
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  
 

ROTEIRO – Base 10/04/2022 
 

JESUS RESSUSCITOU, ISSO É PÁSCOA! 
# Lucas 14:1-12 # 

 
“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” 
 

INTRODUÇÃO: 
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. Diante dessa verdade, o que precisamos 

aprender e resgatar com a Páscoa?  

 

• RESGATAR O VERDADEIRO SIGNIFICADO DA PÁSCOA.  
 

• Qual é a ênfase dada à Páscoa pela sociedade de maneira geral? 
• Como Jesus ressignificou a Páscoa?  

 
• ENTENDER O PODER DA RESSURREIÇÃO DE JESUS. 

 

• O que a ressurreição de Jesus conquistou para nós?  
• Existe alguma área de sua vida que ainda precisa de libertação? 

 
• A PÁSCOA NOS REVELA UM DEUS DE AMOR. 
 

• Como foi o momento em que você entendeu o grande amor de Deus por 
você? 

• Como transmitir o verdadeiro significado da Páscoa aos que estão ao nosso 
redor? 
 

CONCLUSÃO: 
Podemos celebrar o verdadeiro significado da Páscoa, pois Jesus ressuscitou! 

Pr. Sebastião Brito 


