
dedos nas marcas das chagas e o exorta dizendo (27): “n�o sejas 
incr�dulo, mas crente”.

Assustado com a miseric�rdia do Jesus ressuscitado, Tom� 
responde (28): “Senhor meu e Deus meu!” 

Jesus ressuscitado n�o desistiu de Tom�. Sua miseric�rdia o 
restaurou. 

Ele acreditou por que viu, contudo s�o (29) “Bem-aventurados os 
que n�o viram e creram”.

Tudo que Jo�o registrou em seu Evangelho foi para os que nada 
viram, mas creram no testemunho dos disc�pulos. Crendo em Jesus, temos 
vida em seu nome (30,31).

Voc� conhece algum crist�o que necessita ser recuperado? Como 
voc� ir� trabalhar para traz�-lo de volta a Jesus?

A C�lula vive pregando a Miseric�rdia do Ressuscitado e crendo 
na restaura��o dos pecados. 

Conclus�o:
Hoje aprendemos que precisamos viver, proclamar, confiar e crer 

no poder restaurador da Miseric�rdia do Ressuscitado. Este � o nosso 
estilo de vida. Somos disc�pulos do Senhor vivo que nos restaura todos os 
dias e nos fortalece para miss�o. 

Ora��o:
Pai celestial, libertaste-nos do poder do pecado e trouxeste-nos para o 
reino de teu Filho; concede que Aquele cuja morte nos restaurou � vida, 
pela sua presen�a entre n�s, nos erga at� �s alegrias eternas. Mediante 
Jesus Cristo, nosso Senhor. Am�m. 

Dedica��o:
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. 

2� Domingo da P�scoa
A Divina Miseric�rdia do Ressuscitado 

Jo�o 20.19-31
 Acolhimento:
 Ora��o inicial:
 C�ntico: 
 Quebra-gelo: Cite o nome de 

uma pessoa que � exemplo de 
miseric�rdia para sua vida?

Introdu��o:
O tema do Segundo domingo 

da P�scoa � a Miseric�rdia do 
Senhor. Jesus teve que aparecer no 
domingo seguinte para restaurar a f� 
de Tom�. Todos os textos de hoje apontam para a necessidade que temos, 
como disc�pulos e disc�pulas, de viver a dimens�o da miseric�rdia do 
Senhor em nosso cotidiano. 

I. Precisamos viver na Miseric�rdia do Ressuscitado – Atos 4.32-35
A Igreja primitiva recebeu o poder do Esp�rito Santo e vivia na f� e 

na miseric�rdia do ressuscitado. Consequentemente, a (32) “da multid�o 
dos que creram era um o cora��o e a alma”. 

Viviam em comunidade de f�. “Tudo lhes era comum”. 
Os ap�stolos com poder, davam testemunho da ressurrei��o (33). 

Em “todos eles havia abundante gra�a”. A prova da gra�a era que n�o 
havia nenhum (34) necessitado “entre eles, porquanto os que possu�am 
terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, (55) e 
depositavam aos p�s dos ap�stolos; ent�o, se distribu�a a qualquer um � 
medida que algu�m tinha necessidade”.
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A igreja vivia no testemunho do poder de Deus e nas obras de 
miseric�rdia. Quem sustentava esta obra eram os pr�prios disc�pulos com 
os seus bens. Os nossos bens sustentam a obra de Deus. Aqui est� um 
princ�pio espiritual que motiva a doa��o da nossa oferta e a entrega dos 
nossos d�zimos.

Como testemunhar a Miseric�rdia do Ressuscitado?
Voc� � fiel aos d�zimos e ofertas?  

A C�lula vive a miseric�rdia de Deus ganhando almas para Jesus e 
cuidando dos seus disc�pulos.

II. Precisamos proclamar que a Miseric�rdia do Ressuscitado dura 
para sempre - Salmo 118.1-4,16-18,22-24.

O Salmista inicia exortando a dar gra�as a Deus por que (1) “ele � 
bom, porque a sua miseric�rdia dura para sempre”.

Israel, todos os sacerdotes e os que temem ao Senhor precisam 
dizer (2,3,4): “Sim, a sua miseric�rdia dura para sempre”.

Deus sempre far� proezas na vida daquele que cr� (16). Jesus 
ressuscitou e n�s, como testemunhas da ressurrei��o, precisamos 
proclamar as obras do Senhor (17). 

Como Salmo messi�nico, fala do sofrimento do Messias e de sua 
ressurrei��o. Ele n�o ficaria na morte (18). Jesus � a (22) “pedra que os 
construtores rejeitaram”. Esta pedra “veio a ser a principal pedra, angular”.

O triunfo de Jesus e a Miseric�rdia do Ressuscitado s�o (23) 
“maravilhosos aos nossos olhos”. A ressurrei��o de Jesus � o grande dia 
na vida da Igreja. Por isso podemos dizer (24): “Este � o dia que o 
SENHOR fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele”. O disc�pulo precisa 
viver se alegrando na miseric�rdia do Senhor ressuscitado. 

Voc� tem vivido se alegrando em Deus? Como?

A C�lula proclama a Miseric�rdia do Ressuscitado em todas as suas 
reuni�es.

III. Precisamos confiar na vit�ria que temos, pela f�, no Jesus 
ressuscitado - 1 Jo�o 5.1- 6. 

A Carta de Jo�o � uma exorta��o a igreja para que possa viver na 
f� e no amor de Jesus Misericordioso. 

Todo nascido de Deus cr� que Jesus e o Cristo (o messias); e nesta 
f� ama o Pai e o Filho (1). Da mesma forma s� amamos os filhos de Deus 
quando amamos Jesus e guardamos os seus mandamentos (2).

O amor de Deus exige que guardemos os seus mandamentos e 
estes n�o s�o penosos (3). Pela f� em Jesus como Filho de Deus, vivemos 
com o Pai, guardamos os seus mandamentos e vencemos o mundo (4,5) : 
“porque todo o que � nascido de Deus vence o mundo; e esta � a vit�ria 
que vence o mundo: a nossa f�. Quem � o que vence o mundo, sen�o 
aquele que cr� ser Jesus o Filho de Deus?”

Jesus com sua miseric�rdia veio em �gua e sangue (6). �gua e 
Sangue s�o s�mbolos do sacramento do Batismo e da Santa Ceia. Foram a 
�gua e o Sangue que sa�ram do lado direito do Senhor na cruz. Simboliza 
nossa purifica��o e nosso acesso ao Pai da Miseric�rdia. Jo�o diz 
(6): “Este � aquele que veio por meio de �gua e sangue, Jesus Cristo; n�o 
somente com �gua, mas tamb�m com a �gua e com o sangue. E o Esp�rito 
� o que d� testemunho, porque o Esp�rito � a verdade”.

O sacrif�cio do Senhor e a sua miseric�rdia tem que ser 
correspondidos com a f�. 

Voc� tem se preocupado com a salva��o dos perdidos? O que voc� 
tem feito de forma concreta?

A C�lula leva vidas a terem um encontro pela f� com a 
Miseric�rdia do Ressuscitado.

IV. Precisamos crer no poder restaurador da Miseric�rdia do 
Ressuscitado – Jo�o 20.19-31.

No dia da Ressurrei��o, o Senhor apareceu aos disc�pulos � tarde, e 
ministrou a paz (16), a alegria (20), o comissionamento (21), o Esp�rito 
Santo (22) e o poder para perdoar pecados (23). 

Contudo (24) “Tom�, um dos doze, chamado D�dimo, n�o estava 
com eles quando veio Jesus”.

Al�m de ter perdido todas as gra�as ministradas pelo Senhor 
Ressuscitado, Tom� duvidou do testemunho dos disc�pulos e com 
desprezo disse (25): “Se eu n�o vir nas suas m�os o sinal dos cravos, e ali 
n�o puser o dedo, e n�o puser a m�o no seu lado, de modo algum 
acreditarei”.

O Senhor Jesus, em sua miseric�rdia, oito dias depois, aparece aos 
disc�pulos especialmente para ministrar sobre Tom�. Manda-o colocar os 


