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COMO A 
RESSURREIÇÃO 

NOS DÁ esperça



Como a ressurreição 
nos dá ESPERANÇA

Por que temos esperança? 

1. FOMOS COMPLETAMENTE PERDOADOS 
“Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados 
são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus.” Efésios 1:7 NTLH 

2. NÃO TEMOS MAIS MEDO DE MORRER. 
Então Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo 
depois de morrer.” João 11:25 NVT 

3. AGORA TEMOS O ESPÍRITO DE DEUS DENTRO DE NÓS 
Jesus disse: “Quando o Espírito Santo tiver descido sobre vocês, receberão poder para 
falar de mim ao povo de Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, até aos extremos da 
Terra.” Atos 1:8 LV 

4. DEUS NUNCA DEIXARÁ DE NOS AMAR. 
Deus: "Eu amei você com amor eterno.” Jeremias 31:3 NVT 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu 
Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse 
salvo por ele.” João 3:16,17 NAA 

5. SABEMOS O PROPÓSITO DA VIDA. 
“O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo! Teu amor, Senhor, permanece para 
sempre.” Salmos 138:8 NVI 

6. PORQUE TEMOS UM LAR ETERNO ESPERANDO POR NÓS 
"Nós nascemos para uma nova vida que tem uma herança que não pode ser destruída 
ou corrompida e não pode desaparecer. Essa herança é mantida no céu para você!" 1 
Pedro 1: 4 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você? 
2. Como você vê a morte, tem medo de morrer? Por quê?

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2. Por qual motivo a ressurreição de Jesus lhe dá esperança?
3. Você entende o propósito de Deus para sua vida e tem descansado nele?
4. Você já se sentiu constrangido pelo amor de Deus? Por quê?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Existe um lar eterno esperando por nós. Você anseia por ele?

Lançamentos

Louvor e Adoração Filadélfia

Clipe: Ele Vive - LAF

Clipe: Jesus Vive - LAF Kids

Domingo, dia 4, às 10h no culto ao vivo da IBFC.

Domingo, dia 4, às 10h no culto ao vivo da IBFC.

       Ouça já as canções no Spotify: 
LAF - Louvor e Adoração Filadélfia



Nesse ano de pandemia, foram distribuídos:

- Mais de 1000 cestas básicas;
- Mais de 600 cestas de limpeza e higiene; 

-Mais de 2000 litros de leite. 

A soma de alimentos totaliza mais de 13 toneladas que 
ajudaram mais de 600 famílias. 

Isso só foi possível por que você ousou ir além de forma generosa e desprendida. 
A Igreja está ainda mais forte e atuante, existe uma expectativa que arde em 
nosso peito diante dos milagres, das curas, das oportunidades e pequenas 

vitórias. O medo tenta nos paralisar, as incertezas procuram roubar nossa paz, 
mas nossos passos avançam para Cristo, pois somos movidos pelo amor, não 

pelo medo.

Obrigado por levar
 esperça
 
esperça
 

nesta Páscoa! 
 



Pode ser difícil ver a cura do lado de nossa dor. Estar passando por 
uma pandemia no último ano nos sobrecarregou com novos desafi-
os que não esperávamos e, para alguns, a vida tem sido devastadora 

além da crença. Mas na Páscoa aprendemos que mesmo quando 
chega a noite, a promessa do amanhecer ainda permanece. A morte 
e o desespero nunca são o fim da história, porque na terceira manhã 

o túmulo vazio de Jesus foi descoberto, dando-nos ESPERANÇA. 

Nesta Páscoa, temos a ESPERANÇA de uma nova vida  ao 
refletirmos a luz da ressurreição.

feliz páscoa!

Cena de do nosso
Espetáculo de Natal Ze 2019




