de um jeito que deixe Deus contente.

Caso você esteja arrependido das coisas erradas que fez, e queira ser amigo 
de Deus, você pode fazer uma oração como essa:
“Querido Deus, o Senhor me ama.
O Senhor deu Jesus, o Seu único filho.
Ele morreu em uma cruz por todas as coisas erradas que eu fiz.
Por favor me perdoe pelos meus erros. Eu sinto muito.
Obrigado porque Jesus está do meu lado.
Eu quero sempre ser do Senhor.
O Senhor pode por favor me ajudar a viver do jeito que quer que eu viva? 
Pode ficar sempre perto de mim?
Obrigado por responder a minha oração.
O Senhor faz aquilo que promete!”

Oração



Jesus e Você
A história de Jesus tem um final 
aberto. Jesus se tornou amigo de 
muitas pessoas, naquela época e hoje 
também. O mundo mudou. Muitas 
pessoas não viajam mais de burro ou 
de cavalo, mas sim de carro ou de 
avião. Mas isto não faz diferença
para Jesus. Ele pode estar tão perto 
de nós quanto na época em que 
andava
por Israel. 
Ele pode ser invisível, mas é tão real 
quanto antes. Ele quer ser seu amigo 
hoje. Você pode ouvi-lo e amá-lo.

Você quer saber mais sobre Jesus e 
sobre a vida com Ele? Então faça o 
seguinte:
1. Comece a ler a Bíblia sozinho

(comece por exemplo lendo a parte 
escrita por Lucas).

2. Comece a orar 
(a falar com Deus e a ouvi-lo – você 
não precisa usar palavras especiais).

3. Fale com outras pessoas sobre 
Jesus e sobre a Bíblia. Jesus deseja 
que os seus seguidores se reúnam e 
encorajem uns aos outros conforme 
aprendem mais sobre Ele.
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JESUS, O MESSIAS
Esta é a verdadeira história de Jesus, O Messias. Ele viveu em Israel há 
aproximadamente 2000 anos. Todos que o encontravam ficavam 
admirados. Ninguém antes havia feito as coisas que Ele fazia. Ninguém 
havia falado as coisas que Ele dizia. Milagres sempre aconteciam onde 
Jesus estava. E Ele trazia alegria e felicidade para todos que se 
importavam em ouvi-lo. Porém, de repente tudo isto acabou. Os inimigos 
dele o mataram.
Mas não foi o fim de verdade. Leia você mesmo o que aconteceu e veja 
como a história de Jesus, o Messias, continua!
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