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 MENSAGEM AO LÍDER: 

 AGENDA TERÇA MAIS DE NOVEMBRO: Anote e 
participe: 

 20/11: GD – Supervisores e Líderes 
 27/11: GD – Líderes e Auxiliares 

 

 ASSEMBLEIA GERAL: Será no próximo Domingo: 

 Data: 25 de Novembro de 2018 
 Horário: 08h30 (1ª Convocação) 
 Pauta: Eleição Conselho ABEAS (2019/2020), e 

Convite ao Ministério Pastoral Auxiliar (Pr Suene 
Souza) 

 MENSAGEM PARA A CÉLULA: 

1. ENSAIOS DA CANTATA DE NATAL: Dê seu nome na 
secretaria da igreja ou diretamente com Kamily (98866-
9993). 

2. NATAL NO EGITO: O Núcleo de Artes junto com o MINI 
(Ministério Infantil) e o Coro Alive (Teens) vai trazer o 
Natal como você nunca viu!!! Será no dia 16 de 
dezembro, às 18h, no Centro de Celebrações. Se prepare 
e comece a convidar seus amigos! 

3. DOAÇÃO DE BRINQUEDOS: No dia 17/12 irmãos do 
projeto da capelania do Hospital Infantil levarão doações 
às crianças internadas. Você pode contribuir doando 
brinquedos ou mesmo um valor para aquisição dos 
mesmos. Entregue na secretaria até o dia 03/12, ou para 
a Tamille e Martinha: 99788-3033. 

 

 EDIFICAÇÃO:   

DEPOIS DO FIM...UM NOVO COMEÇO! 
Texto base: Romanos 5:12;17-21 

 

INTRODUÇÃO 
Todo ser humano é confrontado com a realidade universal 
da morte. E esse tema é tanto incomodo quanto assustador 
para a maioria das pessoas.  Te faço a pergunta: Você tem 
medo da morte? 

Filósofos, poetas e cientistas se expressaram sobre aquela 
que é descrita como a “maior inimiga”, a última fronteira, a 
justiceira final.  Mas afinal... O que a BIBLIA O que diz sobre a 
morte? Em Romanos 5.12 lemos que a morte foi causada 
pelo pecado, que trouxe também a separação de Deus 
(Romanos 3.23).   

 

Como a morte atingiu toda a raça humana e levou a 
mortalidade para todas as áreas da vida (família e trabalho, 
sonhos e projetos) trouxe um enorme vazio ao coração, 
ruptura aos relacionamentos, e falta de sentido para a vida.  
Diante desse quadro terrível, Deus não se omitiu. Ele mesmo 
decidiu enviar o seu Filho para resolver o problema da 
morte, que fora criado pelo homem (Romanos 8.1-3). E 
como o Filho de Deus fez isso? 
 

1. DEUS ENVIOU JESUS PARA LIDAR COM A MORTE: 
 Jesus foi afetado pela morte... Ele sofreu! 

 ...Dos outros: Lucas 7.11-13, João 11.33-35 
 ...Dele mesmo: Marcos 14.32-38 
 

 Jesus enfrentou a morte... Ele morreu! 
 Não fugiu: João 12.27-28 

Avançou até o fim: João 18.4-8, 19.28-30 
 

 Jesus venceu a morte... Ele ressuscitou!!!  
 Nos outros... Lucas 7.14-15, João 11.38-44 
 Em si mesmo: Lucas 24.1-7 
 Para todos os que crêem: Romanos 5.17-21, 
1Coríntios 15.20-22 
 

 
2. AO RESSUSCITAR, JESUS ESTABELECEU UM NOVO 

COMEÇO!!! 
 Um novo começo da fé (Tomé): João 20.24-29 

 Um novo começo da esperança (discípulos de Emaús): 
Lucas 24-28-32 

 Um novo começo do amor (Pedro): Joao 21.15-19 

 
3. NA RESSURREIÇÃO DE JESUS, RECEBEMOS UMA 

NOVA VIDA: 2 CORINTIOS 5.14-15,17 
 Vivenciamos novos começos antes da morte 

(mudanças): Fil. 3.4-14  

 Vivenciaremos um novo começo na morte 
(transformação): 1 Cor 15.51-57  

 Vivenciaremos um novo começo na eternidade: 
Apocalipse 21.1-5  

 Deus fara uma renovação total!!! 

 
CONCLUSÃO 
Por tudo isso, com Jesus, a morte não é o fim... É o começo 
de uma nova vida: a vida eterna!!! Porque Jesus ressuscitou, 
é tempo de viver novos começos! 
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 COMPARTILHAMENTO 
 

1. Você já passou por alguma experiência de luto, ou sofreu 
alguma perda significativa? Conte sua experiência: 

2. Ao ressuscitar, o Filho de Deus venceu o pecado e a 
morte para nos dar vida eterna. Você está seguro de sua 
salvação em Cristo? Por que? 

3. Ao nos dar uma nova vida, a ressurreição de Jesus 
também nos oferece novos começos. Você precisa de 
renovo em alguma área de sua vida? Qual? 

4. Que “novidades de vida” o Senhor ainda pode trazer para 
você e sua família, para sua célula e seu ministério como 
cristão? 

 
Uma semana VITORIOSA em sua vida! 

Equipe Pastoral da PIBJC 

 

 

 


