
 

ASSUNTO DA SEMANA: UMA PÁSCOA DIFERENTE 

Curitiba, 12 de abril de 2020   

Objetivo do encontro: Refletir sobre o significado da páscoa à luz da ressurreição como 
fundamento da fé cristã, tendo por base o texto de I Co 15.12-26. 

Para o líder: Enfatizar para os membros da célula que a verdadeira esperança cristã passa 

pela convicção do pecado e da certeza da falência de qualquer recurso ou mecanismo e 

que a única esperança está fundamentada na certeza da Ressurreição. 

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

Esse quebra gelo é simples mas traz muita reflexão. Faça a seguinte pergunta e abra um 
espaço para reflexão e discussão sobre …  “Se pudesse, o que você mudaria no mundo e 
como”? 
 

 
 

20 MINUTOS 

1. O quão lindo esse nome é 

2. Leia: Apocalipse 1:17-18 

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

4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 
5. Como agradecer.... 

 
RESUMO DA MENSAGEM – UMA PÁSCOA DIFERENTE. (I Co 15.12-26.) 

Paschoal Piragine Jr 
Introdução  



 
Estamos celebrando uma Páscoa diferente. A mensagem essencial da Páscoa 

continua a mesma para nós cristãos. Vamos olhar alguns aspectos essenciais da mensagem 
da Páscoa, que creio que o Senhor quer que relembremos e fixemos no coração.   

I – Por que a ressureição é algo tão importante na fé cristã? (I Co 15: 12-26)  

Paulo apresenta as provas da ressurreição de Cristo. Em seguida ele vai para a 
essência: A ressurreição é essencial porque é a prova da mensagem do evangelho. Se 
você não consegue crer que Jesus ressuscitou, então você não é um cristão. A ressurreição 
também é a prova da vida eterna. Se Cristo não ressuscitou então não existe vida eterna. 
Ela é a garantia da promessa que em nosso encontro com o Senhor seremos salvos. Ela é a 
prova da dignidade da vida cristã. Se Cristo não ressuscitasse então a fé cristã seria uma 
grande ilusão que nos faria ser os mais infelizes e dignos de pena de todos os homens. Ela 
é a garantia de que a morte será vencida e não mais existirá. Ela é a garantia de que a 
morte, que faz parte da vida, será revertida em Jesus. A morte será destruída. Ela é a 
garantia de que todos os poderes demoníacos serão destituídos e destruídos. Ela é o 
Sinal do derramamento do Espírito Santo (João 14: 16-17 e Atos 1: 4-5)).  

Tanto o velho como o novo testamento prometeram que seria necessário que ele 
subisse aos céus depois de sua ressurreição, para que o Espírito Santo fosse derramado. 
Páscoa é ressurreição! Não só de Jesus, mas de todos os que crerem nele para a vida 
eterna e todos os que estão longe dele para o castigo eterno. Cada cristão é convidado por 
Jesus a assumir com a sua ressurreição e através do batismo (Romanos 6: 3-4) os efeitos 
dessa ressurreição: 1) Em nós - vivendo uma nova vida dirigida por Jesus; 2) Na comunidade 
- aceitando fazer parte da família de Deus, a sua igreja – uma nova família e povo; 3) Uma 
nova missão ao mundo – anunciando sua morte e ressurreição até que ele venha. Hoje Jesus 
o convida a assumir estes três compromissos.  

II – Por que Jesus morreu por nós? (Êxodo 12: 1-13) 

A Bíblia nos ensina que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (João 
1:29), relembrando o ritual da páscoa judaica. Ela nos ensina que Ele é a nossa Páscoa (I 
Coríntios 5: 7b-8) e que Jesus morreu como o cordeiro da páscoa (Mateus 13: 49-50), para 
que aqueles que por fé se colocam debaixo da sua graça, no dia do juízo quando os anjos 
farão a separação dos salvos dos perdidos, possam ter a marca do perdão: o sangue de 
Cristo. Por isso Paulo enfatiza que só Jesus pode ser a nossa páscoa.  

Conclusão  

Assim a essência da celebração da Páscoa é, não só compreender por que Jesus 
morreu, mas se comprometer com a sua morte e permitir que ela faça diferença em nossa 
vida. O Senhor retirou de sua pascoa muito dos acessórios para que você possa ver a 
essência e se comprometer com Ele. 

35 MINUTOS 

  

1– Pergunta de descoberta (caráter geral)  

a) O que você descobriu sobre o verdadeiro significado da Páscoa? 

b) Qual o significado da páscoa cristã para a humanidade? O que de fato significa 

para os cristãos? 

c) Explique porque a essência da celebração da Páscoa não é somente compreender 

porque Jesus morreu?  

2– Entendimentos (pontos da mensagem)  



a) Qual a importância da ressurreição na fé cristã? 

b) Qual a diferença entre a fé cristã e a religiosidade? 

c) Por que era necessária a morte de Jesus? 

d) O que estamos dizendo quando nos comprometemos com a sua ressurreição 

através do batismo?  

3– Checagem 

 a) Quais são as implicações do “crer” na ressurreição de Jesus? 

 b) Como é o teu relacionamento pessoal com Jesus? Você enxerga além da 

experiência religiosa?  

 c) Como tem sido a tua vida? Comemorando uma Páscoa igual a todos que são do 

mundo? Ou em obediência ao que o Senhor Jesus pede?    

 Jesus nos convida a viver uma nova vida de fé dirigida por Ele, e aceitando a fazer 

parte da família de Deus (a igreja), anunciando a morte e ressurreição até que Ele 

venha.   

 

15 MINUTOS  

 

Neste tempo de confinamento e quarentena para alguns, queremos desafiar cada participante 

a demonstrar na prática a graça de Deus nas redes sociais e na prestação de pequenos 

serviços àqueles que não podem sair de casa. Ao postar mensagens nas redes sociais, 

sempre lembrar de que, mais importante que a polarização das divergências políticas é 

apresentar a mensagem do evangelho.  

 

 

10 MINUTOS 

 

Orem uns pelos outros. Orem para Deus abreviar esse tempo de crise resultante da 

Pandemia. Orem pela saúde das pessoas da célula e pelos que perderam pessoas queridas. 

Orem pelas finanças pessoais de cada um, pelos empregos e pelos empresários de todos as 

partes nesse momento tão complicado que estamos vivendo. Orem pelos dirigentes do Brasil, 

para buscarem a sabedoria de Deus nas decisões tão difíceis que precisam tomar 

diariamente. Orem para que o Senhor derrame bênçãos pela família do pastor Paschoal, 

assim como a saúde da irmã Cleusa. Orem pela multiplicação da sua célula.  


