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PEQUENA CANTATA DE PÁSCOA:

“JESUS – MORTE E RESSURREIÇÃO”
(Antes da primeira música: Jesus no Getsêmani)
Narração:
Depois de Jesus ter andado por toda a Judéia, pregando e ensinando que o Reino de
Deus havia chegado, e depois de ter feito milagres extraordinários, curando pessoas,
dando visão aos cegos, fazendo coxos andar, ressuscitando mortos,...chegou o tempo
do verdadeiro motivo de Jesus ter vindo à terra: enfrentar a morte como o Cordeiro
Pascal, levando assim os nossos pecados sobre si, “para que todo aquele que Nele crer,
não seja condenado, mas tenha a vida eterna.”
Durante todo o seu Ministério, Jesus foi preparando os discípulos para este momento.
Preparou uma última ceia com seus discípulos, e depois todos saíram para o
Getsêmani, onde, talvez, Jesus tenha passado a sua maior aflição. Ali no Getsêmani.
1ª. Música – JESUS NO GETSÊMANI.
Narração: Começa assim a “Via Crucies” de Jesus. Com a traição de Judas, que o
entregou, vieram os soldados e o prenderam. Sob zombarias e crueldades o levaram,
primeiramente ao Sumo Sacerdote Caifás e depois ao Governador Pilatos. Inicia assim
o momento de sofrimentos;a prisão e condenação de Jesus.
2ª. Música – JESUS PRESO E CONDENADO.
Narração: Jesus é condenado à cruz. Colocam Nele uma coroa de espinhos na cabeça,
açoitam-no e obrigam-no a carregar a própria cruz. Momentos de sofrimentos
indescritíveis. Pode-se imaginar, Jesus carregando não apenas o peso da própria cruz,
mas o peso dos pecados de toda a humanidade, os seus e os meus pecados. Jesus
crucificado, em nosso lugar.
3ª. Música – JESUS CRUCIFICADO.
Narração: E ao 3º. dia, no primeiro dia da semana, foram as mulheres, seguidoras de
Jesus, ainda com os corações tristes pelo ocorrido, foram ao sepulcro onde o tinham
colocado, levando aromas para embalsamá-lo. Iam no entanto, pensando como iram
tirar uma grande pedra que tinha sido colocado diante do túmulo. Mas não sabiam
ainda, tudo o que já tinha acontecido. A pedra já tinha sido removida e Jesus não
estava mais ali. Jesus já havia ressuscitado.
4ª. Música: JESUS RESSUSCITADO.

