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A  VIDA  VENCE ! 

 
Morte  e  Ressurreição 
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A proposta de Jesus 



   
Entendemos Jesus Cristo quando lemos o 

Evangelho em grupo, na Comunidade. E  só 
vamos conhecê-Lo mais profundamente quando 

sabemos do funcionamento da sociedade da 
Sua época. 

 
  
 
   
 
 

Como se torna agradável meditar o Evangelho 
conhecendo as principais circunstâncias que 

estão presentes na História de Jesus. 

  



A prática e o discurso de Jesus adquirem um peso 
significativo quando confrontados com a organização 

social, econômica, política e religiosa da época. 



 
O fato de Jesus  
confrontar-se com os 
Fariseus e Saduceus  
significou o 
rompimento com as  
classes dominantes,  
que, servindo-se da  
Lei, mantinham o        
povo na opressão.      
                       Mt 23,13-38    Lc 11,37-54 

 
 
 
 
                                     



Lc 11,1-4 
Mt 11,25-26 

O fato de Jesus criar um novo projeto de 
sociedade, o  PROJETO  DO  REINO a partir do 

povo trabalhador de seu tempo, significou 
romper com a dominação 
 cultural que considerava  

o pobre, 
o simples,  

o ignorante  
 malditos  

por não  
conhecerem a lei. 



   O fato de Jesus  
escolher os apóstolos 

do  
meio da classe 

oprimida significou 
romper  

com o sistema de 
pureza que 
classificava os 
pobres como  

     impuros. 

Lc 6,12-16 



 “Pátria livre, ou morrer. 
   Segue avante,       

venceremos” 
 
 

Assim na hora em que 
Jesus 

   entrega seu Espírito ao 
Pai, na cruz, o véu do 

Santuário do Templo se 
rasgou em duas partes e 

a terra tremeu. 

O Sagrado passa a ser 
de todos e para todos. 
Deus e a vida não são 

mais monopólio de 
alguns. Agora são de 

todos. 

Hino da Nicarágua-1985 



Jo 20,19-23 
Lc 11,2-4 
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De agora em diante os Apóstolos, homens simples e 

excluídos, são confirmados por Jesus Ressuscitado:- 
“A Paz esteja com vocês:- recebam o Espírito Santo: 

àqueles a quem perdoarem os pecados  
serão perdoados; àqueles  
aos quais não perdoarem 

serão retidos”. 
     

O perdão  
não é mais um meio  

de dominação,  
controle e separação, 

Mas, se torna um  
serviço para a  

união e comunhão. 



Romper com a dominação cultural, romper com o 
sistema de pureza, romper com o Templo e 
romper com as classes dominantes, acarretou para 
Jesus, o carpinteiro de Nazaré, a condenação à morte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas, isso ajudou a desmascarar os  
mecanismos que tornavam legítimos 
os métodos de tortura, opressão e 
 escravidão. 

Mt 4,1-11 
Lc 4,1-13 
Mt 27,54 



Jesus, homem de seu tempo, inserido no seu meio, assumindo  
os conflitos sociais da época, com sua vivência abre uma  
Nova compreensão da vida, da religião e da organização  
social. Sua prática lançou e continua a lançar as bases  

de uma OUTRA sociedade, não esta, baseada na 
exploração do homem pelo homem ou de um país por outro 

país.  
 
 

Jo 10,10 
Jo 14,5-9 

Mc 10,42-45 
Mt 5 a 7 



 
 

O que garante este Projeto Novo do Reino é a Ressurreição de 
Cristo  que está vivo e presente. Na sua primeira pregação, Pedro 

declara:-”Saibam, pois, com certeza, toda casa de Israel, Deus 
constituiu SENHOR  e UNGIDO a este Jesus que vós 

crucificastes”. 

 
 
 

    Foi bem 
compreendido o 
significado do 
nome de JESUS 
que em hebraico 
quer dizer: 

 
VIDA 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

At 2,36; Jo,20,30-31; 1Cor15,1-11 

“IESHUAH” 



         O sangue dos mártires 
é semente  
de amor! 

   Assim, a morte não tem domínio sobre 
Jesus que é a vida, Deus o ressuscitou e 
agora ele está vivo e presente na História 

através de seu Espírito. Ele puxa a 
História para a sua plenitude, até que 

Deus seja tudo em todos. Pedro diante 
do Sinédrio:- “Pois, não há sob o céu 

outro nome dado aos homens pelo qual 
devemos ser salvos”. 



O grande Compromisso: Partir e repartir o pão na vida do 
dia-a-dia. América Ameríndia, África Negra, Índia  e 
regiões de pobreza, ainda na dor e na Paixão, 
um dia tua morte terá  ressurreição. 



Celebrar a Morte e Ressurreição na liturgia 
sempre como sinal de partilha.  A Páscoa que 
comemos nos nutre de futuro e de irmandade. 

Impossível celebrar sem partilhar concretamente. 
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• Quero a felicidade dos 
olhos de um Pai, 

• Quero a alegria, muita 
• Quero a utopia quero 

tudo mais, 
• Quero gente feliz, 
• Quero que a justiça 

reine em meu país, 
• Quero a liberdade!– 

somos todos iguais. 

    
  

CEBs, um novo modo 
 de ser Igreja segundo o 

Projeto de Jesus. 

CEBs, um novo modo



Quero o vinho e o pão, 
Quero ter amizade, quero amor e prazer, 
Quero nossa cidade sempre ensolarada, 
Os meninos e o povo no Poder, 
Eu quero ver. 



Continuar a prática de misericórdia: 
perdoar sempre, curar e atender os 
doentes, ser voluntária/o em favor de 
doentes ou outro estilo de pobre, cuidar 
de uma criança, ajudar uma família...

Mc 2,1-12 
At 3,1-10 



Oferecer a Boa Nova aos pobres lutando por 
uma Nova Sociedade e pelos Homem Novo 
através do Serviço de solidariedade: 

Lc 4,116-30 
Mt 11,2-6 

Lute para que a vida 
das  

pessoas se torne 
doce 



Lutar para que exista Ternura, para que  
esta vida seja um Sacramento(sinal) do 

 Reino de Deus. 

 
 Jo 17,3 
Jo 10,10 

 



Jo 20,1-10  

A Ressurreição 
de Jesus  

tem força para  
vencer a morte. 

E venceu na 
Pessoa de 

Jesus 



Jesus garante que o Reino de Deus está  
 entre os empobrecidos e excluídos, 

preferencialmente. 
 

 “Eu sou o Bom Pastor, conheço minhas 
ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a 

vida pelas minhas ovelhas. Assim 
como meu Pai me ama eu amo 

minhas ovelhas.”
                                                                Jo 10,14-16 



“Onde dois ou três 
estiverem  

    reunidos em meu 
nome,  

   EU estarei no meio     
deles”.  

Jesus Ressuscitado é R
presentettttteeeeee 



   Depois da Ressurreição tudo 
muda, tudo   tem outro sentido, 

outro colorido: 
 

VIDA 

MEDO 

PODER 

Vejam que maravilha: 



 
O SÁBADO cede lugar para o  
 DOMINGO... 

 



O Velho Testamento  
cede lugar  para o Novo Testamento 

 



A LEI cede lugar para a  
GRAÇA... 



O MAL cede lugar para  o BEM 



A vingança cede lugar para 
o PERDÃO... 
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A morte cede lugar para  
                a VIDA... 



O medo cede lugar para a 
Coragem... 



A fuga cede lugar para a luta... 



A Dispersão cede  
lugar para a  
Comunhão... 



A Escravidão cede  
lugar para 
a Liberdade... 
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O Poder Dominação cede lugar 
para o Poder Serviço... para o Poder Serviço...para o Poder Serviço...para o Poder Serviço...



O Saber, monopólio de alguns, 
cede lugar para o  Saber partilhado 



A Ideologia dominante cede lugar 
para a consciência crítica... 

Contribui 
aquele que 

faz críticas e 
apresenta 
propostas. 



A Pureza exterior cede lugar a 
Pureza interior... 



O Templo, considerado sagrado, 
cede lugar para a própria Vida, toda 

ela sagrada... 



O Sacerdócio que era hereditário,  
passa a ser de todos... 



Toda a Terra se torna a Terra Santa 
para voltar a ser a terra de todos... 



  A VIDA  é o maior valor depois de Deus e Jesus 
nos mostrou isso com  

                      Palavras e Gestos 
 

Contamos com Jesus. Pois Ele 
    - nos dá a mão, seus braços, seu ombro... 
    - toca em nossos corações com amor, 
    - nos deu e dá sua PALAVRA,  
    - deixa partilha do pão - a Eucaristia 
Mas, pede que façamos o mesmo que ELE fez. 



Resumindo o programa de Jesus:- 
 
1 – Amar a Deus sobre todas as coisas 
2 – e ao próximo como a si mesmo 

  Porém, nunca esquecer que:- 
 

  O PRIMEIRO MANDAMENTO É   
 IGUAL AO SEGUNDO. 



 
  Após esses 10 encontros de estudo e diálogo já podemos 
     dizer que conhecemos bastante  Jesus, sua terra, sua 
 gente, sua vida num mundo que não difere muito do nosso. 
               Já podemos Evangelizar melhor. 
      Porém, há um segredo que ficou para o fim: 

   
  “Só se conhece com o coração”, portanto é preciso 

experimentar Jesus e para isso, só  
a oração e o silêncio do coração 

nos trarão este “encontro”  
que é fascinante. 

 
Felicidade a todos

AMÉM 




