
  

!
PÁSCOA'–'HINENI'–'EIS-ME'AQUI!!!'

'
Sentindo!
'

PÁSCOA' –' Liberdade( do( povo( hebreu( que( estava( sofrendo( no( Egito( sua( escravidão.(
Deus( em( Êxodo( descreve( este( fato( anunciando( ao( cordeiro( “Jesus”.( O( povo( hebreu(
deveria(ter(a(marca(de(sangue(do(cordeiro(em(seus(umbrais(das(portas(pois(o(Senhor(
passaria( pela( Terra( ferindo( os( egípcios( e( quem(não( tivesse( a(marca( em( seu( umbrais(
seria(morto(seu(primogênito(homem(ou(animal.(Êxodo!12.12.!

A( liberdade( está( registrada( em( Êxodo! 12.27/28( G( respondamGlhes:( É( o( sacrifício( da(
Páscoa(ao(Senhor,(que(passou(sobre(as(casas(dos( israelitas(no(Egito(e(poupou(nossas(
casas( quando( matou( os( egípcios”.( Então( o( povo( curvouGse( em( adoração.( Depois( os(
israelitas(se(retiraram(e(fizeram(conforme(o(Senhor(tinha(ordenado(a(Moisés(e(a(Arão.(

PÁSCOA' –' É( a( data( mais( importante( para( nós( cristãos,( pois( celebramos( a( morte( e(
ressureição( de( Cristo( o( nosso( salvador( e( libertador.( Jesus( morreu( em( nosso( lugar(
levando(sobre(ele(todos(os(nossos(pecados,(transgressões,(desobediências(e(dores(para(
nos(dar(vida(e(vida(completa(assim(como(Jesus(relata(e(João!10.10!–!11(G(O(ladrão(vem(
apenas( para( roubar,( matar( e( destruir;( eu( vim( para( que( tenham( vida,( e( a( tenham(
plenamente.(“Eu!sou!o!bom!pastor.!O!bom!pastor!dá!a!sua!vida!pelas!ovelhas.(

(

Aprendendo(
!

Que!no!novo! testamento! Jesus! veio!para!nos!dar!a! vida!por! completa!em! todas!as!
áreas!de!nossas!vidas.!JOÃO!10.10.!

Ele!nos!ensinou!de!como!devemos!ser!e!fazer.!

Ele!atraiu!todos,!começou!com!seus!discípulos!tirando!eles!de!suas!vidas!rotineiras!e!
de! pecados! e! escravidão! e! lhe! dando! uma! proposta! de! vida! completa! e! plena! em!
todas!as!áreas!de!suas!vidas.!Pessoas!normais!como!eu!e!você,!eles!eram!pescadores,!
trabalhadores! simples! e! se! tornaram! seguidores! do! maior! homem! deste! mundo!
chamado!Jesus.!

Jesus! em! suas! virtudes! e! qualidades,! Ele! foi! obediente! a! seus!pais,! as! escrituras! se!

batizou,! homem! de! oração,! aprovado! por! Deus,! realizou! milagres,! curou,! amou,!
ouviu,! capacitou,! trouxe!o! reino!de!seu!Pai!para! terra,! teve!compaixão,!amigo,! fiel,!
leal,!sensível,!enérgico!e!nos!libertou...!

(

Refletindo(
(
Depois(de(toda(esta(experiência(Jesus(foi(traído,(preso(e(morto(por(nós.(Se(fez(pecador(
em(nosso(lugar.(
Morreu(morte(de(cruz,(suportou(nossos(erros,(nos(deu(liberdade.(
Fico( imaginando( como( ficou( a( cabeça( de( seus( discípulos( ao( ver( seu(melhor( amigo( e(
mestre(se(indo(e(entendo(que(a(pressão(foi(tanta(que(eles(voltaram(a(ter(suas(rotinas(
usuais(do(dia(a(dia.(Se(esquecendo(da(promessa(da(ressureição(de(Cristo(o(Salvador.(
Porém(Maria(não(quis(perder(Jesus(de(vista(no(terceiro(dia(ela(foi(até(o(sepulcro(e(teve(
novamente( o( encontro( com(o(mestre( ele( havia( ressuscitado(dos(mortos( e( vencido( a(
morte,(aniquilandoGa.(
(

Ressureição!de!JESUS!
(
João! 20.1/09( G( No( primeiro( dia( da( semana,( bem( cedo,( estando( ainda( escuro,(Maria(
Madalena(chegou(ao(sepulcro(e(viu(que(a(pedra(da(entrada(tinha(sido(removida.(Então(
correu(ao(encontro(de(Simão(Pedro(e(do(outro(discípulo,(aquele(a(quem(Jesus(amava,(e(
disse:(“Tiraram(o(Senhor(do(sepulcro,(e(não(sabemos(onde(o(colocaram!”(
Pedro(e(o(outro(discípulo(saíram(e(foram(para(o(sepulcro.(Os(dois(corriam,(mas(o(outro(
discípulo( foi(mais( rápido( que( Pedro( e( chegou( primeiro( ao( sepulcro.( Ele( se( curvou( e(
olhou(para(dentro,( viu(as( faixas(de( linho(ali,(mas(não(entrou.(A( seguir,( Simão(Pedro,(
que(vinha(atrás(dele,(chegou,(entrou(no(sepulcro(e(viu(as(faixas(de(linho,(bem(como(o(
lenço(que(estivera(sobre(a(cabeça(de(Jesus.(Ele(estava(dobrado(à(parte,(separado(das(
faixas(de( linho.(Depois(o(outro(discípulo,(que( chegara(primeiro(ao( sepulcro,( também(
entrou.(Ele(viu(e(creu.((Eles(ainda(não(haviam(compreendido(que,(conforme(a(Escritura,(
era(necessário(que(Jesus(ressuscitasse(dos(mortos.)(
(
João!20!–!10/18( G(Os(discípulos(voltaram(para(casa.(Maria,(porém,(ficou(à(entrada(do(
sepulcro,(chorando.(Enquanto(chorava,(curvouGse(para(olhar(dentro(do(sepulcro(e(viu(
dois(anjos(vestidos(de(branco,(sentados(onde(estivera(o(corpo(de(Jesus,(um(à(cabeceira(
e(o(outro(aos(pés.(
Eles(lhe(perguntaram:(“Mulher,(por(que(você(está(chorando?”(
“Levaram(embora(o(meu(Senhor”,( respondeu(ela,(“e(não(sei(onde(o(puseram”.(Nisso(
ela(se(voltou(e(viu(Jesus(ali,(em(pé,(mas(não(o(reconheceu.(



Disse(ele:(“Mulher,(por(que(está(chorando?(Quem(você(está(procurando?”(
Pensando(que(fosse(o(jardineiro,(ela(disse:(“Se(o(senhor(o(levou(embora,(digaGme(onde(
o(colocou,(e(eu(o(levarei”.(
Jesus(lhe(disse:(“Maria!”(
Então,( voltandoGse( para( ele,( Maria( exclamou( em( aramaico:( “Rabôni!”( (que( significa(
“Mestre!”).(
Jesus( disse:( “Não( me( segure,( pois( ainda( não( voltei( para( o( Pai.( Vá,( porém,( a( meus(
irmãos(e(digaGlhes:(Estou(voltando(para(meu(Pai(e(Pai(de(vocês,(para(meu(Deus(e(Deus(
de(vocês”.(
Maria%Madalena%foi%e%anunciou%aos%discípulos:%“Eu%vi%o%Senhor!”%E%contou%o%que%ele%lhe%
dissera.%
%

Ele! não! está! aqui!! Ressuscitou!! Lembrem/se! do! que! ele! lhes! disse,! quando! ainda!
estava!com!vocês!na!Galiléia.!LUCAS!6.24.!
%
Maria% não% perdeu% a% oportunidade,% pois% ela% “NÃO'QUERIA' PERDER' DE' VISTA' O' SEU'
MESTRE”.'MARIA!FOI!A!PRIMEIRA!A!EXPERIMENTAR!O!QUE!JESUS!TINHA!DITO!QUE!

NO!TERCEIRO!DIA!IRIA!RESSUSCITAR.!

(
JESUS!APARECE!AOS!SEUS!DISCÍPULOS!
(
João!20.!19/22(G(Ao(cair(da(tarde(daquele(primeiro(dia(da(semana,(estando(os(discípulos(
reunidos(a(portas(trancadas,(por(medo(dos(judeus,(Jesus(entrou,(pôsGse(no(meio(deles(
e( disse:( “Paz! seja! com! vocês!”( Tendo( dito( isso,( mostrouGlhes( as( mãos( e( o( lado.(Os!
discípulos!alegraram/se!quando!viram!o!Senhor.!

Novamente( Jesus( disse:( “Paz! seja! com! vocês!( Assim( como( o( Pai( me( enviou,( eu( os(
envio”.( E( com( isso,( soprou( sobre( eles( e( disse:( “Recebam! o! Espírito! Santo.( Se(
perdoarem( os( pecados( de( alguém,( estarão( perdoados;( se( não( os( perdoarem,( não(
estarão(perdoados”.(
(
NESTE!DOMINGO!DE!PÁSCOA!JESUS!QUER!SOPRAR!EM!NÓS!O!SEU!ESPÍRITO!SANTO!E!

NOS! TRANSFORMAR!DE!DENTRO! PARA! FORA.!NOS!DAS! VIDA! PLENA! E! COMPLETA.!

PREENCHER!TODOS!OS!VAZIOS!DE!NOSSA!ALMA!E!SENTIMENTO!QUE!EXISTE!DENTRO!

DE! NÓS.! SOMENTE! JESUS! PODE! FAZER! TAMANHA! OBRA! DE!MILAGRE! EM! NOSSOS!

CORAÇÕES.!

!

Mas! receberão! poder! quando! o! Espírito! Santo! descer! sobre! vocês,! e! serão!minhas!

testemunhas!em!Jerusalém,!em!toda!a!Judéia!e!Samaria,!e!até!os!confins!da!terra”.!

ATOS!1.8.!

(

Aplicando(
!
Jesus!ressuscitou!para!nos!dar!a!PAZ!que!excede!todo!o!entendimento.!
Soprou!sobre!seus!discípulos!o!Espírito!Santo.!
!
Jesus! neste! dia,! ELE! quer,! que! eu! e! você! o! aceite! como! único! Senhor! e! Salvador!
reconhecendo!que!Ele!nos!transferiu:!
!

! Visão!(Mt.!4.19;!Jo!4.35);!
! Confiança!(Mt.10.8);!
! Comprometimento!(Mt.16.24;!Jo!13.1);!
! Comissionamento!(Mt.28.18/20);!
! Proximidade!(Mc.!3.14;!Lc.8.1);!
! Responsabilidade!(Mc.6.7);!
! Iniciativa!(Lc.6.12/13);!
! Conhecimento!(Lc.8.9/10);!
! Avaliação!(Lc.10.17/24);!
! Exemplo!(Jo.13.15);!
! Amizade!(Jo.15.15);!
! Poder!(Jo.20.22;!At.1.8).!

!

FINAL(
'
Conclusão:( Vamos( orar( para( que( Deus( nos( capacite( cumprir( com( a( nossa(
responsabilidade:(Mateus! 28;19/20! G( Portanto,( vão( e( façam( discípulos( de( todas( as(
nações,( batizandoGos( em( nome( do( Pai( e( do( Filho( e( do( Espírito( Santo,(
ensinandoGos(a(obedecer(a(tudo(o(que(eu(lhes(ordenei.(E!eu!estarei!sempre!com!vocês,!
até!o!fim!dos!tempos".!

(
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