
  
ANUNCIAI A MORTE DO SENHOR, ATÉ QUE ELE VENHA! 
 
CÉLULAS / Lição #84/2018 
 
Meditem em Mt 27: 11 a 66 e Mt 28: 1 a 10; e 16 a 20 
 
Estas passagens nos falam da morte de Jesus, desde quando foi apresentado ao Pôncio Pilatos, 
passando por Sua crucificação, sepultamento, ressurreição e ascensão. 
 
O MAIS MIRACULOSO DOS MILAGRES! A MAIOR EXPRESSÃO DE AMOR! 
 
E tudo isso feito por mim, por você, por toda a humanidade que crer e seguir Seus 
mandamentos. 
 
QUANDO VOCE FOI IMPACTADO POR ESTA HISTÓRIA? VOCE SE LEMBRA DELA EM TODOS OS 
SEUS DIAS? 
 
É importante “mergulharmos” nas lembranças destes fatos. Eles deram origem à nossa 
salvação, a nossa transformação em novas criaturas em Cristo Jesus. (II Cor 5:17) 
 
TRAZENDO À MEMÓRIA O QUE NOS TRAZ ESPERANÇA: CRISTO MORREU NA CRUZ POR NÓS! 
 
Que essa Verdade permeie nosso espirito, nossa mente, nossos dias, para que estejamos mais 
sensíveis a Ele, à Sua voz, à Sua direção, restaurando nosso tempo de oração e adoração, 
intimidade com o AUTOR E CONSUMADOR DA NOSSA FÉ, e, principalmente, mais agradecidos 
por Sua obra na Cruz do Calvário, obedecendo a ordenança de anunciarmos Sua morte , até que 
Ele venha. 
 
JESUS É A RAZÃO DA NOSSA EXISTÊNCIA, E DE TODOS QUE NELE CREREM! 
 
Nosso tempo é contado “depois de Cristo” – dC – depois de Sua morte na Cruz, de Sua 
obediência ao Pai para que todos nós recebêssemos a salvação.  
UM MARCO, UM DIVISOR DE ÁGUAS QUE NOS FEZ SEMELHANTES A ELE! 
 
Portanto, onde estivermos, que todo o tempo e lugar e modo, que tenhamos, e mantenhamos, 
a MORTE de JESUS bem viva em nossa mente, em nosso espírito, rendendo Graças ao Único 
que é digno de toda honra, glória e poder. (Ap 4:11) 
 
Este é um MEMORIAL que Ele nos ordenou cumprir, MAS, junto a isso, que seja nossa decisão 
pessoal lembrarmos de toda a OBRA DE JESUS NA CRUZ, e levarmos esta Verdade àqueles que 
ainda não O conhecem. Sermos os instrumentos na terra para anunciarmos sobre Sua morte e 
Ressurreição e Redenção para que todos creiam e sejam também salvos, cumprindo, como Ele, 
a vontade do Pai, “ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado”. (Mt 28:20)  
 
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, que somos salvos, é o 
poder de Deus. (I Cor 1:8) 
 
Ceie com Jesus todo os dias! O Pão Vivo que desceu do céu para nos dar Vida, e Vida em 
abundância, e por Seu Sangue derramado na Cruz nos lavou e livrou de todo o pecado. Aleluia!!! 
 
Ele nos ensinou:  
 
Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice proclamais a morte do 
Senhor, até que Ele venha. (I Cor 11: 26) 
 
Coloque sua vida diante do Senhor e sempre se lembre do que Jesus fez por você! 
Estamos aqui por causa dEle, de Sua morte, e morte de Cruz! (Fl 2:8) 
 
♫ Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.... ♪♫  
 


