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“A CRUZ VAZIA E SUAS BÊNÇÃOS”
INTRODUÇÃO
Leia Efésios 1 : 1 a 23

Domingo, 01 de abril é o domingo da ressurreição. Separamos este primeiro domingo da
semana para cultuar ao Senhor pois foi no raiar do sol do PRIMEIRO DIA DA SEMANA
que o Senhor Jesus RESSUSCITOU. O texto de Marcos 16:9 afirma isto: Quando
Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu
primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Marcos
16:9
Como a manifestação do Senhor Jesus a Maria Madalena é muito impressionante,
podemos aqui já apontar algumas direções como :
1 - Uma daquelas que eram consideradas as piores pessoas de sua época, teve o
privilégio de ver o CRISTO ressuscitado pela primeira vez. A CRUZ VAZIA SIGNIFICOU
ESPERANÇA para a desconsolada MARIA MADALENA. E é isto que Deus faz. A
ressurreição de CRISTO é a NOSSA ESPERANÇA. É ESPERANÇA E CONSOLO PARA
O MUNDO – para os perdidos e desconsolados, para os que são julgados e condenados,
porém arrependidos.
Outro fato importante a ser destacado sobre a ressurreição:
2 - Nenhum dos líderes das religiões mais conhecidas e difundidas no mundo como o
JUDAÍSMO na pessoa de Moisés, Budismo na pessoa de Buda, Confucionismo
Confúcio ou Islamismo em Maomé — jamais afirmou ser Deus. Nenhum líder de
nenhuma dessas religiões RESSUSCITOU e se envolveu tão proximamente as pessoas
como Jesus Cristo.

DESENVOLVIMENTO
Retornando a Igreja de Éfeso, mais uma vez, podemos observar algumas coisas
importantes sobre essa igreja.
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•

Desde o início, houve a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o
que Deus havia revelado.

•

Paulo advertiu os presbíteros do perigo de falsos mestres entre eles (Atos 20:2931), e orientou Timóteo a admoestar os irmãos a não ensinarem outra doutrina (1
Timóteo 1:3-7).

•

A carta de Paulo aos efésios destacou a importância do amor (5:2), um tema
frisado, também, nesta carta no Apocalipse.

e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como
oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:2
A ressurreição de Jesus nos faz lembrar que Deus é MUITO PESSOAL, E MUITO
CUIDADOSO PARA COM OS SEUS. Por isso não podemos nos distrair das reais
bênçãos entregues a nós pela sua RESSURREIÇÃO.
vamos enxergar algumas bênçãos aqui da CRUZ VAZIA:
1 – A MAIOR É O NOVO NASCIMENTO. ( E é a porta escancarada para outras
inúmeras bênçãos )
Porém, Paulo porém advertiu a igreja a não se perder em seus descaminhos :
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de
que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da
gloriosa herança dele nos santos Ef1: 18

O que poderia ter sido evitado se ESTIVÉSSEMOS MAIS ATENTOS AOS
BENEFÍCIOS ESPIRITUAIS E NÃO NOS PERDESSEMOS EM NOSSOS
DESCAMINHOS ?
•

Já parou pra pensar, o que você poderia ter evitado se tivesse mais sabedoria ?

•

Já parou pra pensar, o que você poderia ter evitado se fosse UM POUCO MAIS
mais PACIENTE?

•

Já parou pra pensar, o que você poderia ter evitado se fosse UM POUCO MAIS
mais AMOROSO?

•

Já parou pra pensar o que você teria evitado se fosse mais fiel a doutrina da Bíblia
?
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•

Já parou pra pensar, o que você poderia ter evitado se ouvisse mais o conselho
sábio ?

DISCUTA COM O SEU PG SOBRE ESTES PONTOS:
•

A PALAVRA DE DEUS É SEMPRE PREVENTIVA ( ela nos ensina a evitar o
pecado e a queda ). Nada pode ser tão importante para a nossa vida do que a
ESTABILIDADE ESPIRITUAL.

•

De que bênçãos Paulo falava ao mencionar “ BÊNÇÃOS ESPIRITUAIS NAS
REGIÕES CELESTES? “

•

Como é possível viver as bênçãos espirituais que o Senhor garantiu a nós que
somos salvos pelo sangue de JESUS?

CONCLUSÂO
A oração de Paulo foi para que a IGREJA tivesse uma visão ESPIRITUAL e não UMA
VISÃO HUMANA – COMPETITIVA , DE REALIZAÇÕES HUMANAS.
Devemos saber MANTER O AMOR, MANTER AS VIRTUDES DE DEUS EM NÓS, E
AO MESMO TEMPO PODER PARA SUPORTAR E SUPERAR , todas as coisas
complexas e difíceis em nossa vida.
O PODER DA RESSURREIÇÃO DE CRISTO ESTÁ SOBRE CADA UM DOS SEUS.
Não teria havido A BÊNÇAO ESPIRITUAL na vida do crente se não houvesse
SACRIFÍCIO E A RESSURREIÇÃO DE CRISTO.

O QUE APRENDEMOS?
Que a ressurreição de Jesus é a garantia de nossa estabilidade e equilíbrio.

ATITUDES DIANTE DA VERDADE DE DEUS
Abandonar o desamor, abandonar a futilidade, e abandonar a vida espiritual superficial é o
dever de cada cristão, alcançado pelo Senhor Jesus Cristo.
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