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INTRODUÇÃO

Você já parou para pensar sobre o título do nosso estudo de hoje? De verdade, pare um instante e refl ita sobre a seriedade dessa per-
gunta. Acabamos de celebrar a Páscoa e o que isso gerou em seu coração? Se você simplesmente passou por esse fi nal de semana, sem 
que o seu coração fosse cheio de gratidão, alegria, confi ança e esperança, quero te dar algumas hipóteses para explicar porque você 
pode estar neutro ou indiferente à Páscoa. 

Em primeiro lugar, pode ser que você não creia que Jesus ressuscitou. Talvez você seja simpatizante de Jesus e do seu ensino; pode 
ser que até se diga cristão. Mas se você olhar no fundo do seu coração, você não tem tanta convicção para responder a essa pergunta: 
Jesus está vivo ou morto? Em segundo lugar, pode ser que você tenha entrado em uma espécie de piloto automático. Você crê que Jesus 
ressuscitou, mas na prática ele não tem estado tão vivo em seu coração e você tem seguido por conta própria.

Paulo faz uma afi rmação contundente: “E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados”. 1 Coríntios 
15:17. Não tem como estar neutro à Páscoa. Se você crê que Jesus está vivo, não há situação embaraçosa ou complicada para Ele. Não 
há nenhum motivo para temer.

QUEBRA-GELO

O quebra-gelo dessa semana será diferente e animado! Combinando com o título da lição, você já brincou de “morto vivo”?

Reúna toda a família, chamando inclusive moradores das casas que não costumam participar da célula. Abra a reunião, receba as pes-
soas e dê um tempo para cada presente chamar todas as pessoas da casa para participar. Chame as crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos. Se tiver alguém com alguma difi culdade física para participar, chame essa pessoa para rir um pouco e peça para ajudar 
a fi scalizar quem está ganhando a brincadeira.

As regras da brincadeira você já conhece: uma pessoa será a líder e vai coordenar a fala a partir da tela de uma das casas. Ela vai dizer 
as palavras ‘morto’ ou ‘vivo’. Se a pessoa disser ‘morto’, todos devem se abaixar; se ela disser ‘vivo’, todos devem fi car de pé. Fique ligado 
para não fazer o movimento errado. Quem levantar ou abaixar na hora errada vai saindo da brincadeira. Quem fi car até o fi nal, vence!

O SENTIDO DA PÁSCOA

Aproveite que a dinâmica dessa semana mexeu muito com as casas de todos os membros da célula e convide todo mundo para participar 
do restante da reunião. Seja intencional em se conectar com todas as pessoas que aparecerem nas telas. Diga que o tema da noite é 
sobre a Páscoa! Explique que será uma conversa breve e que todos vão gostar de conhecer o verdadeiro sentido da Páscoa.

Pergunta: qual o verdadeiro sentido da Páscoa?

Celebramos no último domingo a data mais importante do calendário cristão: a Páscoa. Celebramos a maior vitória que já existiu: a 
vitória sobre a morte. Ao longo da história, tivemos muitos líderes que ensinaram com profundidade e sabedoria; muitos que tiveram ati-
tudes exemplares e que realizaram grandes feitos. Mas diferente de todos os outros, Jesus é o único que nem mesmo a morte foi capaz 
de contê-lo; seu túmulo está vazio. Por isso temos todos os motivos para celebrar!

Pergunta: Talvez você conheça Jesus de ouvir falar. Gostaria de aprender o que a Páscoa pode mudar em sua vida? Talvez você seja 
cristão há bastante tempo. Será que você compreende de forma completa o que a Páscoa signifi ca em sua vida?

O QUE CRISTO FEZ POR MIM

O Apóstolo Paulo faz uma descrição sucinta e muito clara sobre o que Cristo fez por cada um de nós:

“Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem fi rmemente à palavra que lhes preguei; caso contrário, vocês 
têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 
Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.” (1 Coríntios 15:2-4)

No verso 3 ele destaca: “Cristo morreu pelos nossos pecados”. Quais são os benefícios que essa morte pode nos dar? Para entendermos 
melhor isso, é necessário, antes, entendermos quais são os malefícios provocados aos seres humanos pelo pecado. São eles: 

1. Morte: Merecemos a morte como castigo pelos nossos pecados. Romanos 3.23 diz: “Pois o salário do pecado é a morte”. Efésios 2.1 
diz: “Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados”;

2. Ira de Deus: Merecemos receber a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Romanos 1.18 diz: “A ira de Deus é revelada dos céus 
contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça”;

3. Separação de Deus: Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Isaías 59.2 diz: “As suas maldades separaram vocês 
do seu Deus; os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá”;

4. Escravidão: Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. João 8.34 diz: “Todo aquele que vive pecando é escravo do peca-
do”. Romanos 7.14 diz: “Sabemos que a Lei é espiritual; eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado”.

Para cada um desses malefícios, a morte de Jesus na cruz e o poder liberado em sua ressurreição tem uma contrapartida de benefícios: 

1. Expiação

“Expiação” é uma palavra presente apenas no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Levítico, Números e Êxodo, apesar de o 
seu conceito também estar presente no Novo Testamento. Ela estava associada aos sacrifícios de animais que eram feitos por causa dos 
pecados humanos.

Um animal, ao ser sacrifi cado por causa de um pecado, estava substituindo um ser humano no recebimento do castigo devido. Desse 
fato é que origina a atual expressão “bode expiatório”, usada quando uma pessoa recebe a culpa e o castigo no lugar de outra. Após o 
sacrifício, simbolicamente, a pessoa estava livre da condenação merecida.

Jesus morreu na cruz recebendo o castigo que nós merecíamos receber por causa dos nossos pecados. Segundo Hebreus 10.4, era im-
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possível que o sangue de touros e bodes tirasse pecados. Esses sacrifícios eram apenas símbolos do sacrifício perfeito de Cristo, o qual 
expiaria por completo os pecados da humanidade (Hebreus 9.26).

2. Propiciação

“Propiciação” é uma palavra presente nos dois testamentos bíblicos. Ela está relacionada à ira manifestada por Deus por causa dos 
pecados da humanidade. Propiciar significa desviar a ira mediante uma oferenda. Para nos livrar da ira de Deus, Jesus morreu como 
propiciação pelos nossos pecados. Uma das reações de Deus ao pecado foi a ira, porque o pecado lhe foi uma ofensa.

Mediante a oferta sacrificial de Jesus, a ira de Deus foi acalmada e satisfeita. Moisés disse, em Êxodo 32.30: “Vocês cometeram um gran-
de pecado. Mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês”. Paulo escreveu, em Romanos 3.25:

“Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia 
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos”. 1João 2.2 diz: “Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos 
nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo”.

3. Reconciliação

A humanidade está separada de Deus por causa de seus pecados, sem relacionamento com Ele. Através da morte de Jesus, por causa 
da expiação dos pecados humanos e da propiciação da ira divina, o ser humano pode se aproximar de Deus para ter comunhão com Ele. 
Paulo escreveu, em Romanos 5.11: “Nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora 
a reconciliação”. 

Em 2Coríntios 5.18-19, está escrito: “Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 
ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos 
homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação”.

4. Redenção

O significado de “redenção” pode ser bem expresso pela palavra “resgate”. Quando uma pessoa é sequestrada, é exigido um resgate em 
troca dela. Igualmente, no mundo antigo, um escravo poderia ser resgatado, ou redimido, quando alguém pagasse por ele o devido preço.

Estando a humanidade escravizada a Satanás e ao pecado, para ser livre, um preço de resgate deveria ser pago. Isso foi feito através da 
morte de Jesus na cruz. O sangue de Jesus foi o preço pago por Deus a Satanás pela liberdade dos seres humanos cativos. Em Efésios 
1.7, está escrito: “Nele temos a redenção por meio de seu sangue”. Colossenses 1.13-14 diz: “Ele nos resgatou do domínio das trevas e 
nos transportou para o Reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção”. 

Jesus disse: “Nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Marcos 
10.45). 1Timóteo 2.5-6 diz: “Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si 
mesmo como resgate por todos”.

E VOCÊ, ESTÁ MORTO OU VIVO?

A bíblia utiliza a palavra bio, no grego, para se referir à vida biológica. Mas utiliza uma outra palavra, zoe, para se referir à vida espiritual. 
Só pode estar espiritualmente vivo quem confia na morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa é tempo de grande celebração, pois o túmulo 
vazio de Jesus confirma os benefícios que Cristo proporcionou aos seres humanos:

• Expiação do castigo devido aos pecados;

• Propiciação da ira de Deus devida aos pecados;

• Reconciliação com Deus;

• Redenção da escravidão ao pecado e a Satanás.

Entretanto, só recebe esses benefícios aquele que, pela fé, aceita e recebe o sacrifício de Jesus pelos pecados. A bíblia afirma: Quem crê 
no Filho tem a vida (zoe) eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida (zoe), mas a ira de Deus permanece sobre ele”. João 3:36

Pergunta: Reflita agora mesmo, sobre a sua condição. Você está morto ou vivo? Se você se considera vivo, você tem se portado de forma 
coerente com tudo o que Cristo conquistou por você?

 • Peça para todos repetirem a seguinte oração: 

Jesus eu te agradeço por tudo o que o Senhor fez por mim. Hoje eu entendi com clareza todos os benefícios que celebramos na Páscoa. 
Eu recebo com muita alegria minha nova condição e pela fé eu creio que estou espiritualmente vivo. Decido viver para agradar a Cristo 
que preferiu morrer em meu lugar do que agradar a si mesmo.

 • Pergunte quem fez essa oração pela primeira vez e ore com essas pessoas

 • Lembre-se de registrar as decisões por Cristo no celula.in

AVISOS

Central de apoio ao empreendedor

Se você é um empreendedor de qualquer tamanho ou segmento, e frequentador da Central, conte o nosso apoio para divulgar a sua 
empresa. Como participar: Preencha o formulário disponível em www.central.online/empreendedores. A igreja é uma comunidade de fé 
e apoio mútuo. Vamos passar por esse momento juntos.

 

 Campanha oração Unite714

Igrejas e pessoas de todo o mundo estão orando juntas por uma cura milagrosa para o coronavírus e por um novo despertar espiritual. 
Com o coração no texto de 2 Crônicas 7:14, clamaremos juntos, todos os dias, às 7:14 da manhã e da noite. Contamos com você nessa 
grande campanha! Saiba mais em: www.unite714.com


