
 
Estudo de Célula – Semana de 08/03/20 a 13/03/20 

 

SÉRIE: 40 DIAS PARA PÁSCOA 
“Meditando nas 7 últimas palavras de Jesus” 

 
2º ESTUDO: ACREDITE NAS PALAVRAS DE ESPERANÇA (2/7) 

BASE BÍBLICA: “Eu lhe garanto: Hoje estará comigo no paraíso.”  Lucas  23:43 

OBJETIVO: Encorajar os participantes a crerem nas Palavras de Esperança de Jesus, em toda e qualquer 
situação. 
 

 COMPARTILHAMENTO: 
 

1. Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. A cena de Sua crucificação era, aparentemente, um cenário 
apenas de morte e desolação. Porém, para um dos ladrões na cruz, terminou em salvação. A presença 
de Jesus faz isso em nossas vidas. Jesus foi bastante enfático em dizer, “Eu lhe garanto: hoje você 
estará comigo no paraíso.” Talvez tenhamos razão em não confiar na palavra de quaquer pessoa, mas 
definitivamente, podemos confiar em Jesus quando Ele diz que garante algo. VOCÊ ACREDITA NAS 
PALAVRAS DE ESPERANÇA DE JESUS? SE SIM, QUE DIFERENÇA ESTA CONFIANÇA TEM 
FEITO EM SUA VIDA, DIANTE DAS ADVERSIDADES? (DOENÇA, DESEMPREGO, LUTO, 
INJUSTIÇAS, REJEIÇÃO, ETC.) 

 
2. Na semana passada, nós caminhamos a primeira milha em direção à presença de Deus, através das 

Palavras de Perdão. Hoje, nós somos convidados a dar continuidade a essa jornada caminhando a 
segunda milha que começa imediatamente após a primeira. Assim que nos arrependemos e 
recebemos o perdão, somos salvo. Agora, precisamos construir uma nova vida em Jesus. PARA VOCÊ, 
COMO PODEMOS SER EDIFICADOS PELAS PALAVRAS DE ESPERANÇA DE JESUS?  
 

Para sermos edificados pelas Palavras de Esperança de Jesus, entre outras atitudes, precisamos: 
 

 RECEBER COM ALEGRIA O PRESENTE DA SALVAÇÃO – EFÉSIOS 2.8-9 “Pois vocês são 
salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, 

para que ninguém se glorie." (A salvação é um dom de Deus, um presente celestial 
eterno e gratuito. Recebemos por meio da fé, não por aquilo que fazemos, mas pelo o 
que cremos.) ROMANOS 6.23 “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 

Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.” 
 

 HONRAR E DESENVOLVER A NOSSA NOVA VIDA EM JESUS – 2 CORÍNTIOS 5.17 
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis 
que surgiram coisas novas!” (Devemos ser gratos e honrar a nova vida que recebemos em 
Jesus! Há esperança de dias melhores, porque nós passamos a viver algo novo todos os dias 
com nosso Salvador! A vida nunca mais é a mesma depois que recebemos Jesus!). EFÉSIOS 
4.22-24 “Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho 
homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar 
e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em 
santidade provenientes da verdade.” 
 

 SER UM AGENTE DE ESPERANÇA PARA OS OUTROS – JOÃO 4.35 “Vocês não dizem: 
‘Daqui a quatro meses haverá a colheita’? Eu digo a vocês: Abram os olhos e vejam os 
campos! Eles estão maduros para a colheita.” (Após recebermos a nova vida em Jesus, 
nossa jornada se transforma em uma mensagem poderosa e inspiradora para que outros sejam 
encontrados, perdoados e também iniciem uma nova vida com Deus! A grandeza da nossa 
salvação se revela na salvação de outros. Devemos viver para alcançar mais pessoas para a 
salvação em Cristo! Os campos estão prontos para a colheita. Precisamos apenas abrir os 
nossos olhos como Jesus nos orientou.). 

 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Precisamos do dom da fé para recebermos salvação e 
sermos transformados de inimigos em amigos de Deus.” Steven Furtick 
  

 


