
 

 

 

10 – ELE ESTÁ VIVO! 
 

  

Quebra gelo: Descreva uma ocasião recente em que você tenha acordado bem cedo para fazer alguma coisa 

fora da sua rotina. Compartilhe  
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min)   
 

• Ore por todas as pessoas que estão presentes hoje no Pequeno Grupo Multiplicador.  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.  
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min): – Tempo de adorar ao Senhor! Nesta semana 

você vamos juntos adorar ao Senhor cantando os cânticos: 56 – Porque Ele Vive! e 34 – Perto Quero Estar. 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) 
 

Semelhantemente a última semana, nosso período de oração virá antes do período da Palavra. Multiplique em 

duplas e compartilhe com sua dupla de oração sua experiência de leitura da Bíblia e oração da sua semana. 

Peça que os irmãos compartilhem sobre como foi a prática das coisas que Deus falou no último encontro. 

Estimule os que não conseguiram, anime os que não tentaram e louve a Deus pelos que praticaram. 

 

Tempo da Palavra (20 min) – Lucas 24. 1-7 – Texto Principal 6b e 7a - “Por que vocês estão procurando 

entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui! Ressuscitou” 

 Neste último domingo, domingo de Páscoa, tivemos a alegria de celebrarmos a ressurreição de Jesus. 

A ressurreição de Jesus é o fato principal da história cristã. Por ela, a igreja é edificada; sem a ressurreição 

não existiria igreja cristã alguma hoje.  A ressurreição de Jesus é inigualável. Outra religião tem sistemas 

éticos fortes, conceitos sobre paraíso e a vida após a morte e várias escrituras sagradas. Mas somente o 

cristianismo tem um Deus que se tornou humano, que literalmente morreu pelo seu povo e ressuscitou com 

poder e glória para governar a sua igreja para sempre. Por que a ressurreição é um fato tão importante?  

 

 Por causa da ressurreição a morte foi vencida e nos que cremos em Jesus, também ressuscitaremos dos 

mortos, para vivermos para sempre com Ele. 

 A ressurreição dá autoridade para o testemunho da Igreja no mundo. Olhe para os primeiros sermões 

do livro de Atos, a mensagem mais importante pregada pelos apóstolos era a proclamação de que Jesus 

Cristo ressuscitou. 

 A ressurreição da significado a ceia do Senhor, um memorial da igreja. Como os seguidores de Jesus 

na estará da de Emaús, partimos o pão com o nosso Senhor ressuscitado, que veio para nos salvar com 

grande poder. 

 A ressurreição nos ajuda a encontrar significado em uma grande tragédia. Não importa o que nos 

aconteça, quando andamos com o Senhor, a ressurreição nos dará esperança para o futuro. 

 A ressurreição assegura que Cristo está vivo e governa seu reino. Ele não é uma lenda, Ele está vivo, 

Ele é real e em breve voltará. 

 O Poder de Deus que trouxe Jesus de volta dos mortos está disponível para todos nós, de forma que 

poderemos viver para Ele diante deste mundo mal. 

 

Como cristãos podemos parecer muito diferentes uns dos outros e podemos ter convicções bem diferentes 

quanto as nossas crenças, sobre política e sobre nossa teologia. Mas uma coisa que une e inspira todos os 

verdadeiros cristãos e o a convicção de Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou! Como bem afirmou o anjo as 

mulheres, ao procurarem a Jesus: “Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele 

não está aqui! Ressuscitou”! Vamos no encontro de hoje pensar sobre o Cristo Vivo. 

 

Perguntas para Reflexão: 

 

 

1 – Como você reagiria diante da notícia que o anjo deu as mulheres: “Por que vocês estão procurando entre 

os mortos aquele que vive? Ele não está aqui! Ressuscitou”! Compartilhe 



 

2 – De que forma o significado da ressurreição fez sentido para você pela primeira vez? Compartilhe com seu 

pequeno grupo. 
 

3 – “Por causa da ressurreição a morte foi vencida e nos que cremos em Jesus, também ressuscitaremos 

dos mortos, para vivermos para sempre com Ele.” - Como você vê esta afirmação? Compartilhe 
 

4 – Para finalizar nosso encontro, compartilhe com o grupo como a ressurreição de Jesus faz diferença no 

modo como você leva a sua vida hoje. 
 

 

 
 

 
 

 

Tempo da Igreja (5 min):  Domingo, você é nosso convidado a estar conosco no nosso novo local de reuniões 

em Samambaia as 18h. Motive a cada pessoa do seu PGM a fazer diferença na vida de outro. Você não pode 

ficar fora! 

 

Próxima Terça-Feira teremos “Terça do Líder“– reunião geral de toda a liderança do PGM. Convide seu 

hospedeiro, líderes em treinamento e quem você desejar levar para este encontro, será às 20:00h no Espaço 

HOPE. Não venha sozinho! 

 

 

#DESAFIO DA SEMANA 
Durante esta semana, busque pensar no nome de 5 amigos que ainda não desfrutam do poder da 

ressurreição e comece a orar por eles. 


