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JESUS RESSUSCITOU. ELE VIVE! 
Marcos 16.1-6 

 
SENTIR 

 
Por que a Páscoa é a festa mais importante para os cristãos? 

 
APRENDER 
 

 

É impossível falar de Páscoa sem mencionar a crucificação. A 
alegria e esperança que nós sentimos na Páscoa, só existem por 
causa de Jesus e do Seu sacrifício e por termos sido incluídos na 
Sua morte e ressurreição. Um método horrível usado para causar 
dor e morte foi usado para trazer salvação e vida eterna. 
 
A primeira pessoa que Jesus encontrou foi o símbolo da escória da 
sociedade: Maria Madalena, uma mulher pecadora. Poderia ter se 
mostrado diante dos poderosos, como Pilatos, os religiosos ou os 
soldados romanos, mas Ele escolheu estar com uma pessoa 
rejeitada por todo e todos, para restaurá-la e abençoá-la.  
 
Com toda autoridade dada nos céus e na terra, ele entregou a 
missão nas mãos dos Seus discípulos, a nós! Leiam juntos o texto 
de Marcos 16.15-18.  
 
A humilhação de Jesus naquele instrumento de tortura foi a maior 
demonstração de amor que este mundo já viu e alguma vez verá. 
A morte não conseguiu detê-Lo, a sepultura não conseguiu segurá-
lo, porque Ele é o Primeiro e o Último, o Alfa e o Ômega. 
 
 

REFLETIR 
Qual é a nossa missão? Quais as ferramentas que temos para 
cumprir com isso? Que modelo devemos seguir? Leiam juntos o 
texto de João 13.12-15. 
 
A Bíblia diz em Provérbios 10.22: “A bênção do Senhor enriquece 
e não acrescenta dores”. Você é um canal de bênção? Alguma 
coisa nos impede de servir as pessoas e abençoá-las? 
 
Páscoa é passagem da vida velha para a vida nova. Jesus 
ofereceu um recomeço a Pedro, que o tinha negado. Ele fez isso 
também com você? Como? 
 
Afirmamos que amamos a Deus, mas nos sentimos 
verdadeiramente amados por Ele? Temos experimentado esse 
amor incondicional? O que isso tem gerado na sua vida? 
 
Em Cristo há vida nova. Há restauração completa. Mas o 
arrependimento é o caminho que leva a essa restauração. De que 
precisamos nos arrepender hoje? Quais atitudes ainda parecem 
mais com o velho do que com o novo homem? 
 

APLICAR 
 

Nossa vida tem sido transformada pelo sacrifício de Jesus e nossa 
inclusão na Sua morte e ressurreição. Que atitudes vamos tomar 
para testemunhar desse fato daqui em diante? 
 
Separe um tempo de oração para celebrar o verdadeiro significado 
da Páscoa e para que cada membro receba a autoridade dada por 
Jesus para fazermos discípulos. 
 

CURSO DE CAPELANIA HOSPITALAR 
 

Assistência espiritual aos doentes e familiares.  
Este curso se destina a novos voluntários para atuarem 

 nos hospitais da região. 
 

11 de Maio - sábado -  08h30 às 16h 
Inscrições com Eduardo Francelino durante os cultos aos domingos 


