
Conclusão:
Hoje aprendemos que a falta de f� gera desespero, assim como 

Maria Madalena se desesperou por n�o encontrar o corpo do Senhor. 
Vimos tamb�m que muitas vezes corremos muito e paramos na 

porta do t�mulo vazio. N�o experimentamos mais de Deus. Ficamos com a 
vida engessada pelo medo, pela tradi��o e at� mesmo pela falta de f�, 
assim como o outro disc�pulo ficou.

Por fim vimos que n�o apenas devemos saber contar a hist�ria da 
ressurrei��o, mas devemos ter esta hist�ria como parte de nossa vida 
di�ria. Devemos experimentar Jesus: entrar, ver e crer.  

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 

Salva��o).

Oração Final: 
� Deus, que para a nossa reden��o entregaste o teu unig�nito Filho � 
morte de cruz, e pela tua gloriosa ressurrei��o nos libertaste do poder de 
nosso inimigo; concede que morramos diariamente para o pecado, a fim de 
que vivamos sempre com Ele na alegria de sua ressurrei��o; mediante 
Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o 
Esp�rito Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém.

� Pai Celestial, que fizeste com que a aurora santa brilhasse com a gl�ria 
da ressurrei��o do Senhor; aviva em tua Igreja o Esp�rito de ado��o, que 
nos � dado no Batismo, a fim de que n�s, sendo renovados tanto no corpo 
como na mente, te adoremos com sinceridade e verdade; mediante Jesus 
Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um 
s� Deus, agora e sempre. Amém.

Onipotente Deus, que por teu unig�nito Filho Jesus Cristo venceste a 
morte e nos franqueaste as portas da vida eterna; concede que n�s, que 
celebramos com alegria o dia da ressurrei��o do Senhor, ressuscitemos da 
morte do pecado, pelo teu Esp�rito vivificador; mediante Jesus Cristo, 
nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito Santo, um s� 
Deus, agora e sempre. Amém. 

Ressurrei��o do Senhor
Jesus ressuscitou! Ele ressuscitou 

realmente!
Jo�o 20.1-9

Adoração:
Acolhida
Ora��o de Adora��o
C�ntico de Adora��o

Quebra Gelo:
Voc� � ousado ou 

medroso?

Edificação: Jo�o 20.1-9

Introdução:
O Domingo da P�scoa do Senhor � a grande celebra��o da Igreja 

de Cristo. Toda nossa esperan�a est� na Ressurrei��o de Jesus. Sua 
ressurrei��o significa a vit�ria definitiva sobre o pecado, a carne e o 
mundo. Jesus ressuscitou e n�s ressuscitaremos no �ltimo dia. Hoje o 
Evangelho fala de Maria Madalena, Pedro e um disc�pulo (Jo�o) diante da 
ressurrei��o de Cristo. 

I. A ressurreição de Cristo
Jesus havia falado que ao terceiro dia iria ressuscitar (Mt 16,21; 

17.23; 20,19). Nenhum disc�pulo esperou pela ressurrei��o. As mulheres 
foram ao sepulcro para levar perfume que seria colocado sobre o defunto. 
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Mas independente da f� dos ap�stolos e dos disc�pulos e disc�pulas, 
Jesus ressuscitou.

O Evangelho diz que (1) “No primeiro dia da semana, Maria 
Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a 
pedra estava revolvida”. Ver o sepulcro vazio n�o foi para ela motivo de 
alegria, mas de desespero. Por isso que ela (2) “correu e foi ter com Sim�o
Pedro e com o outro disc�pulo... e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o 
Senhor, e n�o sabemos onde o puseram”.

Jesus ressuscitou e permanece com a igreja. Temos que acreditar 
na presen�a real de Jesus em nossa vida. 

A falta de f� gera desespero, assim como Maria Madalena se 
desesperou por n�o encontrar o corpo do Senhor. 

Ficou desesperada porque n�o aguardava a ressurrei��o.
Voc� j� ficou desesperado por que lhe faltou a f�?

A c�lula precisa auxiliar cada disc�pulo a se fortalecer na f�, mesmo diante 
dos maiores problemas. Jesus ressuscitou e temos certeza que Ele 
permanece ao nosso lado. Ensine isso ao seu disc�pulo. 

II. Caminhando para o Sepulcro vazio
Quando Pedro e o outro disc�pulo (Jo�o) ouviram Maria Madalena  

(3) “foram ao sepulcro”. Jo�o chegou a frente de Pedro (4,5), “e, 
abaixando-se, viu os len��is de linho; todavia, n�o entrou”. 

Verdadeiramente o t�mulo estava vazio. Jo�o n�o teve coragem de 
entrar, ou n�o entrou por respeito a idade de Pedro.  

Esta atitude ilustra muito a nossa vida diante de Jesus ressuscitado. 
Falamos que cremos em Jesus e que Ele est� vivo, mas temos medo de 
avan�ar na f� e tomar posse de uma vida de santidade e coragem diante 
dos desafios.

Muitas vezes corremos muito e paramos na porta do t�mulo vazio. 
N�o experimentamos mais de Deus. Ficamos com a vida engessada pelo 
medo, pela tradi��o e at� mesmo pela falta de f� (II Tm 1.7). 

Voc� e seu disc�pulo est�o em processo de crescimento. Pode ser um 
crescimento lento, mas n�o pode parar nem retroceder. Precisamos crescer 
na gra�a e no conhecimento do Senhor Jesus. A C�lula � instrumento de 
Deus para a nossa maturidade. 

III. Crendo na Ressurreição
O Evangelho apresenta uma cena extremamente linda. Pedro chega 

depois do disc�pulo e entra ousadamente (6). Ele v� os len��is (7) “ e o 
len�o que estivera sobre a cabe�a de Jesus, e que n�o estava com os 
len��is, estava deixado num lugar � parte”.

Vendo o exemplo de Pedro (8) “entrou tamb�m o outro disc�pulo, 
que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu”.

Eles fizeram um exerc�cio de f�. Entraram, viram e creram. 
S� iremos crer completamente na obra do Senhor se o 

experimentamos. 
H� uma f� inicial (gra�a preveniente), mas que precisa ser 

aprofundada atrav�s de uma experi�ncia pessoal com Cristo. Precisamos 
fazer esta din�mica da f� em nossa vida: entrar, ver e crer. 

Eles j� amavam Jesus, mas (9) “...ainda n�o tinham compreendido 
a Escritura, que era necess�rio ressuscitar ele dentre os mortos”.

A f� necessitava de maturidade. Os ap�stolos n�o conheciam a 
totalidade da obra de Cristo. Com esta experi�ncia creram nas Escrituras e 
nas Palavras de Jesus.

N�o apenas devemos saber contar a hist�ria da ressurrei��o, mas 
devemos ter esta hist�ria como parte de nossa vida di�ria. 

Isso nos motivar� a orar sempre, pois sabemos que Jesus est� vivo 
e nos ouvindo (Mt 28.20). 

Como � sua vida de ora��o com o Jesus ressuscitado? 

A C�lula precisa auxiliar seus membros a terem uma vida de plena 
comunh�o com Jesus. N�o apenas devemos saber que Jesus existiu, mas 
ter f� que Ele est� vivo e ouve as nossas ora��es. Tenha um caminho de 
ora��o com o seu disc�pulo.  


