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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Qual foi a melhor notícia que você ouviu recentemente? 2) Por que essa 

notícia foi boa para você? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – João 20.1-18 | Se você ouvir os noticiários, a expressão “boa notícia” soa 

paradoxal. Parece que muito do que é chamado “notícia” constitui-se apenas de histórias ruins, trágicas ou chocantes. 

Isso torna ainda mais crucial entender que os conhecedores das “boas notícias” definitivas têm a maravilhosa 

oportunidade de levar esperança aos perdidos e desesperados. Todos os quatro evangelhos deixam algo bom claro: os 

seguidores de Jesus não esperavam nada do que aconteceu na manhã da ressurreição. 

 

Perguntas para Exploração do Texto: 

1. Em que parte do dia Maria visitou o túmulo de Jesus? Em sua opinião, por que ela escolheu esse momento? 

2. Qual foi a reação de Maria quando viu a pedra removida da tumba? 

3. De que maneira Maria partilhou as boas notícias que recebeu? 

4. Com base em suas ações, como Maria se sentiu antes e depois de ver Jesus? 

5. Como os seguidores de Jesus reagiram às notícias de que seu túmulo estava vazio? 

 

Quarenta dias depois da ressurreição, traidores arruinados se tornaram uma impetuosa força transformadora de vidas. Só 

há uma explicação: um Cristo ressurreto e seu Espírito Santo. A coragem desses homens e mulheres foi forjada no fogo 

do túmulo vazio. Os discípulos não inventaram a ressurreição. A ressurreição incendiou os discípulos. 

 

Perguntas de Reação: 

1. Por que a ressurreição de Jesus é importante para os cristãos? Como seria o cristianismo sem a ressurreição? 

2. Em sua opinião, por que é tão difícil que algumas pessoas acreditem que Jesus ressuscitou dentre os mortos? 

3. O que a ressurreição de Cristo significa para você? 

4. O que nos impede de partilhar a emocionante notícia da ressurreição de Cristo com as outras pessoas? 

5. Quais objeções as pessoas erguem sobre a ressurreição de Cristo? Como podemos responder a elas? 

 

Lições de Vida: 

A importância e o impacto pessoal da ressurreição de Jesus é ilustrada pela vida dos discípulos e explicitada em 

passagens como 1Co 15. A base do perdão nos conduz de volta à morte de Cristo, mas a garantia de todas as 

promessas e a esperança pela qual vivemos dependem da verdade do túmulo vazio. Verdadeiros cristãos são para 

sempre impactados por duas conclusões: Jesus morreu por mim e Jesus ressuscitou por mim. Nessas duas declarações 

reside uma ampla esperança suficiente para a vida e maior que a morte. Como a vitória da ressurreição de Cristo pode 

trazer vitória a minha vida? 

 

Passagens bíblicas sobre a ressurreição: Mt 22.31-32 | Jo 11.25 | At 1.22;4.2,33 | Rm 1.4;6.5 | 1Pe 1.3;3.21 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ser impactado pelo seu serviço autêntico.. Fale de Jesus para ela e 

seja um canal usado por Deus para essa restauração. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: Por favor, incentivem suas células a participarem dos seguintes eventos da 

sua igreja: 1) Todas as Terças – Jornada Vida no Altar (07:00) | 2) Mês de Junho – Mês da família em todas as celebrações 

– quinta e domingo | Prepare sua célula para multiplicação. 


