ROTEIRO – Base 04/04/2021
JESUS RESSUSCITOU, ISSO É PÁSCOA!
# Lucas 24:1-12 #
“No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam
preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não
encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente dois homens com roupas
que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o
chão, e os homens lhes disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está
aqui! Ressuscitou! Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galiléia: ‘É necessário que
o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia’ ". Então
se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos Onze e a todos
os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as
outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres; as palavras delas lhes pareciam loucura.
Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada; afastou-se, e
voltou admirado com o que acontecera.” (Lucas 24:1-12 NVI)

INTRODUÇÃO:
Essa é a melhor notícia de todos os tempos para a humanidade: o túmulo está vazio!
Jesus venceu a morte, anulou o seu poder.
§ Para você qual é o verdadeiro significado da Páscoa?
§ De que forma Jesus ressignificou a Páscoa?
I.

PRECISAMOS RESGATAR O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA PÁSCOA
§ Hoje, qual é a ênfase dada à Páscoa pelo mundo de forma geral?
§ Apesar de ser comemorada em um dia específico do ano, como a Páscoa pode ser
refletida fora dessa data?

II. PRECISAMOS ENTENDER O PODER DA RESSURREIÇÃO DE JESUS
§ O que significa a ressurreição de Jesus?
§ Como o túmulo vazio de Jesus mudou a nossa perspectiva terrena?
III. PRECISAMOS RESGATAR O VERDADEIRO SENTIDO DA PÁSCOA
§ De que forma a Páscoa pode ser relacionada com a libertação das consequências
do pecado?
§ A Páscoa é uma oferta de amor. Como transmitir essa mensagem aos que estão ao
nosso redor? (oportunidade de evangelismo)
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Íntegra do Esboço da Mensagem:

ROTEIRO – Base 21/03/2021
JESUS RESSUSCITOU, ISSO É PÁSCOA!
# Lucas 24:1-12 #
“E, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham
preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu
que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E,
estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre
os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém
que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e, ao terceiro dia, ressuscite.
E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os
demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam as que diziam
estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém,
levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos; e retirou-se, admirando consigo aquele
caso.” (Lucas 24:1-12 ACF)

INTRODUÇÃO:
Essa é a melhor notícia de todos os tempos para a humanidade: o túmulo está vazio!
•
•

•

A história da Páscoa não envolve somente a morte de Jesus, mas, principalmente a sua
ressurreição.
Esse é o berço da igreja, um túmulo vazio. Pregamos um Cristo que foi morto, mas que
vive, e está assentado no trono à direita de Deus

“Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está
à direita de Deus, e também intercede por nós.” (Romanos 8:34)
“Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome.” (Filipenses
2:9)

Jesus venceu a morte, anulando todo o seu poder.

“E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da
imortalidade, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó
morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força
do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.” (1 Coríntios 15:5457)
“E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para
que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com
medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.” (Hebreus 2:14-15)
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I. PRECISAMOS RESGATAR O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA PÁSCOA

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram
em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.” (1 Coríntios 15:17-20)

1. Páscoa é libertação; é sair do cativeiro; é caminhar para um propósito que Deus
estabeleceu para o seu povo.
• Como libertar um povo cativo por mais de 400 anos? Através da ação e do poder de
Deus, quebrando o jugo de Faraó e de todas as divindades egípcias.

“E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o
seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da
mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite
e mel; ao lugar do cananeu, e do heteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do heveu, e do jebuseu. E agora, eis
que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os
oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do
Egito.” (Êxodo 3:7-10)

2. Páscoa envolve o sacrifício, a morte de Jesus na cruz.
• Somente o sangue de Jesus pode purificar o coração do homem de todos os seus
pecados.

“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus
Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós
mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça.” (1 João 1:7-9)

• O cordeiro era sacrificado a tarde.

“e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o
sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas
em que o comerem.” (Êxodo 12:6,7)

3. O cordeiro apontava para Jesus, o ungido de Deus para salvação do mundo

“Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.”
(2Coríntios 5:21)
“E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e nele não há pecado.” (1 João 3:5)

• O sangue é sinal de salvação, é sinal de proteção.

“E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; vendo eu sangue, passarei por cima de
vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito” (Êxodo 12:13)

• O Páscoa não é um fato histórico ou uma data no calendário eclesiástico. Páscoa é uma
pessoa: Jesus!
II. É PRECISO ENTENDER O PODER DA RESSURREIÇÃO DE JESUS

“Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, agora, Cristo
ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim
também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias; depois, os que são
de Cristo, na sua vinda.” (1 Coríntios 15:19-23)

1. Precisamos entender que, se Cristo não ressuscitou:
• A nossa fé é inútil;

“E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.” (1 Coríntios 15:17)
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• Nossa pregação é inútil;
• Não há esperança após a morte;

“E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.” (1 Coríntios 15:18)

• Nossos pecados não foram perdoados;
• Somos os mais infelizes dos homens.

“Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.” (1 Coríntios 15:19)

2. Não havendo ressurreição, a morte teria a última palavra. Mas, podemos crer na promessa
de Jesus ao ladrão arrependido, à sua direita na cruz.

“E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu Reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te
digo que hoje estarás comigo no Paraíso.” (Lucas 23:42-43)

• A ressurreição de Jesus é um fato histórico comprovado. As suas aparições por 40 dias
aos seus discípulos e a um grupo de 500 pessoas.

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles,
foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no
céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes
disseram: Varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em
cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.” (Atos 1:8-11)

3. O túmulo vazio

“E, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que
tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor
Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões com
vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe
disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos
falou, estando ainda na Galileia” (Lucas 24:1-6)

• Os discípulos no caminho de Emaús;

“E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo
nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles
falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles” (Lucas
24:13-15)

III. E ENTÃO, RESGATAR O VERDADEIRO SENTIDO DA PÁSCOA
1. Jesus é o Deus que veio a nós. O Deus de amor.

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)

• O que o amor de Jesus fez a Zaqueu, a Paulo e à mulher pecadora? Trouxe libertação
e transformação.
2. Jesus é o Deus de amor que nos trouxe paz.

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize.” (João 14:27)
“E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o
povo, pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor.” (Lucas 2:10-11).
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• Jesus é o Deus presente que traz esperança e vida.

“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas
moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar
lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também.”
(João 14:1-3)

3. Jesus é o Deus de amor que deseja salvar a todos.

“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.” (Lucas 19:10)

CONCLUSÃO:
PÁSCOA É VIDA, É LIBERDADE; PÁSCOA É SALVAÇÃO!
• Páscoa é sair das trevas para viver na luz;
• Páscoa é sair do cativeiro para viver a liberdade;
• Páscoa é viver os propósitos de Deus como povo que adora, serve e anuncia a Sua volta.
• Podemos celebrar a Páscoa, pois Jesus ressuscitou!

Pr. Sebastião Brito Netto
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