
Curitiba, 21 de abril de 2019 

 

ASSUNTO DA SEMANA: Testemunhas da Ressurreição 

 

Objetivo do encontro: Refletir sobre a vitória de Jesus sobre a morte e a certeza de que Ele está vivo.  

Para o líder: Que a cada comemoração da ressurreição de Jesus possamos refletir sobre a 

responsabilidade de sermos testemunhas da vitória de Jesus sobre a morte. “Ele está vivo”.    

10 MINUTOS - QUEBRA GELO: Sentindo a Jesus 

Material: Bombons.   

O líder deve falar um pouco de Jesus para a célula. Depois o líder deve mostrar os bombons e 

perguntar a cada um como ele acha que está o sabor destes bombons. 

Obviamente alguns irão descordar a respeito do sabor, como: acho que esta doce, que está azedo etc. 

Após todos terem respondido o líder entrega um bombom para cada um comer. Então o líder deve 

repetir a pergunta (como está o sabor do bombom?). 

Mensagem: Só saberemos o sabor de Jesus se provarmos e deixarmos agir em nós.  

 

20 MINUTOS  

 

1. Rude cruz 

2. Leia: Salmo 19 

3. Qual foi o versículo que mais chamou a tua atenção e porquê?  

4. Orações de agradecimentos ao Deus da Glória 

5. Porque Ele vive 

RESUMO DA MENSAGEM: Testemunhas da Ressurreição.  

Pr. Michel Piragine    

Texto: Mateus 28: 6 



O milagre da ressurreição é um dos pilares da fé cristã que nos diferencia de outras religiões. Se você 

for para a China vai encontrar o local onde estão os restos mortais de Confúcio, o mais famoso filósofo 

e pensador político, e nesse local milhares de pessoas o adoram. Passando pela cidade de Meca na 

Arábia Saudita, lá nasceu e foi enterrado Maomé que é o fundador da religião islâmica, onde 

acontecem peregrinações do mundo todo. Na Índia milhares de fiéis se reúnem na cidade de Mumbai 

para venerar parte das cinzas e da ossada de Buda. Se você for conhecer Paris, vai encontrar em um 

cemitério os restos mortais de Allan Kardec que codificou o espiritismo. Em Jerusalém você vai 

encontrar um jardim com uma tumba vazia, e com uma inscrição na porta dizendo: “Ele não está mais 

aqui, ressuscitou dentre os mortos”.  

Na Bíblia a ressurreição significa a celebração da vitória de Jesus sobre a morte (I Co 15:55). Também 

a Palavra de Deus vai nos dizer que celebramos a certeza e a convicção de que Ele está vivo (Atos 1:3). 

Em I Co 15: 13-20, o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, comamos e bebemos 

porque amanhã morreremos. Se não cremos na ressurreição a nossa fé é vã e não tem sentido. Agora 

na ressurreição celebramos uma fé que transcende e dá esperança, porque Jesus venceu a morte e 

seu corpo foi glorificado. Um dia participaremos dessa glória.           

A ressurreição de Cristo passou por algumas testemunhas e nessa mensagem, vamos ver o que elas 

vão nos revelar sobre esse fato. 

1. O Anjo - Mateus 28: 2: Veio trazer a notícia do que já havia sido anunciado no céu. A Bíblia vai 

nos descrever esse anjo que tinha aparência de um relâmpago. Quando ele chega o chão 

treme, ele rola a pedra do sepulcro sozinho. O anjo que veio trazer a notícia, veio mostrar o 

poder dessa mensagem e, é por isso que ele se revela dessa maneira. Ele veio anunciar que 

Jesus é o poder de Deus para vencer. Houve muita alegria no céu e a Bíblia vai nos mostrar 

alguns textos como encontramos em Cl 2: 14, onde na perspectiva do céu a ressurreição 

representou um desfile de vitória de Cristo, e como os demônios, autoridades e potestades 

foram envergonhados diante do triunfo de Jesus na cruz do calvário. O céu e o anjo que veio 

anunciar que Cristo está vivo, havia visto o desfile de vitória do Senhor. É isso que representa 

a ressurreição na perspectiva celeste. Jesus depois que morreu, desceu até o inferno (hades), 

onde Ele foi dizer aos espíritos malignos em prisão (I Pe 3: 19), a nossa vitória em Cristo. Na 

perspectiva do céu, Jesus foi tomar de satanás as chaves da morte e do inferno (Ap 1: 16-18).  

2. Maria Madalena – João 20: 14: Aqui vemos a experiência de Maria que vai ao sepulcro ver 

Jesus. O Mestre tinha sido o seu libertador (retirou sete demônios dela), e Maria tinha um 

profundo amor demonstrado de diversas formas, e agora ela era a primeira a chegar lá. 

Quando encontrou-o vazio ela desesperou-se e perguntou a um homem, que pensou ser um 

jardineiro, onde tinham levado o seu Senhor. O Cristo ressuscitado vira para ela e a chama 

pelo nome: “Maria”. Vendo o Mestre chama-la dessa maneira ela o reconhece. Essa 

testemunha vai revelar Jesus como aquele que nos conhece e nos chama de maneira 

carinhosa. Ele nos conhece intimamente, sabe os nossos problemas e defeitos, mas também 

conhece as nossas virtudes. O Cristo ressurreto é aquele que nos conhece.  

3. Os discípulos a caminho de Emaús – Lucas 24: 30: Esses homens estavam andando chateados 

porque Jesus tinha morrido, e eles não conseguiam enxergar nada além da sua dor. Jesus 

chega perto deles e começa a andar com eles, mas apesar de Jesus falar com eles e explicar 

as Escrituras, eles não eram capazes de vê-los. Em determinado momento Jesus se despediu 

dos homens, mas foi convencido para pousar na casa deles. A Bíblia diz que na hora da 

refeição, Jesus no partir do pão de uma maneira peculiar e familiar, abriu o entendimento 

daqueles homens e eles conseguem enxergar quem de fato estava diante deles, o Cristo vivo 

e ressurreto. Esse terceiro testemunho vai nos falar de um Deus que quer ser conhecido por 



nós. Eu creio que existe muitas pessoas que Jesus, de diferentes formas, têm se mostrado, 

revelado e acompanhado a sua vida e existência. Eles não conseguem enxergar o que Jesus 

tem feito. A Bíblia diz que o inimigo (satanás) cegou o nosso entendimento, e a gente não 

percebe a graça, a visitação e o cuidado de Jesus constantes nas nossas vidas. Hoje é o dia do 

partir do pão, quando Jesus de uma maneira especial vai se tornar conhecido, e vai se revelar 

para você. Jesus usa situações para se revelar as pessoas que precisam e solicitam a Sua 

presença. A minha oração é que a revelação de Jesus alcancem a sua vida.        

  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que representou a ressurreição vendo por meio da perspectiva do céu? O que os anjos 

comemoraram?   

b) O que aconteceu no período entre a morte e a ressurreição de Cristo?  

c) O que de fato representou para nós, Jesus ter pego no inferno as duas chaves das mãos de 

satanás? 

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  

a) De que forma Jesus apareceu para João, como lemos em Ap 1: 16-18, e o que aconteceu 

com o discípulo diante da sua presença?  

b) O que você entendeu sobre a forma carinhosa com que Jesus nos chama de maneira? Cite 

um exemplo na Bíblia.  

c) Como você explica a situação de cegueira dos discípulos a caminho de Emaús? O que 

impediu eles de verem a Jesus?  

3– Checagem  

 a) Se Jesus tem o poder de vencer a morte, porque ainda não conseguiu vencer na tua vida, 

em sua família ou nos teus negócios?  

             b) Talvez você tenha clamado a Deus por socorro, por visitação e nada tem acontecido. Como 

está a tua vida de santificação e comunhão com o Senhor?  

             c)  Você está pronto para deixar tudo o que o impede de seguir o Cristo vivo?  

A PIB Curitiba entrou numa campanha que é diferente, onde os membros vão sair em duplas durante 

cinco semanas em obediência e fé no poder de Jesus Cristo, para abençoar a casa de alguém. A Bíblia 

diz que quando se entra numa casa, a primeira coisa que se diz é “que a paz do Senhor esteja sobre 

essa casa”. Como está o comprometimento de sua célula nessa campanha?  

Entre no link: pibcuritiba.org.br/casasdepaz, onde você vai encontrar todas as informações. Deus 

abençoe a todas as células.      

1. Orar pela campanha “Casas de Paz”. 

2. Orar por sua célula. 

3. Orar pelos pedidos de sua célula. 



4. Orar pela irmã Cleusa Piragine e que o Senhor lhe de forças nesse momento de enfermidade. 


