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POrQUe JesUs ViVe nÓs ViVemOs TambÉm - PáscOa

De que forma celebra a ressurreição 
de Jesus? Apenas no dia de Páscoa 
ou diariamente?

Como é que pode celebrar a ressur-
reição em família, no emprego ou 
nas escola?

Depois de ter morrido na cruz na sexta feira, Jesus ressuscitou 
ao terceiro dia, como havia prometido (Mateus 20:17-19). Po-
rém, a ressurreição apanhou de surpresa tanto os discípulos, 
como os judeus e os romanos. Possivelmente foram surpreen-
didos, porque a  morte na conceção humana é o fim  dos ho-
mens, é o problema  insolucionável da raça humana. Aqueles 
que tinham obrigação de crer seriam os dicipulos, mas quando 
viram o mestre, que tinha poder para dar vida a mortos, mor-
rer completamente trucidado, a esperança esfumou-se e não ousaram pensar que Ele iria ressuscitar. 
Mas os momentos incompreensíveis de medo, desanimo e caos pelos quais passaram com a prisão e 
morte de Jesus, na verdade eram a consumação do plano redentor que o Senhor havia preparado. Tudo 
aconteceu quando e como Ele tinha determinado, por amor de nós!
A ressurreição livrou-nos de dois grandes problemas: a condenação pelo pecado e a incapacidade de nos 
relacionarmos com um Deus Santo e Perfeito.
Desde o Éden que Deus anunciou  que a sentença  pelo pecado era a morte, fisica e espiritual!
No calvário Jesus padeceu pelo pecado dos homens. Ali foi castigado por todo o mal feito, por toda a in-
justiça cometida. A condenação foi paga no seu corpo, paga pela sua morte. Mas porque Ele foi inocente 
até ao fim, a morte não o aprisionou e  Ele ressuscitou e livrou-nos da condenação. Por isso Paulo diz 
aos romanos “Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”.(Rm 10:9)
A ressurreição permitiu Jesus enviar o consolador (João 17:7-8), que ensina e convence os homens do 
pecado da justiça e do juízo (João 16:8). Que regenera o coração dos homens e transforma-os com  ca-
racter de Jesus.
O Espirito Santo veio dar aos discípulos de Jesus a capacidade e desejo de viverem com Deus e para Deus. 
De pecadores inimigos transformou-os  em filhos de Deus, colocou em nos o seu Espirito e assim resol-
veu-nos a incapacidade de nos relacionarmos com o Deus Santo e Perfeito.
Se para muitas pessoas a celebração da ressurreição de Jesus faz-se num único dia com uma festa em 
família - a Páscoa. Os cristãos porém, celebram-na  no dia a dia, numa postura de  vida de submissão e 
gratidão a Jesus. Celebram-na com expressões de amor ao próximo. Celebram-na em obediência à gran-
de comissão (Mat. 28:18-20). Celebram-na à semelhança de Maria Madalena com uma devoção incondi-
cional, com um amor diário que tem por objetivo honrar e glorificar Jesus a cada dia. Celebram-na com a 
espectativa de um encontro com Jesus e de passarem a eternidade na sua presença.

Pr. Rui Sabino



Temas de Oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela protecção e bondade do Senhor para com a Igreja. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela reuniões presenciais e on-line. 

Pela possibilidade de estarmos gratos a Cristo pelo Seu sacrifício por nós nas várias 
reuniões desta Páscoa. 

Pelos nossos pastores e liderança. 

Pela direcção do Senhor em todas as actividades e planos da Igreja.

Pelo EVM e pelo Seminário. 

Pelo conflito na Ucrânia, pelos nossos irmãos ucranianos, pelo esforço de ajuda aos 
refugiados. 

Tempo Covid: 
   - Protecção para os mais frágeis. 

Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

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

Reunião de Oração “Mulheres que Oram”
Terças - 21h às 22h
Através do Zoom
https://us02web.zoom.us/
j/83018423307?pwd=ZjdFYW1CQ1YrSU0r-
MlVSbG1LM0lKUT09
ID da reunião: 830 1842 3307
Senha de acesso: 265595

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
Presencial e Online  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

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


