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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO - CULTO MATINAL
RODOLFO & KELLY

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO

Jardim do Túmulo- Israel

ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ
REGOZIJEMO-NOS E ALEGREMO-NOS NELE!
Salmo 118:24
O Salmo 118 está bem no centro da Bíblia! É um Salmo profético, e no meio dele é descrita a paixão do Messias. Ali temos
a revelação de como seria perseguido o Filho de Deus, e como
Ele seria rejeitado:
“A pedra que os ediﬁcadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina” – vs. 22.
Mas, também descreve profeticamente que tudo isso fazia parte
do plano de Deus, conforme Isaías 53. O verso 23 continua e
explica: “Da parte do SENHOR se fez isto; maravilhoso é aos
nossos olhos”.
E finalmente, no verso 24, há o brado de vitória, que, dentro
do contexto, só pode ser entendido como O DIA DA RESSURREIÇÃO!
ESTE É O DIA QUE O SENHOR FEZ
REGOZIJEMO-NOS E ALEGREMO-NOS NELE!
Leitura Bíblica: Mateus 28:1-10

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

MARILENE & RIPARDO

BÊNÇÃOS DA
RESSURREIÇÃO DE CRISTO

No Domingo de Páscoa celebramos
a ressurreição de Jesus Cristo.
A ressurreição de Jesus resolve os
três maiores problemas da humanidade: a morte espiritual, a morte
física e a vida sem esperança.

Morte Espiritual

Todas as pessoas têm problemas,
dificuldades e sofrimentos. Mas
poucas entendem a verdadeira fonte deles. O apóstolo Paulo coloca
as coisas da seguinte maneira: “Ele
vos deu vida, estando vós mortos
em vossos delitos e pecados, nos
quais andastes outrora, segundo o
curso deste mundo (...)”
Nascemos com uma velha natureza, fazendo com que estivéssemos
espiritualmente mortos – cortados
da presença de Deus.
Quando recebemos o dom da
vida espiritual, somos postos em
liberdade:
“Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor
com que nos amou, estando nós
mortos em nossos delitos, nos
deu vida juntamente com Cristo”
(Efésios 2.1-2, 4-5).

Morte Física

O segundo problema que todo

o mundo compartilha é a morte
física. Todos nós morreremos. A
morte espiritual gerou a morte
física: “Portanto, assim como por
um só homem entrou o pecado no
mundo, e pelo pecado, a morte,
assim também a morte passou a
todos os homens, porque todos
pecaram” (Romanos 5:12).
Por isso temos funerais, necrotérios
e cemitérios.
Então, qual a solução do problema
da morte física da humanidade?
“Se, pela ofensa de um e por meio
de um só, reinou a morte, muito
mais os que recebem a abundância
da graça e o dom da justiça reinarão
em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo” (Romanos 5:17).

Por causa da ressurreição de Jesus,
Deus pode agora dar-nos o dom
da vida ressurreta: “Porque, assim
como, em Adão, todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo” (1 Coríntios 15:22).
Esta é a esperança que Jesus nos
proporciona: “Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda
que morra, viverá” (João 11:25).
LEITURA ANUAL DAS ESCRITURAS
– Marcos 16:1-8.

IMPERDIVEL
Encontro Pastoral com
Namorados e Noivos
– Programação do Ano Dia 29 (sábado) – 17 horas
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