
I N T R O D U Ç Ã O

Estamos a todo vapor reunindo nas nossas Unidades de Avanço (UA), com o objetivo de ajudarmos uns aos outros a dar O Próximo Passo. Os 
pais e jovens espirituais, por serem mais maduros e experientes, estão tendo a oportunidade de ajudar os filhinhos a avançarem com Deus. 
Os mais maduros poderão também crescer em seu nível de compromisso com Jesus, além de avançar no exercício dos seus dons e serviço. 
Separe um momento no encontro da célula de hoje para as pessoas compartilharem como estão sendo os encontros das UA’s. Retome o jogo 
Na Trilha do Avanço, incentivando todos a cumprirem os desafios propostos. Mostre que no início de cada semana, há uma casa chamada 
Momento de Alinhamento contendo um desafio extra, para todos poderem ficar em dia no jogo, mesmo que tenham deixado de cumprir algum 
desafio da semana anterior.

Q U E B R A - G E LO

O quebra-gelo de hoje está no jogo ‘Na Trilha do Avanço’. Peça para todos abrirem o tabuleiro na casa onze, a fim de encontrarem o tema da 
semana:

Compartilhe com os presentes uma situação ou momento da vida em que você teve a oportunidade de recomeçar.

A  R E S S U R R E I Ç Ã O  D E  J E U S

Estamos estudando a vida de Jesus e hoje será nosso nono e último encontro dessa série tão especial de lições. 
Jesus não apenas morreu na cruz por nossos pecados. Ele também ressuscitou! Os textos de Mateus 28.1-10, Marcos 16.1-8, Lucas 24.1-12 
e João 20.1-9 nos contam essa história.

Leitura: Peça para cada um dos presentes escolher uma das quatro narrativas da ressurreição de Jesus. Após a leitura silenciosa, cada um 
lendo um texto diferente, abra espaço para comentarem: O que mais chamou sua atenção nos versículos lidos?
Pergunta: O que geralmente mais enfatizamos a respeito de Jesus: sua morte ou sua ressurreição?

Muitas vezes mencionamos e valorizamos mais a morte de Jesus 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. Atos 1.22, referindo-se ao fato de os apóstolos estarem à procura de um 
homem que ocupasse o lugar de Judas Iscariotes no grupo, diz: “É necessário que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição”. 
Em sua grande primeira pregação, Pedro disse: “Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a 
morte o retivesse. (...) Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato” (Atos 2.24,32). Atos 4.33 diz: “Com grande 
poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus”.

Tendo em vista a importância da ressurreição de Jesus, na célula de hoje, nós trataremos sobre os significados e consequências dessa 
ressurreição. Que o Espírito Santo nos leve ao encontro do Cristo ressurreto!

D E S E N VO LV I M E N TO  D O  E N S I N O

Pergunta: Por que a ressurreição de Jesus foi considerada tão importante pela Igreja primitiva? Quais os significados e consequências dessa 
ressurreição?

1 - A ressurreição de Jesus valida o seu sacrifício na cruz

Paulo escreveu em 1Coríntios 15.14,17: “Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. (...) 
Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados”. 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. A ressurreição era uma sequência necessária à morte. Nesse sentido, Romanos 4.25 diz: “Ele foi entregue à morte 
por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação”. A palavra justificação é sinônima de “salvação” e se refere a, em Cristo, sermos 
declarados justos por Deus.

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. Ele escreveu, em Romanos 1.4: ”Mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os 
mortos: Jesus Cristo, nosso Senhor”.

2 - A ressurreição de Jesus possibilita uma nova vida ao crente

Paulo escreveu, em 2Coríntios 5.17: “Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas 
novas!”. O experimentar de uma nova vida em Cristo só é possível porque Ele ressuscitou dos mortos. 1Pedro 1.3 diz: “Bendito seja o Deus e 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição 
de Jesus Cristo dentre os mortos”. Para Pedro, o cristão só pôde ser regenerado, ou seja, nascer de novo, por causa da ressurreição de Jesus.

Nesse sentido, Romanos 6.4-10 diz: “Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado 
dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, 
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que 
o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado; pois quem morreu, foi justificado do pecado. Ora, se morremos com 
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Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez: a 
morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas; mas vivendo, vive para Deus”. 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.

3 - A ressurreição abre caminho para o envio do Espírito Santo

Atos 1.4-5 diz: “Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: ‘Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de 
meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo’”. Jesus 
disse, antes de morrer e ressuscitar: “Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da 
verdade. (...) Vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês. (...) O Conselheiro, o 
Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. (...) Quando vier o 
Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. (...) Eu lhes 
afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, 
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo” (João 14.16-18,26; 15.26; 16.7-8).

Antes de ascender aos céus Jesus prometeu a seus discípulos o batismo com o Espírito Santo. Eles deveriam esperar por isso em Jerusalém, 
pois apenas mediante esse batismo a história teria continuidade, a história da Igreja teria início. O que esse Espírito faria? De acordo com 
Jesus, nos textos de João acima citados, o Espírito Santo:

• Estaria com os discípulos para sempre; Jesus não os deixaria órfãos;
• Ensinaria aos discípulos todas as coisas;
• Lembraria aos discípulos tudo o que Jesus lhes havia dito;
• Testemunharia a respeito de Jesus;
• Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo.

4 - A ressurreição de Jesus assegura a ressurreição do último dia

Por quatro vezes no capítulo 6 do Evangelho segundo 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 em 1Tessalonicenses 4.16: “Pois, 
dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão 
primeiro”.

De acordo, também, com Paulo, essa ressurreição está assegurada por causa da ressurreição de Jesus. 1Coríntios 6.14 diz: “Por seu poder, 
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará”. 2Coríntios 4.14: “Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os 
mortos, também nos ressuscitará com Jesus”. 1Coríntios 15.20 diz: “De fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias 
dentre aqueles que dormiram”. O que significa Cristo ser “as primícias dentre aqueles que dormiram”? Significa que Ele foi o primeiro de 
muitos a ressuscitar dos mortos, ou seja, que assim como Ele ressuscitou, os demais filhos de Deus também irão ressuscitar.

A ressurreição do último dia, ainda de acordo com Paulo, em 1Coríntios 15.51-55, significará a vitória final e definitiva de Cristo sobre a morte 
e o pecado. Os filhos de Deus ressuscitarão em um corpo incorruptível, sem pecado e sem possibilidade do pecado, e os que estiverem vivos 
também receberão esse corpo. Assim, não haverá mais oportunidade para a morte e o pecado entre os filhos de Deus. Citando os profetas 
Isaías e Oséias, Paulo escreve: “A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?” 
(1Coríntios 15.54-55). Esse é um hino de vitória, de celebração e alegria pela ressurreição do Cristo e da Igreja. Porque Ele venceu, a Igreja 
também vencerá!

C O N C L U S Ã O  E  O R A Ç Ã O

Você crê na ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus:

• Valida o seu sacrifício e o seu status de Filho de Deus, mediante o que somos salvos;
• Possibilita uma nova vida, mediante o que somos santificados;
• Abre caminho para o envio do Espírito Santo, mediante o que somos um com Deus;
• Assegura a ressurreição do último dia, mediante o que seremos glorificados.

Tenham um momento de oração e adoração, agradecendo a Deus pela ressurreição de Jesus. Agradeçam por cada um dos significados da 
ressurreição e por tudo que ela libera em sua vida. Clamem por um enchimento do Espírito Santo que vai nos conduzir a desfrutar de tudo o 
que Jesus conquistou.

AV I S O S

Cultos presenciais l Domingo 10h e 18h 
A partir do próximo domingo, dia 6, retomaremos com o culto presencial no período da noite, a partir das 18h. Assim, teremos todos os cultos 
semanais abertos para participação presencial. Mas é importante lembrar: as inscrições continuam sendo obrigatórias e abrem no nosso site 
toda quarta-feira. 
 
Série Sobrenatural 
6, 13, 20 e 27 de setembro | Em todas as unidades da Central.
Nossa nova série de pregações será um mergulho no mundo espiritual, afinal, ele é tão real quanto o que podemos ver ou tocar e saber disso 
muda tudo. Esperamos todos vocês. 
 
Plano de leitura ‘Gente como a gente’ 
De 31 de agosto a 15 de novembro. 
Aprenda a viver o sobrenatural se inspirando em pessoas reais, mas que se tornaram nossos heróis e referências na fé. Cronograma disponível 
nos destaques do Instagram e em www.central.online. 


