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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): quando você ouve falar a respeito de Páscoa, o que é que vem à sua 

mente? O que é que você pensa sobre isso? 

 

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 20:1-9 

 

Jesus Cristo não apenas morreu na cruz por nossos pecados. Ele também ressuscitou! Os outros evangelhos também 

registram a ressurreição de Jesus Cristo. Apesar da morte de Jesus, atualmente, ser mais mencionada e valorizada do que 

a ressurreição, isso não está correto. A ênfase do testemunho da Igreja primitiva estava na ressurreição de Jesus e não em 

sua morte. Por que a ressurreição de Jesus foi considerada tão importante pela Igreja primitiva? Quais os significados e 

conseqüências dessa ressurreição? 

 

1. A Ressurreição de Jesus VALIDA o seu SACRIFÍCIO na cruz – “E, se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é 

inútil e também a vossa fé. (...) E, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estais nos vossos pecados.” (1ª 

Coríntios 15:14,17) – O que é validar? Validar é tornar ou declarar válido; legitimar; legalizar, ratificar, aprovar, autenticar. 

Então, O que Paulo quis dizer com esse texto? Paulo quis dizer que a ressurreição de Jesus é o que autentica e valida o 

seu sacrifício, ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, sua morte na cruz teria sido inútil. Não apenas a obra 

de Jesus foi validada pela sua ressurreição. De acordo com o apóstolo Paulo, sua identidade como Filho de Deus também 

o foi (Romanos 1:4). Ler também Romanos 4:25. 

 

2. A Ressurreição de Jesus POSSIBILITA uma NOVA VIDA ao crente – “E ele morreu por todos para que os que vivem vão 

vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. (...) Portanto, se alguém está em Cristo, é 

nova criação; as coisas velhas já passaram, e surgiram coisas novas.” (2ª Coríntios 5:15,17) – O experimentar de uma nova 

vida em Cristo só é possível porque Ele ressuscitou dos mortos. Para Pedro, o cristão só pôde ser regenerado, ou seja, 

nascer de novo, por causa da ressurreição de Jesus (1ª Pedro 1:3). Jesus, ao ressuscitar dos mortos, venceu a morte e o 

pecado. Assim, aquele que está nEle, ou seja, crê nEle, morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida, 

conforme a vontade Deus. Ler também Romanos 6:4-10) 

 

3. A Ressurreição de Jesus ASSEGURA a ressurreição do ÚLTIMO DIA – “Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a 

trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão 

primeiro.” (1Ts 4:16) – Por quatro vezes no capítulo 6 do evangelho de João, Jesus se refere à ressurreição do último dia 

(João 6:39-40,44,54). Que ressurreição é essa? É a ressurreição dos mortos em Cristo que acontecerá quando Jesus voltar. 

Paulo fala sobre isso no verso que lemos. De acordo, também, com Paulo, essa ressurreição está assegurada por causa 

da ressurreição de Jesus (ler 1Co 6:14; 1Co 15:20 e 2Co 4:14). Ler também 1Co 15:54,55. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e não conhece nada a respeito de 

sua ressurreição. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

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(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Congresso dos Adolescentes – dias 25, 26 e 27 de abril (convocar todos os membros das células) 

2) Está chegando o aniversário da Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina. Incentive todos os membros de sua célula 

para estarem presentes nas 6 celebrações – de 11 a 16 de maio de 2014. No domingo, dia 11, o horário será as 19 horas. 

Nos dias de 12 a 16 (segunda a sexta), o horário será as 20 horas. 


