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ESPERANDO  
UMA RESSURREIÇÃO 
QUANDO A VIDA
DESMORONA



Como é que a ressurreição de Jesus Cristo pode nos ajudar a enfrentar tudo que 
estamos passando agora. 

Três coisas que a ressurreição nos mostra: 

1º A ressurreição de Jesus provou sua identidade; 
2º A ressurreição provou que há vida após a morte; 
3º Jesus nos dá um EXEMPLO do que fazer quando a vida desmorona.  

“Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, 
ele abençoará vocês por causa disso... O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o 
exemplo, para que sigam os seus passos.” 1 Pedro 2:19,21  

“Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a 
portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: 
"Paz seja com vocês! Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos 
alegraram-se quando viram o Senhor.” João 20:19,20 NVI 

Jesus nos dá um exemplo a seguir nestes três dias  

• Sexta-feira foi o dia de medo e dor  
• Sábado foi o dia de confusão e tristeza 
• Domingo foi o dia de liberdade e alegria  
 
VOCÊ VAI ENFRENTAR esses três dias repetidamente em sua vida 
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SEXTA-FEIRA: O que eu faço nos DIAS DE MEDO E DOR? 

1. EU PRECISO ENTRAR EM CONTATO COM AMIGOS 

“Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: “Sentem-se 
aqui enquanto vou ali orar”. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e 
começou a ficar triste e angustiado. “Minha alma está profundamente triste, a 
ponto de morrer”, disse ele. “Fiquem aqui e vigiem comigo.” Ele avançou um 
pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou.”
 Mateus 26:36-39 NVT             

- Mesmo Jesus precisou da presença de amigos; 

- Ele compartilhou honestamente sua dor. 

“Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.” 
Gálatas 6:2 NVI 



2. EU PRECISO BUSCAR A DEUS EM ORAÇÃO 

“Jesus avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, 
a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: “Aba, Pai, tudo é possível para 
ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não 
a minha.” Marcos 14:35,36 NVT

TRÊS COISAS PARA ORAR 

- Afirme o poder de Deus: Eu sei que você pode fazer qualquer coisa! 

- Expresse seu desejo: eu não quero essa dor! 

- Ofereça sua confiança: eu quero sua vontade, não a minha 

“Pois visto que Ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando 
sofremos e somos, tentados, Ele sabe como é isso, e assim é maravilhosamente 
capaz de nos ajudar.” Hebreus 2:18 BV 

SÁBADO: O que eu faço nos DIAS DE CONFUSÃO E LUTO 

Jesus alertou-os: “Antes que a noite termine, vocês irão se dispersar, por causa do 
que vai me acontecer.” Mateus 26:31 Msg 

"Naquele momento, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram." 
Mateus 26:56 



3. EU PRECISO ME LEMBRAR DAS PROMESSAS DE DEUS. 

Jesus disse: “Mais um pouco e vocês não me verão mais; algum tempo depois, me 
verão novamente... Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo... 
Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a 
mulher sente dores, mas, quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois 
ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu 
os verei novamente; então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria.” João 
16:16,20-22 NVT 

“Pois TODAS as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro Sim.”
2 Coríntios 1:20 NVT 

DUAS GRANDES PROMESSAS DE DEUS PARA VOCÊ. 

“Quando vocês passarem por águas profundas - grandes dificuldades, Eu estarei ao 
seu lado; quando tiverem de atravessar grandes rios - problemas difíceis - não se 
afogarão; quando tiverem de passar pelo fogo - os sofrimentos e perseguições - não 
se queimarão; as chamas não farão mal a vocês. Porque Eu sou o Senhor seu Deus. Eu 
sou o Santo de Israel, o seu Salvador.” Isaías 43:2-3 BV 

Deus promete: “Consolar os que estão chorando, e dar a todos os que estão de luto..., 
uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça, perfume de alegria em vez de 
lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa e louvor em vez de um espírito triste e 
abatido.” Isaías 61:3 BV

NO DOMINGO: O que eu faço nos DIAS DE LIBERDADE E ALEGRIA  



4. EU PRECISO CONFIAR NO PODER DE JESUS. 

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda 
que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca 
morrerá...” João 11:25,26 NVT 

“Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de 
Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que 
ressuscitou Cristo dos mortos...” Efésios 1:19,20 NVT 

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 
coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” 
Romanos 10:9 NVI 

 

 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você? 
2. Como você vive os dias que antecedem a Páscoa?

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu 
pensamento? 

2. Como o saber que Jesus venceu a morte lhe ajuda nos 
momentos de dor?

3. O que prova para você a ressurreição de Jesus?
4. O que fazer quando o medo, a dor e o luto batem a nossa 

porta?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Como você pode servir de exemplo e conforto quando há muitos que 

estão desmoronando ao seu redor e você mesmo se sente confuso e 
com medo?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


