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PÁSCOA, A RESSUREIÇÃO DE CRISTO 

                                                                                                                                                                                        
Osmar Misael, pr 

 
Sentir 
 
Você sabe dizer qual o sentido da Páscoa? 
 
Aprender 
 
Você sabia que as melhores notícias que o mundo já ouviu, vieram de um 
túmulo. 
 
A história da Páscoa não termina numa noite de velório, mas na celebração de 
uma madrugada jubilosa (Lc. 24:1-6). 
 
As religiões humanas falam dos seus líderes como homens que estiveram 
vivos, mas estão mortos, porém, o Evangelho anuncia um Cristo que esteve 
morto e está vivo (Ap.1:17-18). 
 
O cristianismo começa onde a religião termina – com a ressurreição. 
 
O Evangelho não glorifica o moribundo, mas elogia aquele que vive. O 
cristianismo é essencialmente a pregação da mensagem viva da esperança que 
brota de um túmulo vazio. 
 
 
 
Refletindo 

 

COMO EXPERIMENTAR OS EFEITOS DA MORTE E RESSURREIÇÃO DE 
CRISTO? 
 
A confissão é um ato da boca, enquanto a crença é uma atitude do coração 
(Rm.10.8-12). 
 
A confissão do senhorio de Cristo provém da revelação do Espírito diante da 
obra consumada de Jesus como Senhor. 
 

 
O Senhor que deixou vago seu túmulo não deixou vago seu trono. Jesus não 
pode ser nosso Salvador, a não ser que seja primeiramente nosso Senhor 
(At.2:36). 
 
Todas as bênçãos que Deus tem reservado para o ser humano encontram-se 
depositadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ora, se Cristo não é o seu 
Senhor, Ele também não é o seu Salvador (At.16:30-31). 
 
Não dá nenhum valor a Cristo quem não lhe dá valor acima de tudo, como seu 
Senhor.  
 
Porque Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, para ser antes de tudo, 
Senhor (Rm.14:7-9). 
 
Se Cristo é o Senhor da nossa vida, no mínimo podemos descansar. 
 
Com os lábios se confessa o senhorio de Cristo mediante a revelação do Espírito, 
mas com o coração se crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aqui está a 
pedra angular da experiência da salvação. 

 
 

Aplicando 
 
A Páscoa é um memorial que foi transportado por Cristo no ato da Ceia do 
Senhor, para ser uma lembrança remissão de pecados, da libertação do 
cativeiro do Egito no VT (Mt.26:26-28) 
 
REMISSÃO: livramento da escravidão ou prisão. Remissão ou perdão de 
pecados (permitindo que sem apagados da memória, como se eles nunca 
tivessem sido cometidos). 
 
A Páscoa é um momento de nos lembrarmos que Ele ressuscitou para ser 
Senhor de vivos e de mortos. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto para nos 
livrar da escravidão e promover em nós libertação (Rm.14:7-9) 
 
Você já experimentou a “Páscoa” = libertação do “Egito” e remissão de 
seus pecados? 
 
 
 
 
 
 



 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 ou 
zonasul@cgbr.com.br 

AGENDA 

DATA EVENTO 
  19.04 - Quarta 

20h 
GD – Supervisores + Dirigentes  
CG VILA MARIANA 

22.04 - Sábado 
15h 

CÉLULA – JOVENS  

  23.04 - Domingo 
18:30h 

ORAÇÃO PARA LIDERANÇA 
LÍDERES E INTERESSADOS 

  23.04 - Domingo 
19h 

CULTO DE CELEBRAÇÃO 

25,27 e 28.04 
 

CÉLULAS 
ENCONTROS NOS LARES PARA EDIFICAÇÃO, 
COMUNHÃO E MULTIPLICAÇÃO  

26.04 – Quarta 
20h 

EQUIPANDO OS SANTOS 
CG VILA MARIANA  

http://www.cgvilamariana.com.br/
mailto:zonasul@cgbr.com.br

