O MAIOR PODER DO MUNDO
TEXTO: Mateus 28:1-6
1 Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a
outra Maria foram ver o sepulcro.
2 E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e,
chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela.
3 Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve.
4 Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos.
5 O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo! Sei que vocês estão procurando
Jesus, que foi crucificado.
6 Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia.
“Quero conhecer a Cristo, o poder da sua Ressurreição”
Filipenses 3:10
"Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e o Último. Sou Aquele que Vive. Estive morto
mas agora estou vivo para todo o sempre!”
Apocalipse 1:17b. e 18
 Introdução:
A maioria das pessoas, até desejam mudar, o problema é que elas estão buscando a
forma errada.
Muitas pessoas estão buscando terapias, religião, coachers, lugares, muitas coisas
podem ajudar, de forma paliativa, mas mudança efetiva, só por meio de um PODER
SOBRENATURAL.
A palavra poder ocorre 57 vezes no NT, e é a palavra que descreve o fato mais
poderoso da humanidade. A ressurreição de Cristo.
A palavra usada é dinamys, que a raiz da palavra portuguesa para dinamite. Este
mesmo poder está disponível 2.000 anos depois para ser usado em sua vida hoje.

O PODER PODE CANCELAR O NOSSO PASSADO

Jesus é singular. Toda história da sua vida é muito especial, sobrenatural e única.
Ninguém foi ou é como ele.
Desde a profecia sobre o seu nascimento até sua ressurreição, é uma linda e
surpreendente história de amor.

- Você crê em Jesus Cristo?
- Você realmente crê que ele ressuscitou e está vivo?
- Note bem que:
 Ninguém nasceu como Jesus!
 Ninguém viveu como Jesus!
 Ninguém sofreu como Jesus!
 Ninguém amou como Jesus!
 Ninguém morreu como Jesus!
 Ninguém ressuscitou com Jesus!
“Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que
vocês têm... e ainda estão em seus pecados.”
1 Coríntios15:14 e 17

Realmente a pessoa de Jesus é singular e fascinante. Seu plano de resgate e salvação
é fabuloso.
NINGUÉM É COMO JESUS!
Dentre todos estes aspectos fantásticos de sua vida gostaria de ressaltar o aspecto da
sua ressurreição.
E você pode me questionar, e o que isto tem haver comigo? Tudo!
Veja o que Jesus falou sobre isto...
Disse-lhe Jesus:
"Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e
quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.”
João 11:25 e 26
“CADA FATO DA RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO,
É TAMBÉM UM FATO PARA MINHA RESSURREIÇÃO”
Dr. Gay Habermas

A ressureição, venceu a morte e cancelou a divida pelo pecado.

Quando você crê em Jesus, nem a morte poderá detê-lo na fria e gélida sepultura.
Alguns céticos acreditam numa teoria que Jesus não morreu efetivamente apenas
dormia.
Isto não é verdade, de fato Jesus morreu, Está Escrito:
“Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram
as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e
logo saiu sangue e água.”
João 19:33 e 34
“Foi obediente até a morte, e morte de cruz”
Filipenses 2:8
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 as suas perguntas restantes na tensão
de sua vida espiritual.

A RESSURREIÇÃO É O MAIOR PODER DO MUNDO, PORQUE É O PODER DO
AMOR PARA RECOMEÇAR, DA SEGUNDA OPORTUNIDADE DE QUEM DEU
TUDO PARA VOCE TER TUDO!

JESUS MORREU A NOSSA MORTE, PARA QUE QUE NA RESSURREIÇÃO DELE,
NÓS PUDESSEMOS TER A VIDA!

Gostaria de ajudar-lhe com algumas respostas sobre este grande poder para mudar
sua vida, sua história e sua família.

 O PODER DA RESSURREIÇÃO PODE MUDAR SUA VIDA PORQUE:

1. A RESSURREIÇÃO DE CRISTO REVELA O PODER DE DEUS SOBRE A MORTE:
Lucas 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.”
Pode que derrota o pecado e satanás em tua vida!
A morte foi tragada na manhã de domingo.

2. A RESSURREIÇÃO DE CRISTO GARANTE A SALVAÇÃO ETERNA PARA
VOCÊ: 1 Timóteo 1:15
“Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação:Cristo Jesus veio ao mundo para
salvar os pecadores,”

SÓ NELE EU TENHO A SALVAÇÃO
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: “Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as
palavras da vida eterna.”
João 6:68
“E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu
Filho.”
1 João 5:11

3. A RESSURREIÇÃO GARANTE A HERANÇA PARA SUA VIDA:
1 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!

TUDO QUE JESUS CONQUISTOU NA CRUZ É DIREITO SEU ENTREGUE PELO
PODER DA RESSURREIÇÃO

4. A RESSURREIÇÃO DE CRISTO GARANTE A ESPERANÇA PARA VOCÊ: 1 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.”
“Por meio dele vocês crêem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o
glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus.”
1 Pedro 1:21

O que as pessoas mais precisam em nossos dias, é de esperança. Esperança para
viver.
E a esperança que você precisa está na pessoa de Jesus.
Como está Escrito:
“Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou
pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós,”
Efésios 3:20

5. A RESSURREIÇÃO
1 Coríntios 15:5-8
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“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.”
“Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato.”
Atos 2:32

6. A RESSURREIÇÃO DE CRISTO TRANSFORMA SUA VIDA PARA HOJE:
2 Coríntios 5:17
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram;
eis que tudo se fez novo.”
2 Coríntios 5:17
Claro que o céu é a maior herança.
Mas, o poder da ressurreição de Cristo, nos trás o melhor agora.
Vida, família, causa, proposito, direção, senso de destino, prosperidade acima de
dinheiro, ministério, chamado, esperança Nele renovada diariamente.

Viva e desfrute da sua nova vida agora! Hoje.
“Todavia, como está escrito: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente
nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam"
1 Coríntios 2:9
O seu melhor não passou, está começando agora.
Viva Jesus, viva a vida Plena Nele e por Ele. Ele está vivo.

Quanto Jesus ressuscita tudo fica claro e explicado. O poder de Deus é manifesto diante
de todo mundo, em especial dos mais incrédulos.
“Por meio dele vocês crêem em Deus, que o
ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês
estão em Deus.”
1 Pedro 1:21

 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 cremos!
“Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos,
aguardamo-lo pacientemente. ”
Romanos 8:24
“Pois o Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido"
Lucas 19:10

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.
No passado isto aconteceu...
“VEIO PARA O QUE ERA SEU, MAS OS SEUS NÃO O RECEBERAM.”
João 1:12

E você hoje vai receber Jesus e o poder da sua ressurreição em seu coração
também?

Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que
morra, viverá.
João11:25

Foi no poder da ressurreição, que nasceu o poder do amor, da graça, da misericórdia,
justiça e perdão!

