
 

Estudo de Célula – Semana de 12/04/20 a 18/04/20  
SÉRIE:  40 DIAS PARA PÁSCOA 

“Meditando nas 7 últimas palavras de Jesus” 
 

7º ESTUDO : CREIA NAS PALAVRAS DE REDENÇÃO 

BASE BÍBLICA: “Jesus bradou em alta voz: “Pai nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, 
expirou.” Lucas 23:46 

 

OBJETIVO: Levar os participantes a entenderem que podem crer e desfrutar da redenção de Jesus agora 
mesmo, por meio do Espírito Santo. 
 

 COMPARTILHAMENTO:  
1- As últimas palavras de Jesus na cruz são sobre Redenção! Páscoa é sobre vida, a vida ressurreta de 

Jesus, que é dada a nós. A sétima milha nos faz caminhar aqui com esperança porque a morte não é o 
fim. Vida eterna não é algo que só possa ser experimentado depois da morte. Na verdade, para nós, 
seguidores de Jesus, é algo que já temos. De fato, podemos dizer que a vida eterna é outra forma de se 
referir a toda nossa jornada espiritual. PENSANDO NESSA VERDADE BÍBLICA, O QUE VOCÊ 
ENTENDE POR REDENÇÃO? VOCÊ CRÊ QUE JÁ FOI REDIMIDO POR JESUS? 
 

Redenção é a obra completa de Jesus, Ele pagou o preço por nós e nos comprou de volta. Todo o   
plano de Deus para a nossa salvação foi concluído. Em três dias a humanidade saberia o que Jesus 
sempre soube ao morrer na cruz: a vitória era DELE! Jesus venceu a morte e a condenação do pecado e, 
essa é a nossa vitória também. Paulo escreve: “Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o 
seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é Lei. “Mas graças a Deus, que nos 
dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Coríntios 15:55-57) 

                                                                  

2- Quando Jesus venceu o pecado, a morte e satanás, Ele nos trouxe a oportunidade de vivermos em união 
com Deus-Pai. Na minha e na sua jornada, estamos indo em direção ao destino mais incrível que se 
possa imaginar: o Céu! Vida eterna não é apenas uma “quantidade” infinita de vida, mas também uma 
“qualidade” superior de vida que vem do relacionamento com Deus através de Jesus. VOCÊ JÁ VIVE 
SUA VIDA A PARTIR DA VITÓRIA DE JESUS? COMO É VIVER ESSA VIDA? 
 

Crer nas palavras de redenção é viver a partir da vitória de Cristo. Para caminharmos a partir da vitória 
de Cristo precisamos:   
 

➢ VIVER A PARTIR DA ALIANÇA COM JESUS  – LUCAS 24:30,31 “Quando estava à mesa com 
eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o 
reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.” Jesus nos deixou a ordenança da Ceia, como 
um memorial de Sua morte na Cruz e de nossa aliança com Ele. No ambiente da mesa, sempre há 
revelações de quem Jesus é. Lembre-se hoje de que, não importam as circusntâncias, Cristo está 
aliançado a você. Você nunca está sozinho e desamparado e nossos olhos sempre podem ser abertos 
para novas perspectivas que Ele nos traz.  

 

➢ VIVER A PARTIR DA PRESENÇA DE JESUS – MATEUS 26:28b “E eu estarei sempre com vocês, 
até o fim dos tempos.” Nossa jornada cristã é descobrirmos o privilégio da realidade da presença 
divina em nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, então, dar lugar à presença dEle e reconhecê-
Lo a cada passo é a nossa maior alegria. Você consegue enxergar que Ele está presente em cada 
ambiente da sua vida? Nossas escolhas de santidade, nossa fé em milagres e nossas posturas de 
vida: tudo precisa ser pautado pela realidade da Presença.  

 

➢ VIVER A PARTIR DE SUA IDENTIDADE EM JESUS – ROMANOS 8:37  “Mas em todas estas 
coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.” Em Jesus temos uma 
nova identidade: somos filhos de Deus. Somos, portanto, coherdeiros com Cristo, amados e mais que 
vencedores. É assim que você vê a si mesmo? Sua vida não é sobre suas limitações, mas sobre o 
amor ilimitado dEle sobre você. Viva plenamente sua identidade de filho e impacte o mundo à sua 
volta. Enquanto vemos Jesus mais claramente, entendemos quem somos mais claramente, e outros 
também O verão. 

 

❖ PARA CONTINUAR PENSANDO: “Nosso destino final não é um lugar, mas uma Pessoa. E esta 
pessoa já está atuando dentro de nós – neste exato momento - conforme nos rendemos ao Seu 
Espírito.” Steven Furtick 

 

❖ CONTRIBUA: Primeira Igreja Batista de Andrade Araújo - CNPJ 42.603.670/0001-42 
                        BANCO ITAU - Agência: 4562 - Conta Corrente: 57549-0 
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