
 

 
12 – ELE VIVE 

Quebra Gelo – Esta semana, cada líder de PGM vai escolher a sua dinâmica. Fique muito à vontade para usar a 

sua criatividade. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore agradecendo ao Senhor por você fazer parte da Comunidade Batista HOPE; 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – 1ª Coríntios 15. 12-19 - 12 Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre 

os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? 13 E, se não há ressurreição de 

mortos, então Cristo não ressuscitou. 14 E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que 

vocês têm. 15 Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus 

que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. 16 Porque, 

se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17 E, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que 

vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. 18 E ainda mais: os que adormeceram em Cristo estão 

perdidos. 19 Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste 

mundo. 
 

 Que alegria estar juntos em mais um encontro do nosso PGM. Deus tem nos abençoado grandemente em 

cada encontro, pois crescemos na Palavra e no cuidado um com o outro. Que alegria a cada semana podermos 

servir a Jesus juntos e de casa em casa. Nesta semana que celebramos a ressurreição de Jesus, estamos meditando 

nos efeitos da ressurreição em nossa vida. Como é bom saber que servimos a Jesus, que VIVE e REINA! Aleluia!  

 Aprendemos com Paulo o valor da ressurreição do corpo e da alma. Jesus sabia que teríamos muitas 

perguntas sobre a sua ressurreição e por isso que Ele levou Paulo a respondê-las para nós. A Igreja de Corinto foi 

plantada por Paulo (50-52 d.C – At 18.1-11) durante a sua segunda viagem Missionária. Paulo chegou em Corinto 

depois de sua visita a Atenas (At 17. 16-34). Imagine o desafio de uma Igreja plantada no contexto da cultura 

Grega. A grande maioria dos gregos não acreditavam na ressurreição do corpo físico depois da morte.  De acordo 

com muitos filósofos gregos, a alma era a pessoa real, encarcerada, presa neste corpo físico. Com a morte a alma 

era liberta. Para eles um corpo imortal jamais existiria, mas a alma sim, entraria num estágio eterno. O 

Cristianismos, ao contrário, ensina que o novo corpo e alma serão unidos após a ressurreição. Diante disso, 

muitos crentes tinham dificuldades em acreditar em uma ressurreição física. Paulo então escreve este tratado sobre 

a ressurreição para esclarecer a Igreja sobre este assunto – Cap. 15. E se Cristo não tivesse ressuscitado? 
 

 Seria vã a nossa fé e nossa pregação: “é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm.” - v.14 

 Não teríamos a certeza da vida eterna - “os que adormeceram em Cristo estão perdidos.” – v.18 

 Seriamos os mais infelizes deste mundo – “Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, 

somos as pessoas mais infelizes deste mundo.” 
 

A nossa grande alegria, e que esta não é a realidade. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. E com isso a 

ressurreição tem efeitos extraordinários em nossa vida e em nossa história.  
 

 Não é vã a nossa fé e nem nossa pregação – Temos a certeza de em quem temos crido. Ele está vivo. 

 Temos a certeza da vida eterna – Cristo nos garante a vida eterna. “Quem crê no Filho tem a vida eterna; 

já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele". - João 3:36 

 Em Cristo, somos verdadeiramente felizes – Nossa alegria em Cristo é independendo das circunstâncias.  

“O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham 

plenamente.” - João 10:10 

 

Diante desta maravilho verdade, vamos as nossas perguntas de reflexão para esta semana: 
 

1 – Pare por um momento e imagine: “E se Cristo não tivesse ressuscitado?” Compartilhe com seu PGM o que 

vem a sua mente e coração. 
 

2 – Quando as mulheres chegaram ao túmulo, ele estava vazio. Como reagiria, se estivesse ali naquela situação?  



 

3 – “Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece 

sobre ele". - João 3:36 – Para você qual o significado desta verdade? 
  

4 – Vamos multiplicar em duplas de oração, e compartilhe com sua dupla, quem são seus alvos de oração, vidas 

de amigos e familiares que não desfrutam da vida abundante que Cristo oferece. Compartilhe e ore juntos.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Multiplique em duplas e ore 

especificamente pelos alvos de oração uns dos outros. 
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

- DESAFIO SEMANAL - Esta semana vamos concluir a leitura de mais um livro da Bíblia – I Samuel e iniciarmos 

a leitura do livro de II Samuel. Venha conosco nesta jornada de fé! Vem com a gente! 
 

- NOSSOS HINOS, NOSSA HISTÓRIA - Não podemos negar que a história cristã atual foi escrita com preciosas 

obras musicais que inspiraram os passos de fé de todos os que vieram antes de nós. Não podemos negar a grande 

influência que os hinos causaram em nossa jornada de vida e de nossas Igrejas. Por isso no dia 02 de junho - 18h 

na Comunidade Batista Hope teremos uma preciosa celebração “Nossos Hinos, Nossa História.” – Venha celebrar 

ao Senhor conosco. Marque já na sua agenda! 
 

- ENCOTRO DA REDE – Neste sábado, as 20h na Igreja teremos mais um encontro da nossa rede de 

adolescentes. No último sábado de cada mês, nossa turma estará reunida crescendo em Cristo. Motive seu filho a 

estar presente. Começa às 20h na HOPE. Tema desta semana: Diante do Espelho. Informações com os casais: Jesse 

& Janaina e Leonardo & Carol. 
 

- DIA DAS MÃES NO PGM - Na segunda semana do mês de maio, teremos a grande alegria de celebrarmos em 

todos os nossos PGMs um tempo de gratidão pelas mães. Marque já na sua agenda – Dia das Mães no PGM. Tem 

um Pequeno Grupo esperando por você 

 

 

 

 
 

DESAFIO DA SEMANA 
De mais um passo em direção aos seus alvos de oração. Além de orar, diga esta semana a cada uma delas 

que você está orando por elas. Pergunte a esta pessoa se ela tem algum pedido de oração. Ore com ela. 

 

 


