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Um dia quando Jesus foi ao templo, ele
encontrou pessoas que desonravam a Casa
de Deus. Elas estavam vendendo animais e
trocando dinheiro bem no Templo!
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Fazendo um chicote de cordas, Jesus expulsou
os comerciantes do Templo. "Tirem estas coisas",
ordenou "Não façam da casa de meu Pai um lugar
de negócios." Jesus amava a Casa de seu pai.
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Os líderes
exigiam um
sinal que
mostrasse
que Jesus
tinha o
direito
de limpar
o Templo.

"Destruirei
este templo e
eu o levantarei
em três dias",
respondeu
Jesus.
Impossível!
O templo
demorou
46 anos
para ser
construído.
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Durante a noite,
um dos líderes
do templo visitou
Jesus. Ele sabia
pelos milagres
que Jesus era
enviado por Deus.
Nicodemos veio
a Jesus para
aprender mais
sobre Deus.

Mas Jesus falava de seu corpo.
Como o Templo, seu corpo era
a morada de Deus. Embora
Jesus fosse morrer na
cruz, Ele sabia que
Deus iria levanta-lo
da morte no
terceiro dia.
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Jesus disse a
Nicodemos que as
pessoas devem
nascer de novo
para entrar no
Reino de Deus.
Nicodemos não
entendeu. Como
poderia um homem
adulto se tornar
um bebê de novo?
Além disso, ele
era religioso.
Isso não era
suficiente?
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"O que é nascido
do Espírito é
espírito",
explicou Jesus.
"O Espírito de
Deus é como o
vento. As
pessoas não
veem ou
entendem o
vento. Eles só
veem o que o
vento faz. "
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O pecado do povo irritou a
Deus. Ele enviou serpentes
venenosas entre eles. As
serpentes picaram o povo.
Muitos morreram.

Jesus lembrou a Nicodemos sobre os filhos
de Israel reclamando para Moisés há muito tempo.
"Não temos comida, nem água, e nós odiamos
o pão que Deus nos dá", eles gritaram.
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"Nós pecamos. Ore
para que o Senhor tire as
serpentes," o povo pediu.
Então Moisés orou por
eles. Mas Deus não tirou
as serpentes.

Deus disse a Moisés
para fazer uma serpente
de bronze e colocá-la
sobre um poste.
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Jesus disse a
Nicodemos que o

"Todo mundo que for picado
vai viver quando olhar para a
serpente no poste", Deus
prometeu. Moisés fez uma
serpente de bronze e aqueles
que olharam para ela foram
curados.

13

Filho do homem seria
levantado como a
serpente de bronze.
Jesus falou
da cruz onde Ele
morreria pelos
pecadores.
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Jesus disse:
"Deus amou tanto o mundo
que deu o seu Filho
unigênito, para que
todo aquele que nele
crê não pereça,
mas tenha a
vida eterna."

Isto significa que
quem crê em
Jesus nasce
na família
de Deus.
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Talvez Nicodemos não tenha se tornado um discípulo
de Jesus naquela noite. Mas depois,
Nicodemos mostrou que ele amava
e acreditava em Jesus, ao
ajudar a enterrar o Filho
de Deus crucificado.
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Depois disso, Jesus e seus discípulos partiram para
uma viagem a Samaria. Outras pessoas precisavam
ouvir sobre o Reino de Deus, e ter a chance
de acreditar em Jesus de Nazaré,
o Filho de Deus.
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"A explicação da tua palavra traz luz."
Salmo 119.130
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