
 OraçãoInicial

Retomando:No estudo passado, fomos desafiados a nos lembrar das promessas de Deus
sobre a nossa vida e orar declarando a nossa confiança na fidelidade de Deus para completar
o que Ele iniciou. Como foi?

Estudo 08 – Ele Vive!

 Resumo:No estudo de hoje falaremos a respeito da Ressurreição de Jesus Cristo.
Aprenderemos a tirar o nosso foco da morte e colocar nossos olhos na verdadeira vida e
quais os benefícios dessa Obra redentora.

Texto: Lucas 24: 1-8.

Introdução:Sempre que alguma data comemorativa Cristã se aproxima, logo começamos a ver o
quanto o mundo e o comércio tentam distorcer a verdade Bíblica, trazendo princípios falsos e que
nada têm a ver com o verdadeiro significado deles. Com isso, os verdadeiros valores acabam
ficando em segundo plano ou em muitos casos, até mesmo esquecidos. Em tempos de Páscoa,
todas as propagandas são voltadas para coelhinhos e ovos de páscoa. As pessoas passam a se
programar para a compra de chocolates para a casa toda, as escolas enfatizam essa alegoria e até
mesmo nas famílias, fica esquecido o verdadeiro significado da páscoa e o foco passa a ser os
chocolates.

1)Você sabe o verdadeiro significado da Páscoa?

Não há dúvidas de que a resposta para essa pergunta está na ponta da língua de qualquer um: a
morte de Jesus na cruz. Porém, mesmo sabendo dessa verdade, deixamos ela de lado e nos
iludimos com o fato de termos mais um feriado, festas em família, comilanças e tantas outras
coisas. Não podemos ignorar o fato de que a cruz foi real! E mais ainda, o fato de que ela
trouxe para nossas vidas muitos benefícios que jamais alcançaríamos por meio do nosso
próprio esforço, nem mesmo por meio da nossa própria vida. Mas, mesmo tendo consciência
da morte de Jesus na cruz, muitas pessoas acabam se esquecendo que após ter morrido na cruz,
Jesus Ressuscitou ao terceiro dia e isso quer dizer grande vitória. A morte é algo que nos
impressiona grandemente. Portanto é muito comum que demos a ela muito valor. A morte de
Jesus na cruz foi de extremo valor. Através dela, nossos pecados foram perdoados, a nossa
dívida foi paga, recebemos cura e libertação da escravidão na qual vivíamos. Mas não parou
por aí... Jesus Ressuscitou! Páscoa é tempo de celebração, de vida, de recomeço, de nova
oportunidade. Quando Jesus ressuscitou, ele foi além do que qualquer um poderia ir, ele venceu a
morte e trouxe sobre a nós a esperança de termos vida.

2)Você desfruta das coisas que foram conquistadas na Cruz por você?



Muitas pessoas, mesmo tendo o conhecimento da História que a Bíblia nos conta, vivem como se a
cruz não existisse. Não se apropriam das coisas que Jesus conquistou para elas. São inúmeros os
benefícios que a Obra redentora nos garante. Mas hoje, vamos falar a respeito de três benefícios
que precisamos usufruir com urgência.

I – Ser livres. Muitas pessoas não tomaram posse da liberdade conquistada por Jesus na cruz.
Vivem ainda uma vida presa ao pecado, escravos de sua própria carne e cobiça. Fazem
promessas de que vão abandonar o pecado, mas sentem como se esse pecado fosse mais forte do
que elas. Pessoas que se sentem escravas de vícios, não conseguem parar, pois estão acorrentadas a
eles. Isso é claramente satanás tentado prender novamente em seu cativeiro. Mas nós já fomos
libertos, o diabo e muito menos a nossa própria carne não podem mais nos dominar, Jesus já
nos libertou e nos tornou livres. Seja livre.

II –Receber a vida. Quantas pessoas, mesmo sabendo que Jesus ressuscitou e trouxe vida, vivem
uma vida de morte. Estão afundados em depressão, pensamentos de desistência, desânimo, falta de
vontade de viver. Permitem que seus relacionamentos morram, que seus sonhos sejam sepultados.
É preciso permitir que a vida que Jesus conquistou na cruz invada o nosso interior e traga
vida verdadeira a tudo a nossa volta. Não podemos desperdiçar a vida que Jesus já nos deu com
um preço muito alto pago em nosso lugar. Receba a vida.

III – Ter esperança. Nos dias de hoje, uma das coisas que mais vemos é gente desesperançosa. Só
se houve uma frase: não tem mais jeito. Perderam a esperança no emprego, nas finanças, na saúde,
na família, no casamento, no governo, no país, nas outras pessoas e até em si próprias. A
ressurreição de Jesus nos traz um novo olhar, a esperança de que realmente podemos viver
algo novo, o Novo de Deus sobre a nossa vida e tudo o que nos rodeia. Tenha esperança.

Conclusão:Não se deixe iludir por festas, chocolates e feriados, tenha em mente o verdadeiro
significado da Páscoa. Tome posse de tudo o que Jesus conquistou duramente por você. Você
deseja viver tudo isso? Quer desfrutar dos benefícios reais da Páscoa? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Durante esta semana, peça ao Espírito Santo que mostre a você se realmente você tem
tomado posse de tudo o que Jesus conquistou na cruz pela sua vida. Do que é que você ainda
precisa se apossar? Da libertação? Da vida? Da esperança?


