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Conclusão: 
A Ressurrei��o do Senhor aponta diretamente para a nossa 

ressurrei��o. A experi�ncia com o T�mulo vazio nos leva a testemunhar 
que Cristo morreu e resuscitou e que n�s em Cristo somos ressuscitados 
para uma nova vida de santidade, amor, justi�a e fraternidade. Por isso 
podemos afirmar com a vida e testemunho: Jesus ressuscitou! Ele 
ressuscitou realmente!

Oração 
� 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.

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).
Recado: Prepare sua C�lula para o Retiro de Peniel. 

Ressurrei��o do Senhor
Experiência com o Jesus Ressuscitado

Jo�o 20.1-9

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Como era na 

inf�ncia a comemora��o da
P�scoa?

Introdução
Esta reflex�o b�blica � uma 

medita��o na primeira semana da 
P�scoa. 

Hoje veremos o testemunho 
de Pedro diante das autoridades sobre 
o ressuscitado; a profecia do Salmo sobre Jesus como a Pedra Angular; a 
exorta��o de Paulo aos disc�pulos que seguem o ressuscitado e a 
experi�ncia de Pedro e Jo�o no domingo da ressurrei��o.

S�o reflex�es que nos auxiliam a andar como testemunhas da vida 
de Cristo em n�s. Jesus est� vivo e atuante. 

I. O Testemunho de Pedro sobre o ressuscitado - Atos 10.34-43
Pedro testemunha diante das autoridades que o Senhor foi ungido 

pelo Esp�rito Santo e andou por toda parte fazendo o bem e curando todos 
os oprimidos do diabo (38). Contudo, foi rejeitado pelos judeus e pregado 
no madeiro (39). Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia (40) e Ele se 
manifestou particularmente aos seus disc�pulos (41). 
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O Jesus ressuscitado deu a ordem de (42): “pregar ao povo e 
testificar que Ele � quem foi constitu�do por Deus Juiz de vivos e de 
mortos. (43) Todo aquele que nele cr� recebe remiss�o de pecados”.

Como disc�pulos e disc�pulas do Jesus ressuscitado, temos esta 
ordem. Precisamos pregar que Jesus ressuscitou e � o �nico que pode nos 
libertar do poder do pecado. 

Voc� tem cumprido a ordem de Jesus?

A C�lula existe para anunciar que Jesus ressuscitou e hoje nos reconcilia 
com Deus.

II. A Profecia messiânica sobre o ressuscitado - Salmos 118.1-23
O Salmo nos convida a render gra�as ao Senhor porque a sua 

miseric�rdia dura para sempre (1). 
Como Salmo messi�nico, fala da tribula��o do messias. Ele 

invocou ao Senhor e n�o temeu (5,6). N�o buscou ref�gio no homem nem 
em pr�ncipes (8,9). Foi cercado pelos malfeitores (10-13), mas confiou no 
livramento da morte (17).

Jesus � a pedra principal que foi rejeitada pelos construtores. Os 
vers�culos 22 e 23 dizem: “A pedra que os construtores rejeitaram, essa 
veio a ser a principal pedra, angular; isto procede do SENHOR e � 
maravilhoso aos nossos olhos”.

Jesus sofre sua paix�o e morte na sexta-feira, mas ressuscitou no 
domingo para ser a nossa Pedra Angular. Ele � a pedra que sustenta a 
igreja e a miss�o. Em Cristo ressuscitado podemos avan�ar semeando 
justi�a, paz e fraternidade diante dos desafios do mundo.

Quais s�o os maiores desafios que o crist�o passa neste s�culo?
A C�lula tem o desafio de evangelizar e multiplicar. Jesus � a Pedra 
Angular que garante que nosso trabalho ter� frutos. 

III. A Exortação aos discípulos do ressuscitado - Colossenses 3.1-4
Os disc�pulos de Jesus foram, espiritualmente, ressuscitados com 

Ele para uma nova vida. Agora s�o exortados a buscar (1) “as coisas l� do 
alto, onde Cristo vive, assentado � direita de Deus”.

Nosso pensamento precisa estar nos valores do c�u: (2) “Pensai nas 
coisas l� do alto, n�o nas que s�o aqui da terra”. 

Morremos para o mundo, nossa vida est� oculta em Cristo (3) e 
seremos manifestados na manifesta��o de Cristo em Gl�ria (4). Por isso 
precisamos andar em santidade. 

Jesus � o nosso Cordeiro Pascal e precisando retirar todo o 
“fermento” (pecado) de nossa vida conforme I Cor�ntios 5.6-8:

“N�o � boa a vossa jact�ncia. N�o sabeis que um pouco de 
fermento leveda a massa toda? Lan�ai fora o velho fermento, para que 
sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois tamb�m 
Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa 
n�o com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da 
mal�cia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade”.

Sua vida demonstra ao mundo que Jesus est� vivo?

A C�lula � uma testemunha do Cristo vivo. Por isso que os testemunhos de 
f� s�o necess�rios em todas as reuni�es das c�lulas. 

IV. A Experiência de Pedro e João com o ressuscitado - João 20.1-9
O Evangelho narra a Ressurrei��o do Senhor, a experi�ncia de 

Maria Madalena e a ida de Jo�o e Pedro ao T�mulo. 
Madalena vai ao sepulcro e descobre que a pedra est� removida 

(1). Ele comunica a Pedro e Jo�o dizendo (2): “Tiraram do sepulcro o 
Senhor, e n�o sabemos onde o puseram”.

Os dois disc�pulos v�o ao t�mulo e Jo�o chega � frente (3-5): “e, 
abaixando-se, viu os len��is de linho; todavia, n�o entrou”.

Pedro chega depois e entra no t�mulo vazio. Encontra o len�ol que 
envolvia o corpo de Jesus e o len�o de sua cabe�a deixado � parte (6,7). 

O outro disc�pulo, encorajado pela f� de Pedro, entra, v� e crer na 
ressurrei��o (8). At� aquele momento n�o tinham (9) “compreendido a 
Escritura, que era necess�rio ressuscitar Ele dentre os mortos”.

Muitas vezes demoramos crer nas Escrituras; contudo, todas as 
promessas de Deus ir�o se cumprir. Jesus ressuscitou e cumpriu suas 
palavras. 

A experi�ncia de Madalena demonstra seu amor e cuidado pelo 
Senhor; apesar de n�o entender a ressurrei��o. 

A ousadia de Pedro estimulou Jo�o a entrar e ter sua pr�pria 
experi�ncia com o t�mulo vazio. Assim tamb�m precisamos estimular 
outras pessoas a terem a experi�ncia com o Cristo morto e ressuscitado. 

Voc� tem sido um est�mulo na f� para os outros?

A C�lula tem a gra�a de atrair as pessoas a Casa de Deus. Tem que 
ser um est�mulo para que todos possam seguir a Cristo. 


