1

Sumário

Prefácio...............................................................................................3
Instruções para o Líder .......................................................................4
Lista de Presença ................................................................................5
1. As evidências da ressurreição de Cristo .......................................7
2. Se Jesus está vivo, onde posso encontrá-lo? ..............................15

© Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera
Ministério de Grupos Pequenos
Março de 2013
Produzido para uso interno

2

Produção
Equipe Pastoral da Chácara Primavera (texto)
Primavera Eventos (arte)

3

Prefácio
O CASO JESUS: perguntas que demandam respostas.
Jesus de fato ressuscitou? Ou foi apenas uma história inventada
por seus seguidores? Quais são as evidências da ressurreição de Cristo?
O alvo desse estudo é levantar algumas questões que nos darão uma
viva na ressurreição do Senhor Jesus.
Se Jesus ressuscitou e está vivo, onde posso encontrá-lo? Jesus
disse aos seus discípulos, após a sua ressurreição, que estaria conosco

Deus conosco.”
A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o centro da esperança cristã. Estudar esse assunto nos habilita para o cumprimento da nossa missão de testemunhar a respeito de Jesus como Senhor e Salvador
fazendo discípulos de Cristo. É fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos.
E contra fatos não há argumentos.

Equipe Pastoral
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Instruções para o líder
Cuidar de um pequeno rebanho é uma grande responsabilidade
que pode ter um grande impacto na vida das pessoas. E mais: é uma
responsabilidade que testará a sua capacidade de trabalhar em sinergia
com a comunidade, como uma parte importante do corpo.
Este material foi preparado para abençoar sua vida e a de seu
nossos grupos: conhecimento com relacionamento. Sabemos que cada
líder tem uma tendência para uma dessas duas realidades.
Lembre-se que seu papel no grupo não é o de preletor, mas de
facilitador de um encontro que tem como ênfase o aprofundamento da
fé e das amizades.
O formato de cada estudo está um pouco diferente do material

da Palavra.
Usando o material, você encontrará uma forma de equilibrá-lo.
-

“Orientações para o Líder”. Procure usá-las a seu favor.

assuntos.
-
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AS EvIdêNCIAS dA
rESSUrrEIçãO
dE CrISTO

Introdução
OrIENTAçõES AO LídEr

ceiro dia após a sua morte. E isso está registrado pontualmente nos quatro evangelhos (Mateus 16.21; Marcos 8.31; Lucas 9.22 e João 2.19-21).
ressurreição mudou o curso da história. No entanto, dois mil anos depois
o homem ainda é o mesmo.

OrIENTAçõES AO LídEr
Escolha para a leitura apenas um dos textos acima.

sam explicar alguns fatos que cremos serem atestados de que ela realmente aconteceu. Os próprios fatos se transformaram em argumentos
no que podemos chamar de evidências diretas da ressureição.
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OrIENTAçõES AO LídEr
explicações para a sua condução estão seguidas aos mesmos.

para sustentar que Jesus estava morto e sepultado. A ressurreição aca-

Vamos considerar os fatos abaixo
1. O medo do poder de Roma foi totalmente ignorado quando foi

OrIENTAçõES AO LídEr
As consequências de alguém violar o quebrar o selo eram severas. Se o autor fosse encontrado, seria imediatamente executado, por

2.

tava vazio.

OrIENTAçõES AO LídEr
ram abafar a ressurreição, não durou muito tempo. A mensagem do
fora morto, ou melhor, ressuscitado. Como Pedro poderia pregar com
tamanha autoridade sete semanas depois em Jerusalém, no Dia de

realmente estava vazio.
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3. De alguma maneira a pedra de quase duas toneladas foi removigiando.

OrIENTAçõES AO LídEr
uma preocupação: “Quem removerá para nós a pedra da entrada do
sa, conforme Mateus 28.4: “Os guardas tremeram de medo (por caucomo mortos”. A pedra, sobrenaturalmente, fora removida.

4. Uma guarda militar romana, altamente disciplinada, deixou seu
sobre o que realmente acontecera.

OrIENTAçõES AO LídEr
foi tão grande que alguns deles foram aos chefes dos sacerdotes e
disseram o que acontecera. Foi aí que os sacerdotes corromperam os

corpo, enquanto eles, os guardas dormiam (cf. Mateus 28.11-15).

5.

OrIENTAçõES AO LídEr
Depois de terem sido avisados pelas mulheres, Pedro e João correram para lá. Pedro, que chegou primeiro, olhou para o lugar onde o
-
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6. Mais tarde Cristo também apareceu a mais de 500 testemunhas, em diferentes situações.

OrIENTAçõES AO LídEr
-

em Atos que Ele apareceu por um período de 40 dias (Atos 1.1-3). É
igualmente possível que essas pessoas a quem Ele apareceu tenham
se tornado seus seguidores. Isso talvez explique a conversão de muitos sacerdotes de Jerusalém (Atos 6.7).

7.

-

não teriam escolhido as mulheres para serem as primeiras testemunhas
do fato.

OrIENTAçõES AO LídEr
O fato de as mulheres terem sido as primeiras testemunhas deve
não foram os escolhidos? Por outro lado, de acordo com os princíqualquer valor num tribunal. Ora, se isso fosse algo manipulado, as
mulheres seriam incluídas na história?

A decisão
sideração por muita gente, isto é, não servem para constatar algo que
realmente aconteceu. Mas existem as que chamaremos de evidências
circunstanciais, quem sabe ainda inexplicáveis para muitos, mas elas são
uma forte constatação de que a ressurreição realmente aconteceu.
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1.

sepultado. Como explicar as conversões em massa no livro de
da ressurreição de Cristo?
2. O Domingo. A decisão de mudar “o dia de adoração” do sábado
(Sabbath) para o primeiro dia da semana (Domingo) é provavelum grupo de pessoas na história, principalmente porque os antradicional Sabbath.
3. A Ceia do Senhor. A comunhão é outro sacramento no qual o
vinho e o pão simbolizam a morte de Cristo na cruz e o derramamento do Seu sangue pelos pecados da humanidade. Quando
alegria que Cristo pessoalmente morreu por ele. Ora, porque
tanta alegria por causa do sofrimento na cruz? A resposta é óbvia: Cristo, o que fora morto e sepultado, ao terceiro dia levan4. As vidas transformadas. As vidas dos discípulos foram transformadas totalmente. Depois, sobrenaturalmente, a vida de
Paulo e, na história, isso se repete na vida de homens e mulheres que conhecem o poder transformador do evangelho de
Cristo.
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A ação
OrIENTAçõES AO LídEr
Essa é a oportunidade de você levar o grupo a uma profunda reconhecer essa realidade através do testemunho daqueles que foram
alcançados por Cristo.

1. Você crê que as evidências bíblicas diretas a respeito da ressurreição realmente aconteceram ou faz parte daquele grupo,
sacreditar deste fato que marcou e mudou a história?
2.

VOCÊ
(1) testemunha a ressurreição através de uma vida realmente
transformada pelo poder do evangelho?
(2) guarda um dia para a adoração com o povo de Deus?
Cristo na cruz?

13

Anotações

14

15

2

SE JESUS ESTá vIvO,
ONdE POSSO

Introdução
“Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia
poderei entrar para apresentar-me a Deus?” (Salmo 42.1,2). Esse é o de-

Demétrios era um amigo de adolescência. Filho de pais gregos,
seu apelido era “papa”, devido ao Papastéfanos, o seu sobrenome. Ele

encontro Jesus”.
mover em sua vida. Digo isso porque a fé, para muita gente, precisa estar
Quantos estão prontos para esperar e encontrar aquilo que não
se vê, mas, que num momento oportuno, se manifesta para nós.
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OrIENTAçõES AO LídEr
A maioria das pessoas anseia por Deus. Esse anseio as faz buscá-

Seria oportuno que você deixasse o grupo falar um pouco sobre
esses meios de encontrar a Deus, sem, contudo, gastar muito tempo
nesse assunto. Não diga se alguém está certo ou errado. Permita que
blica de se encontrar a Jesus.

Será que acreditamos na relação que Cristo pode ter conosco,

Deus pela fé em Cristo? Como isso aconteceu?

OrIENTAçõES AO LídEr
Parece estranho procurar algo ou alguém que a gente não vê. Entretanto, em várias culturas, povos e etnias, o homem tem procurado
neiras para tentar encontrá-lo.

Algo dentro do homem o desperta para essa procura. E mesmo
assim, muitos querem encontrá-lo pelos seus próprios esforços, méritos e capacidades. Infelizmente, o resultado dessa busca tem sido
a desilusão, a frustração ou, na maioria dos casos, a escravidão a um
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curarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me
deixarei ser encontrado por vocês...” (Jr 29.13,14).
Na grande maioria das suas ocorrências nas Escrituras, a palavra

bedoria, conhecimento, habilidade, suas crenças e seus raciocínios, sua
memória e sua consciência de si mesmo.
do o homem se afastou dele pela desobediência, Deus não cessou de
oferecer ao homem a sua aliança através de Cristo. E Jesus diz que todo
aquele que vem a ele (que quer encontrá-lo), de maneira alguma será
lançado fora (João 6.37).

A decisão
O que nos impulsiona a crer em Cristo, crer que ele está vivo e
ir ao seu encontro, é o amor, a graça e a misericórdia de Deus que vem
a nós. Paulo diz, em Efésios 2.5, que nós estamos mortos em transgressões, isto é, sem vida e sem condições para fazer algo bom, até mesmo
ir até Jesus. Por isso que Deus dispensa a sua graça e nos dá o dom da fé
que possibilita irmos a Jesus, encontrá-lo, sermos transformados diariamente e vivermos uma vida que agrade a Deus (cf. Efésios 2.4-10).
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OrIENTAçõES AO LídEr
Para encontrarmos a Jesus, Deus precisa vir até nós. Por causa dos
efeitos da queda, naturalmente, não temos essa capacidade de ir a
Ele se Ele, primeiro, não vier a nós. E por mais que as pessoas depomens, Jesus só pode ser encontrado quando enxergarmos a realidade do nosso interior, quando olharmos para dentro de nós mesmos
e entendermos o quão longe estamos e o quanto precisamos dEle
em nossa vida. Quando isso acontece, percebemos que Jesus, que
está vivo, está lá no nosso coração, pronto para iniciar uma profunda
transformação em nosso ser.

Ocorre que ele está em nós, e nós não o enxergamos. Os dois ho-

homem no caminho, sem saberem que era Jesus (cf. Lucas 24.13-32).
certamente teriam desfrutado muito mais daquele encontro e preciosa
companhia.

A ação
Se Jesus está vivo, onde posso encontrá-lo? O meu amigo Decristãos, quando o seu coração foi profundamente tocado durante uma
mensagem. É Cristo quem vem ao nosso encontro. E ele vem no dia e na
hora certa, conforme a agenda graciosa do Pai. E, graças ao Eterno, tudo
Jesus, de ir até Ele para encontrá-lo.
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1.
lembra de como isso aconteceu?
2. Quais têm sido as implicações disso em sua vida?
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Anotações
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