O PODER DA RESSURREIÇÃO
TEXTO: 1 Pedro 1:1-7
1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no
Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia,
2 escolhidos de acordo com a pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora
do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue: Graça e
paz lhes sejam multiplicadas.
3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande
misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos,
4 para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor.
Herança guardada nos céus para vocês
5 que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação
prestes a ser revelada no último tempo.
6 Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser
entristecidos por todo tipo de provação.
7 Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais
valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e
resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado.
INTRODUÇÃO
• Alguns negam a morte, para negar a ressurreição, porque com a ressurreição, o
poder sobrenatural de Jesus ficou selado para todo mundo!
• Por isto também, no passado e no presente, muitos ignoram e desprezam esta
doutrina. Veja o que Paulo enfrentou quando falou deste assunto em Roma:
• “Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e
outros disseram: "A esse respeito nós o ouviremos outra vez". Com isso, Paulo
retirou-se do meio deles.” – Atos 17:32-33.
• Encontre a raiz de sua dúvida para pedir a Deus e a outros, ajuda no tratamento
de sua apreensão espiritual e encontrar respostas às suas perguntas restantes na
tensão de sua vida espiritual.
• Gostaria de ajudar-lhe com algumas respostas.
1. JESUS RESSUSCITOU PARA NOS DAR ESPERANÇA
• I Pedro 1:3 - “Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma
esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.”
• I Pedro 1:21 - “Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os
mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus.”
2. JESUS RESSUSCITOU PARA DAR UMA HERANÇA PARA VOCÊ
• I Pedro 3:4-5 - “Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou
perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé,
são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada
no último tempo.”
• Tudo que Ele conquistou na cruz é direito seu, agora!

3. JESUS RESSUSCITOU PARA DAR SALVAÇÃO ETERNA A VOCÊ
• I Tim. 1:15 - “Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao
mundo para salvar os pecadores.”
4. JESUS RESSUSCITOU PARA DEMONSTRAR A VITÓRIA DE DEUS SOBRE A
MORTE
• Luc. 24:2-4 - “Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram,
não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que
fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol
colocaram-se ao lado delas.”
• Poder que derrota o pecado e Satanás em tua vida!
5. JESUS RESSUSCITOU PARA DAR TESTEMUNHO DA FÉ
• I Cor. 15:5-8 - “E apareceu a Pedro e depois aos Doze. Depois disso apareceu a
mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora
alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os
apóstolos; depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora
de tempo.”
• Atos 2:32 - “Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse
fato.”
• Quando Jesus ressuscita tudo fica claro e explicado. O poder de Deus é
manifestado diante de todo mundo, em especial dos mais incrédulos.
• I Pedro 1:21 – “Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os
mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus.”
CONCLUSÃO
• O poder da Ressurreição está disponível para você, todavia você não pode tocar
neste poder com os seus olhos humanos!
• Paulo diz que nossa esperança está no que não vemos, mas no que cremos!
• Rom. 8:24 - “Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que
ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente.”
• Luc. 19:10 - “Pois o Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido".
• Jesus morreu e ressuscitou por você, isto é fato. O que você vai fazer para retribuir
tanto amor? Continuar vivendo como sempre viveu ou vai se arrepender e entregar
sua vida a Ele? Pense nisto e tome uma decisão agora mesmo.

