Eu sou a ressurreição e a vida
Pr Reuel Martinez
Culto do dia 20 /12
Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de sugestões de
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br
Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê para
distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que
eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer
Jo 11.1-27
Contexto:
Após a declaração do Bom Pastor, os judeus tentam matar Jesus (10.31), Jesus vai para o outro lado do Jordão, onde
João Batista batizava. Muitos creem em Jesus ali (10.42). Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente mas
permanece ainda 2 dias lá. Só então decide voltar para a Judeia (11.7).
Às vezes tragédias e sofrimento acontecem em nossas vidas e nos fazem perguntar: onde estava Deus quando isso
aconteceu? Um exemplo disso é a tragédia que aconteceu com o time Chapecoense em novembro de 2016. 77
passageiros embarcaram para a Colômbia para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, mas um
terrível acidente aconteceu. 71 pessoas morreram.
Diante de situações de sofrimento, surge então a pergunta.

O texto de Jo 11 nos permite tirar 3 lições que nos ajudam a lidar com o sofrimento e nos preparam para o futuro.

 Tudo o que acontece na nossa vida (até o sofrimento) acontece para nos mostrar que Deus nos
ama. (v.4-6)
Jesus amava a família de Lázaro, mas o texto diz que justamente por saber que Lázaro estava doente, Jesus decidiu
não visitá-lo.

o O que fazemos quando alguém que amamos está doente? -> visitamos; cuidamos
o O que Jesus fez? -> esperou 2 dias
Jesus esperou porque ele amava!
Em face da morte e do sofrimento, muitos perguntam: Onde estava Deus quando eu estava sofrendo? Onde estava
Deus quando meu pai morreu? Como Deus pode me amar se ele permitiu que eu sofresse violência? Desemprego?
Divórcio? Enfermidade? Abandono?
Marta disse: “Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido” (v.21; cf. tb. v.32; 36,37)
Como pode isso ser amor?
v.4: Resposta: “é mais amável da parte de Deus deixar uma pessoa morrer e seus parentes e amigos passarem pela
dor do luto do que poupá-los da morte e do luto se isso for mostrar mais de Deus para eles”. “Quando cristãos
sofrem, é porque é mais amável da parte de Deus ele se mostrar ao seu povo como sendo glorioso no sofrimento do
que poupá-los do sofrimento”. “Deus nos mostra seu amor quando estamos passando por um grande sofrimento e
ele nos permite contemplar sua glória divina”.
Precisamos mais de Deus em nossas vidas do que de seu consolo. Quando Deus permite que passemos por
sofrimento, é porque ele nos ama e sabe que no sofrimento podemos nos aproximar dele e experimentas sua
indescritível presença.

 Todos vão morrer. Alguns, apenas 1x; outros, 2x (vv.25,26)
Jo 5.28,29 “Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua
voz e sairão: 29 os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a
ressurreição do juízo.”

 Alguns de nós vão morrer e depois vão ressuscitar e viver; outros vão morrer e depois vão
morrer de novo
o Os que não creem em Cristo, morrerão e depois serão condenados eternamente
o Os que creem em Cristo morrerão apenas 1x. Apenas morte física
Lázaro é apenas uma demonstração do que acontecerá.
“Um dia o Senhor Jesus se colocará na entrada do túmulo de todo pecador arrependido, assim como ele fez com
Lázaro, e chamará seus nomes, e em um momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão
para a vida. Eles receberão novos corpos, corpos transformados, corpos glorificados e nunca mais morrerão! ”

 1Co 15:51-55
 A ressurreição futura dos fieis em Cristo afeta profundamente a maneira como devemos viver
hoje (v.26b)
Jesus perguntou para Marta: “Você crê nisso? ”
Se de fato cremos que nas palavras de Jesus, devemos viver de forma que que fique claro que cremos.

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados. Deixe os visitantes bem à vontade.
Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários

