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CLIMATIZAÇÃO	DO	TEMPLO	– Foi aprovado na quarta-feira passada, dia 17 de abril 
em assembleia extraordinária, o plano de climatização do templo. Nos próximos dias 
começaremos os trabalhos e pedimos que toda a igreja esteja engajada na ajuda 
financeira para este desafio. 
93	DO	SEMINÁRIO	CONGREGACIONAL	–	Coloque na sua agenda que no dia 1 de maio 
teremos nas dependências do Seminário congregacional do Nordeste mais uma 
celebração pelos 93 anos daquela escola de teologia. A programação se iniciará com um 
culto de gratidão as 09h e durante todo o dia haverá programações especiais. Se 
organize e esteja prestigiando aquele momento. 
MULHERES	DO	CAMINHO	– Próxima quarta, dia 24 de abril teremos mais um encontro 
de Mulheres do Caminho, encontro esse para orarmos pela Igreja Perseguida. O 
encontro é liderado pela nossa irmã Jazi dos Santos e tem seu inicio das 15h. Todos são 
convidados a participar!

APRESENTAÇÃO	A	DEUS	– Na celebração das 17h teremos um momento especial de 
apresentação da pequena Alice Vitória, filha da nossa irmã Mirla Gusmão e Marcelo 
Alberto. Será um momento muito especial para a famıĺia e para todos nós, pois o próprio 
Jesus nos orientou a recebermos as crianças porque delas é o Reino de Deus.

CELEBRAÇÕES	 DOMINICAIS	 – Nossas celebrações de páscoa no dia de hoje vem 
contando a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e de maneira muito 
especial na celebração da tarde, as 17h teremos a apresentação da cantata VENCEU que 
fechará esse momento nos reafirmando a vitória de Cristo sobre a morte e o 
compartilhar dessa vida conosco. Em ambas as celebrações (10h e 17h) o pastor 
Nyelson será o pregador.

PORTAS	ABERTAS	ENTRE	NÓS	– A agencia missionaria Portas Abertas tem sido um 
instrumento de Deus no apoio a missionários e igrejas que vivem em paıśes onde o 
Evangelho de Jesus é duramente perseguido. A nossa igreja todos os anos de maneira 
especial realiza o DIP (Domingo da Igreja Perseguida) em que nos reunimos para tratar 
deste assunto mais especificamente, além das ultimas quartas-feiras a tarde de todo 
mês as Mulheres do Caminho se reúnem para oração também pela igreja perseguida. 
Além disso tudo, teremos a alegria de no ultimo domingo de abril, 28 de abril, 
recebermos em nossa igreja a Conceição Fidêncio, na celebração das 10h para 
compartilhar conosco sobre essa realidade. Organize sua agenda para estar conosco e 
convide mais alguém para também ser abençoado e desafiado sobre essa realidade.

VIAGEM	A	MISSIONÁRIA	–	Trazemos na bagagem um forte abraço dos irmãos em 
nossa igreja em Pesqueira/PE que este no ultimo final de semana em festa pelos 13 anos 
de abertura do trabalho. Estiveram presentes de nossa igreja o pastor Nyelson, 
juntamente com Wagner, Jacineide, Heloıń a, Joseane, Roseane e Marli, além de irmão 
Viviam da IEC Tamarineira que também acompanhou a caravana. Foi um tempo de 
bênçãos e no próximo domingo iremos ouvir um pouco sobre o que aconteceu ali.
AULAS	DE	VIOLÃO/TECLADO- Além das aulas de violão ministradas pelo professor 
Rafael ás segundas feiras em duas turmas, uma das 17h às 18h e outra das 18h às 19h, 
está também acontecer a abertura as sextas-feiras de aulas de teclado que serão 
ministradas pelo ministro de música Bruno Martins. Para maiores informações procure 
também o professor Rafael que ele fará seu encaixe nesse novo projeto que surge para a 
glória de Deus. 
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«LITURGIA

 A primeira coisa que precisamos ver neste capitulo 15 é que a ressurreição de 
Jesus é o maior milagre da história ou então a mentira da historia. Se Cristo não tivesse 
ressuscitado dentro os mortos ele não poderia ser o nosso salvador. Se Cristo não 
tivesse ressuscitado dentre os mortos não haveria necessidade de termos a cruz como o 
nosso maior sıḿbolo. Porem é importante dizer que a maior noticia que tivemos veio do 
túmulo vazio de Jesus e esse túmulo vazio é o próprio berço da igreja. Paulo neste texto 
está no ensinando sobre essa verdade.

ELE	FOI	SEPULTADO	PORQUE	A	SUA	MORTE	NÃO	FOI	UMA	IMAGINAÇÃO	
APENAS,	MAS	FOI	UM	FATO	CONCRETO	E	REAL	PELOS	NOSSOS	PECADOS.

 Ele não morreu como um mártir, como um exemplo moral, mas ele morreu 
vicariamente, de maneira substitutiva pelos nossos pecados.

 Paulo vai nos dizer que isso é um fato que não tem contradição porque ele não 
apenas ressuscitou, mas ele se revelou ressuscitado.  Ele apareceu pra varias pessoas. 
Ele cita dos versos 5-8. Isto nos mostra que a ressurreição não aconteceu de modo 
escondido, não foi apenas uma realidade que alguns pensaram que aconteceu, que não 
tinha evidencia histórica e concreta , ele ressuscitou e ele apareceu pra um monte de 
gente e se assim não fosse essas pessoas poderiam o refutar, mas a maioria ainda estava 
viva quando Paulo escreveu isso aqui.

  Paulo vai além do seu argumento onde ele a partir do v.12 vai nos mostrar que o 

 O capitulo 15 da carta de Paulo aos corıńtios é uma densidade imensa sobre a 
ressurreição e quero compartilhar neste domingo de páscoa para enxergarmos 
algumas coisas muito importantes ditas ali pelo Apóstolo e inspiradas pelo Espıŕito 
Santo. 

 A ressurreição também é uma prova moral porque aqueles homens, ate então 
acovardados com medo dos judeus, trancados entre quatro paredes, agora diante da 
ressurreição de Jesus e da descida do espıŕito santo eles se tornam audaciosos, ousados, 
eles enfrentam cadeias, prisões, martıŕios, enfrentam a morte porque a vida deles foi 
transformada pelo poder da ressurreição.

	 A	RESSURREIÇÃO	DE	JESUS	É	UM	FATO	HISTÓRICO	E	IRREFUTÁVEL

 Paulo vai nos dizer que a sua ressurreição não foi uma surpresa. Se a morte não 
foi um acidente, sua ressurreição não foi uma surpresa, porque tanto uma como a outra 
já estavam profetizados no AT e isso se cumpriu.

 A prova que Paulo nos dá a respeito disto é que os corıńtios que estão 
recebendo esta carta foram salvos pelo Evangelho, porque um Cristo morto jamais 
poderia salvar alguém e nem a si mesmo. Se você e eu estamos aqui hoje, salvos por 
Jesus é porque ele venceu a morte, triunfou sobre a morte.
 Paulo nos informa que Jesus morreu e ressuscitou para que se cumprisse as 
escrituras  -	v.3	Porque	primeiramente	vos	entreguei	o	que	também	recebi:	que	
Cristo	morreu	por	nossos	pecados,	segundo	as	Escrituras;	4 que foi sepultado; que 
foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras; Sabe o que significa isso? A 
morte de Cristo não foi um acidente, mas Ele foi pra cruz porque Deus havia profetizado 
isso, a palavra de Deus já falava sobre isso, porque sua morte foi uma agenda 
estabelecida por Deus nos céus.  

fato de Jesus ter ressuscitado é a pedra de esquina do cristianismo. Não há cristianismo 
sem ressurreição, não há igreja sem ressurreição, não há esperança sem ressurreição. 
Mas o que está acontecendo aqui? Corinto, capital da Acáia, região de ensino e prática 
do mundo grego e a igreja de Corıń to influenciada por esta cultura grega começaram a 
acreditar e afirmavam que a alma era imortal, mas não acreditavam na ressurreição do 
corpo. Sendo assim, V.14 Paulo vai nos dizer que estamos perdendo tempo, que os 
apóstolos foram mentirosos (v.15), que não há perdão para os nossos pecados (v.17) e 
que os mortos que morreram Nele pereceram (v.18)

 Paulo conclui com sua lógica no v.20 e aqui está a nossa convicção, a nossa fé, a 
nossa bandeira, a pedra de esquina da vida cristã.  A igreja está edificada sobre esta 
rocha. Este tumulo vazio é o berço de onde nasceu a igreja. De fato, cristo ressuscitou 
dentre os mortos e isso é uma verdade vital. Eu não posso negar a ressurreição e ser um 
cristão ao mesmo tempo porque sem ressurreição não resta esperança, só desespero, 
só fracasso.
Feliz Páscoa e que vivamos essa ressurreição em nós desde já.

Pr. Nyelson Mendonça. 

 Paulo termina o argumento dele dizendo no v.19 que se você leva uma vida 
seria com Deus e se priva de querer andar como bem entende, você está errado na sua 
maneira de viver, pois se Cristo não ressuscitou nós somos os mais infelizes de todos os 
homens.

«ORAÇÃO EM TODO TEMPO

CELEBRAÇA� O DE PA� SCOA 2019

- Cântico congregacional

- Apresentação de pequena Alice Vitória

- Apresentação da Cantata VENCEU Coro da IECP

- Música congregacional final

 - Oração

- Mensagem Pr. Nyelson 

- Música “TE AMO” Luciene Ferreira

- Momento de comunhão

- leitura  Isaıás 53 Toda igreja

- Oração e benção 

- Adoração por meio das ofertas voluntárias

- Reprise coral

RESSURREIÇÃO
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