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Entre a Cruz e a Ressurreição 
Salmos 107.14-16 - Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que                 
os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por                 
eles! Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. 
 
ESTUDO 
•O MAIOR ÊXODO DE TODOS OS TEMPOS! Imagine a cena! 
ABRIRAM-SE OS PORTÕES DO INFERNO, PARA QUE ENTRE O REI DA GLÓRIA! Levantai, ó              
portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória! Quando a                
morte ouviu os gritos daqueles mortos, ela fingiu não conhecer, e disse: 
Salmos 24.8: Quem é este Rei da Glória? E Davi responde: O SENHOR FORTE E PODEROSO,                
O SENHOR PODEROSO NA GUERRA, Ele é o Rei da Glória!. 
Jesus, como pastor, levou suas ovelhas que estavam neste lugar para a morada eterna! 
A volta de Jesus para casa. Ele desceu sozinho e voltou com milhares de vidas. 
Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá! João 11:25 
A ressurreição fala de um Jesus que habita em você! Romanos 10.9,10. 
I Coríntios 15.20-22. “Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias               
dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a                 
ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos             
serão vivificados em Cristo”. 
A mensagem da páscoa é: ELE NÃO SÓ RESSUSCITOU, MAS UM DIA RESSUSCITAREMOS:             
Imortalidade, incorruptibilidade e o selo da redenção. O PECADO SERÁ ERRADICADO. 

PERGUNTAS 
● Você crer que Jesus morreu para pagar o preço do seu pecado? 
● Como foi sua experiência do Novo Nascimento? Motive os irmãos a darem um breve testemunho. 
● O que deveria ser transformado nesta vida ao compreendermos a verdade de que 

VIVEREMOS por toda a eternidade com o Senhor? 
○ Sugestão de respostas: 

■ Abandono do Pecado. 
■ Busca por intimidade com Deus 
■ Fé inabalável 

 

BETHEL NEWS 
12 de abril – 31 de maio: 50 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO 
Direção desta semana: Retirar uma refeição.  
Tadel Online (31) - 19h30.  
Células Online (Quarta e Quinta) 

 


