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A RESSURREIÇÃO DE
JESUS FOI...
1 – O ENSINADA de Jesus
Mateus 16.21 - Desde esse tempo, começou
Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe
era necessário seguir para Jerusalém e sofrer
muitas coisas dos anciãos, dos principais
sacerdotes e dos escribas, ser morto e
ressuscitado no terceiro dia.
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POR CAUSA DA RESSURREIÇÃO DE
JESUS...
1 ) A S A LVA Ç Ã O
PROPORCIONADA

NOS FOI

Romanos 4:24,25 - mas também por nossa causa,
posto que a nós igualmente nos será imputado, a
saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou
dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi
entregue por causa das nossas transgressões e
ressuscitou por causa da nossa justificação.

2 – A mensagem dos ANJOS
Mateus 28:6 - Ele não está aqui; ressuscitou,
como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia.

2) A_MORTE_ NÃO É NOSSO O FIM!

3 – Um FATO real!

2 Coríntios 4:14 - sabendo que aquele que
ressuscitou o Senhor Jesus também nos
ressuscitará com Jesus e nos apresentará
convosco.

Marcos 16:9 - Havendo ele ressuscitado de
manhã cedo no primeiro dia da semana,
apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual
expelira sete demônios.

3) POSICIONALMENTE JÁ ESTAMOS
COM DEUS!

4 - O CENTRO da pregação
apostólica

Efésios 2:6 - e, juntamente com ele, nos
ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo Jesus;

Atos 2:32 - A este Jesus Deus ressuscitou, do
que todos nós somos testemunhas.

5 – O _ENSINADA_apostólico
1 Coríntios 15:20 - Mas, de fato, Cristo
ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as
primícias dos que dormem.

4) NOSSA VIDA TEM UM PROPÓSITO
MAIOR!
Romanos 6:4 - Fomos, pois, sepultados com ele na
morte pelo batismo; para que, como Cristo foi
ressuscitado dentre os mortos pela glória do
Pai, assim também andemos nós em
novidade de vida.
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