ROTEIRO
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Roteiro baseado no sermão do dia
17.04.2022 - Pr. Leandro Peixoto

AQUECIMENTO
comece orando e cantando

B

Tempo de orar
Ore pela multiplicação dos PGMs.
Ore para que o Espírito Santo conceda a você
coragem e oportunidade de compartilhar o
Evangelho.

E

Tempo de cantar
"Por que Ele Vive"
“Pra Sempre”
“Oh quão lindo esse nome é”
“Pra te adorar”
“Reina"

Tempo de compartilhar

Ressurreição de Cristo
[Romanos 4.25]

Romanos 4.25
Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados
e foi ressuscitado para que fôssemos declarados
justos diante de Deus.
A ressurreição de Cristo está intimamente ligada à sua
morte. Considere Romanos 4.25, a ressurreição foi o ato
soberano de Deus para enaltecer em todo o universo o
triunfo da morte de Cristo. Não apenas isso, a
ressurreição de Jesus Cristo ativou o poder do
evangelho (o poder da cruz).
A morte e Cristo completou com sucesso a obra
fundamental de nossa justificação: o justo morreu no
lugar do injusto; o santo no lugar do pecador; Cristo
substituiu na cruz todo aquele que nele crê. Ninguém
seria salvo sem que Deus obtivesse justiça e declarasse
justo o pecador diante de seu trono de santidade e
justiça. Desse modo, Romanos 4.25 atesta que a morte
de Cristo assegurou tão completamente e com tanto
sucesso essa justificação do pecador que Deus seu
onipotente selo de aprovação sobre ela, ressuscitando
Jesus dentro os mortos. A ressurreição corporal de Cristo
garantiu o sucesso salvador da morte sangrenta de
Jesus.
Jesus morreu para remover a culpa dos nossos pecados.
Se Cristo não ressuscitou, você ainda está em seus
pecados. A pregação do evangelho da cruz feita por
Paulo e a fé dos crentes foram e são inúteis, vazias,
privadas de força e sucesso, um verdadeiro fracasso, se
Cristo não ressuscitou dos mortos. Mas Cristo de fato
ressuscitou dos mortos ativando o poder do evangelho
para salvar e justificar o pecador diante de Deus,
garantido que o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo foi aceito e todo aquele que nele crê
não perecerá, mas terá a vida eterna

PERGUNTA:
Você acredita que Jesus morreu para te salvar?
Se sim, para te salvar do que?
[Romanos 6.5-11]
5. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua
morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a
dele.
6. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua
morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a
dele.
7. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do
poder do pecado.
8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que
também com ele viveremos.
9. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos
mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum
poder sobre ele.
10. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para
quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a
glória de Deus.
11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do
pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus.

A ressurreição também é importante por causa de sua
conexão entre a ressurreição de Cristo e a nossa
ressurreição. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo
antecipa a nossa ressurreição. A ressurreição é vista por
Paulo como uma grande colheita, e a ressurreição de
Cristo faz parte das primícias, foi o primeiro estágio da
ressurreição que antecipou e a nossa ressurreição. Desse
modo, a ressurreição de Cristo antecipa a nossa
ressurreição e garante a nossa santificação, sem a qual
nós não veremos o SENHOR.

PERGUNTA:
A morte e ressurreição de Cristo nos leva a
romper radicalmente com o pecado, nos
garantindo a santificação. Como ocorre a
santificação em nossas vidas?
[Romanos 8.34]
34. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo
morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra,
à direita de Deus, intercedendo por nós.

[Ef 1.19-23]
19. Também oro para que entendam a grandeza insuperável
do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo
poder grandioso
20. que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no
lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais
21. Agora ele está muito acima de qualquer governante,
autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome não apenas
neste mundo, mas também no futuro.
22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e
fez cabeça de tudo, para o bem da igreja.
23. E a igreja é seu corpo; ela é preenchida e completada por
Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda
parte.
[Atos 17.31]
31. Também oro para que entendam a grandeza insuperável
do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo
poder grandioso.
[Colossenses 1.18]
18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio,
supremo sobre os que ressuscitam dos mortos; portanto, ele
é primeiro em tudo.
.

A ressurreição de Cristo é fundamental porque abriu a porta
para o ministério presente e futuro de Cristo. A morte de
Cristo foi a compra de nossa salvação, não a aplicação ou
consumação dela – há na nossa salvação muito mais do que
perdão.
A Bíblia descreve muito mais a ser feito para nosso desfrute
eterno da glória de Deus e da comunhão com Cristo. A obra
salvadora de Jesus continua em seu corpo ressuscitado: ele
intercede por nós diante do trono de Deus e virá novamente
em glória para estabelecer seu reino eterno; e nada disso
seria possível se Cristo não tivesse ressuscitado, se ele
estivesse morto. Lembre-se ainda de que a vida eterna
consiste e consistirá de se desfrutar e magnificar o Cristo vivo
enquanto ele governa sua igreja e se entrega em serviço e
comunhão com sua noiva. É uma salvação para uma
comunhão viva.
Portanto, se ele não estivesse vivo, se ele não tivesse
ressuscitado, não teríamos nenhuma salvação. Não haveria
nada que fosse realmente satisfatório para se desfrutar para
sempre e eternamente.

PERGUNTA:
Quais garantias a salvação em Cristo nos dá?
[Conclusão] Sem ressureição, não temos perdão, salvação,
comunhão nem alegria no triunfo glorioso do Filho eterno
de Deus.

Saiba Mais:
Apoio ao roteiro

B

Sermão:
A Ressureição de Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=VLmwgF20vRw
Pr. Leandro Peixoto
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Participe
PGM Setor Santos Doumont
Toda terça às 20h
62 99421-8036 | Johnatas
Sousa
PGM Parque dos Buritís
Toda segunda às 20h
62 99695-7495 | Hubner Ramos
PGM Setor dos Funcionários
Toda terça às 20h
62 99827-1818 | Tássio Amaral
PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h
71 99676-1708 | Luiz César
PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h
62 98158-7076 | Arthur Guilarde
PGM Setor Universitário
Todo terça às 20h
62 99131-4232 | Hiltemar Júnior

