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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo de orar

ORE pela multiplicação dos PGM

ORE pelos irmãos que estão ou 
possuem familiares com COVID

ORE pela família da irmão Glaucia, 
que hoje está com Cristo.

ORE para que o Espírito Santo 
conceda a você coragem e oportu-
nidade de compartilhar o Evange-
lho

ORE em gratidão pelo retorno dos 
cultos públicos

Tempo de cantar
 “Santo Espírito”

228 HCC – “A Deus demos glória”

 “Salvador maravilhoso”

135 e 137 HCC – “Cristo já ressuscitou” e 
“Porque vivo está

“Através a tua cruz”

“Nada sou sem ti”

“Maravilhosa graça”

“Pra sempre”

https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv3EHi4MdInMqYMa_O?e=dFtAur
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv3ECb1SeAFbC_CzKv?e=ofushW
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv3D3Up4JUY5FXZJFi?e=dEPwZW
https://1drv.ms/u/s!Aj1yEDupPez9kVCZRDlF0Fgg7LaB?e=yu22tM
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv3Ea7ZcdH4zggOTjf?e=4SkXDs
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv3D_oWTWN7R2YnlMw?e=OMUJrP
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv3ERP-XTgya1MJc5f?e=VvKwZw
https://1drv.ms/b/s!AkslClgiEfWv3DuPjptzL-Pf8P2f?e=36sOH6


OS FRUTOS DA RESSURREIÇÃO
[João 20.19-21] 19Ao entardecer daquele 
primeiro dia da semana, os discípulos esta-
vam reunidos com as portas trancadas, por 
medo dos líderes judeus. De repente, Jesus 
surgiu no meio deles e disse: “Paz seja com 
vocês!”. 20Enquanto falava, mostrou-lhes as 
feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram 
de alegria quando viram o Senhor. 21Mais 
uma vez, ele disse: “Paz seja com vocês! 

As atitudes do Senhor Jesus, ao aparecer 
repetidamente entre os discípulos quando 
estavam a portas fechadas e ao soprar sobre 
eles, pode nos levar imediatamente a especu-
lações inúteis. Por isso, devemos manter 
nossa atenção aos fatos que são evidentes e 
instrutivos.

Observe a admirável linguagem com a qual 
nosso Senhor saudou os apóstolos, ao encon-
trá-los pela primeira vez após a ressureição. 
Duas vezes ele se dirigiu aos apóstolos utili-
zando as amáveis palavras: “Paz seja com 
vocês!” Isso revela que os discípulos não esta-
vam apenas com medo; estavam, também, 
perturbados, inquietos e desassossegados. O 
coração deles mais parecia um turbilhão, 
cheio de dúvidas, incertezas e culpa. Contudo, 
Jesus que jamais disse algo sem significado, 
os abençoa com a paz. Paz e não culpa, paz e 
não uma denúncia das falhas, paz e não exor-
tação. Após a ressurreição, a primeira palavra 
que os apóstolos ouviram de Cristo foi: Paz.

“Paz na terra” foi o cântico dos anjos quando 
Cristo nasceu. Paz e descanso para a alma foi 
a pregação do Senhor Jesus durante seu 
ministério terreno. Ao os abençoar com paz, 
Cristo tinha o objetivo de acalmar e confortar 
os apóstolos.

Pergunta:
Baseado nas palavras de Jesus, porque 
precisamos da Paz?

[João 20.21-23] 21Assim como o Pai me 
enviou, eu os envio.” 22Então soprou sobre  
eles e disse: “Recebam o Espírito Santo. 23Se 
vocês perdoarem os pecados de  alguém, 
eles estarão perdoados. Se não  perdoarem, 
eles não estarão perdoados”. 

Jesus tornou a mensagem do Evangelho 
possível, e agora comissiona os apóstolos para 
irem proclamar o Evangelho que ele mesmo 
havia pregado. Ao deixar que recebessem o 
Espírito Santo, os discípulos também recebe-
ram a autoridade para perdoar pecados (v. 
23). E foi isso que eles fizeram em Atos 3.19,

quando Pedro proclama aos judeus: “Arre- 
-pendam-se e voltem-se para Deus, para que 
seus pecados sejam apagados.”
Jesus não está instaurando aqui a prática de 
absolvição de pecados por meio de um sacer-
dote, e sim por meio dele mesmo. Assim 
como a declaração de Paulo em Antioquia (At 
13.26,38): “Esta mensagem de salvação foi 
enviada a nós. Estamos aqui para proclamar 
que, por meio de Jesus, há perdão para os 
pecados.”

Pergunta:
O entendimento de que você foi perdoado 
por Jesus é motivação para você espalhar 
Sua mensagem ao próximo? Esse perdão 
te faz ser mais misericordioso e perdoador 
como o Senhor Jesus?

Não apenas os apóstolos, mas todos os 
filhos de Deus são chamados a proclamar o 
perdão de Jesus ao próximo. É importante 
notar que os discípulos foram revestidos de 
poder, e como ensina E.E. Bruce: “A expressão 
Se vocês perdoarem os pecados de alguém, 
eles estarão perdoados. Se não perdoarem, 
eles não estarão perdoados (20.23) deve ser 
entendida aqui não como uma referência à 
disciplina na igreja, como parece ser o contex-
to em Mateus 18, mas relacionada com a 
missão dos discípulos no mundo. Os dois pas-
sivos – serão perdoados e não serão perdoa-
dos – subentendem a ação divina. A função 
do crente é declarar, e é Deus quem, na 
verdade, perdoa ou não perdoa o pecador"

Pergunta:
Qual a diferença entre perdoar ofensas 
dirigidas a você e perdoar pecados?

Conclusão
Os apóstolos que estavam reunidos nessa 
sala, nesse glorioso dia de Páscoa, precisavam 
de conforto. Em si mesmos eles eram fracos e 
pecadores. Isso tinha sido demonstrado repe-
tidas vezes, também durante esses últimos 
poucos dias. Será que eles ainda tinham o 
direito de se chamarem apóstolos, os repre-
sentantes oficiais de Cristo, escolhidos para 
levar sua mensagem aos filhos dos homens e 
para exercer autoridade no meio dos crentes? 
O Salvador ressurrecto dá essas palavras de 
encorajamento a todos aqueles que se acham 
indignos. 
Não existe honra maior do que sermos embai-
xadores de Cristo e proclamar em nome dele 
o perdão dos pecados ao mundo perdido. 

Tempo da palavra

João 20.19-23 



Saiba Mais:
ParticipeApoio ao roteiro

B uDiscípulos confessam seus pecados
Augustus Nicodemus

https://bityli.com/MTNtl

Se Todos os Meus Pecados Foram 
Perdoados, Por Que Devo Continuar 
a Me Arrepender?
Stephen Wellum

https://bityli.com/qVUIg

Um Exemplo para os Outros
Charles H. Spurgeon

https://bityli.com/v3jnT

Perdão e abuso: o problema do 
perdão (Parte 1)
Andy Constable

https://bityli.com/JYGwO

PGM Setor dos Funcionários
Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César
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