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ressUrreiÇÃO - a CerTeZa dO amanHÃ

Porque é que os cristãos tive-
ram tanta dificuldade em crer 
que Jesus ia ressuscitar?

O que compreenderam quan-
do testemunharam que Jesus 
estava vivo?

Que importância tem a ressur-
reição de Jesus na sua vida?

Como é que tem anunciado a 
ressurreição?

Na casa de meu Pai há muitos lugares; se assim não fosse, ter-
vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar? 
Eu vou à vossa frente para vos preparar lugar. E depois de vos 
ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de 
mim, de modo que estejam onde eu estiver. (João 6:2-3)

A Páscoa cristã é a principal festa do cristianismo, contudo, tem 
sido paganizada pela sociedade, que procura substituir o mila-
gre da ressurreição de Jesus por uma fantasia de um coelho que 
põe ovos de chocolate.
Mas, a ressurreição é uma verdade incontornável, é o milagre 
que suporta a fé cristã. Sem ressurreição jamais haveria cristia-
nismo, pois nenhuma das promessas de Jesus faria sentido: “...

Pr. Rui Sabino

se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil também.” (1 Cor. 15:14)
Os discípulos de Jesus, no caminho para Jerusalém, na última semana de ministério de Jesus, foram avisados 
de que Jesus iria morrer e ressuscitar: “Escutem. Vamos para Jerusalém, onde o Filho do Homem vai ser 
entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei, que o vão condenar à morte. Hão de entregá-lo 
aos pagãos que vão troçar dele, bater-lhe e pregá-lo numa cruz. Mas ao terceiro dia há de ressuscitar.» 
(Mt.  20:18-20) 
Porém, os discípulos não conseguiram entender o que Jesus estava a dizer-lhes porque criam que o Senhor 
iria implantar o reino de Deus em Israel. Estavam tão certos desta ideia que chegaram a discutir sobre qual 
deles teria maior importância nesse reino.
Apesar da alienação dos discípulos, Jesus procurou, no cenáculo, enquanto celebravam a Páscoa, prepará
-los para a sua morte e partida para o céu. Jesus consolou-os com promessas maravilhosas que hoje enchem 
o coração de qualquer cristão.
Anunciou-lhes que iria preparar-lhes um lugar na casa do Pai e que mais tarde voltaria para buscá-los. 
Com a prisão de Jesus e a sua violenta morte, os discípulos esconderam-se com medo das autoridades ju-
daicas. Estavam aterrados, desiludidos, sem esperança e confundidos com tudo o que tinham presenciado. 
Mas, a ressurreição trouxe-lhes luz ao entendimento. Depois de limparem as lágrimas, arregaçaram as man-
gas e anunciaram ao mundo que Jesus estava vivo. Ao vê-lo ressurecto compreenderam o que lhes dissera: 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida...ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim.” (João 6:6). 
Os discípulos fizeram então de Jesus a sua identidade e da missão do Senhor a sua razão de viver.
Tem sido assim ao longo de dois mil anos, cristãos por todo o mundo, continuamente, anunciam que Jesus 
está vivo e os pecadores obtêm salvação quando se arrependem dos pecados e Lhe entregam as suas vidas.
A ressurreição é certeza do amanhã com Deus, por toda a eternidade.



Temas de Oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela Páscoa que pudemos celebrar, em parte presencialmente, em parte online. 
Por Jesus, nossa Páscoa. 
Pela nossa Igreja: pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online.

Que a fé alicerçada na ressurreição de Jesus permaneça nos nossos corações. 

Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP, Seminário, igrejas sem pastor. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 
   - Situação no Brasil. 

Campanha Famílias Oram por Famílias. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.
Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

Curso para Casais - Online
No dia 10 de Abril vamos iniciar um Curso 
para Casais - Online. Esse curso é para casais 
que procuram fortalecer a sua relação. 
Oferece muitas ideias práticas e ferramentas 
para ajudar a manter a relação mais sólida.
Mais informações: Pr. João Ribeiro
Inscrições: 
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://forms.gle/uq9pJe1e8itKWLos9%0D

