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Um semana sem igual

 Domingo: a entrada triunfal em Jerusalém.
 Segunda-feira: a purificação do templo.
 Terça-feira: controvérsias com líderes
judeus, ensino por parábolas.
 Quarta-feira: sem registro nos evangelhos.
 Quinta-feira: a última ceia; os pés lavados;
o traidor indicado; o Consolador é
prometido; a oração sacerdotal.

 Sexta-feira: a dor do getsêmani;
a dor da traição; a dor do escárnio;
a dor do sofrimento; a dor do peso do
pecado; a dor da morte de cruz.
 Sábado: tristeza, silêncio e medo.
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Os 7 brados da Cruz

1. PALAVRA DE PERDÃO
2. PALAVRA DE SALVAÇÃO
3. PALAVRA DE AFEIÇÃO
4. PALAVRA DE ANGÚSTIA
5. PALAVRA DE SOFRIMENTO
6. PALAVRA DE VITÓRIA
7. PALAVRA DE CONTENTAMENTO
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Palavra de Esperança

Dois destinos e um
túmulo vazio

Páscoa 21.04.2019

4

Lucas 16:19-31
19. "Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia
no luxo todos os dias.
20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro,
coberto de chagas;
21. este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães
vinham lamber as suas feridas.
22. "Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para
junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado.
23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu
Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado.
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Lucas 16:19-31
24. Então, chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que
Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua,
porque estou sofrendo muito neste fogo.
25. "Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida
você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más.
Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em
sofrimento.
26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que
os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para
o nosso, não conseguem.
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Lucas 16:19-31
27. "Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai: manda Lázaro ir à casa de
meu pai,
28. pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles
não venham também para este lugar de tormento.
29. "Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os Profetas; que os ouçam.
30 ." Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse
até eles, eles se arrependeriam.
31. "Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos Profetas,
tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém
dentre os mortos ".
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Dois destinos e um túmulo vazio
1. Duas vidas, duas realidades
"Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia
no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo
chamado Lázaro, coberto de chagas; este ansiava comer o que caía da
mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas.”
v. 19 - 21
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Dois destinos e um túmulo vazio

2. Duas vidas, a mesma finitude
"Chegou o dia em que o mendigo morreu...
O rico também morreu e foi sepultado.” v. 22
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Dois destinos e um túmulo vazio
3. Duas vidas, duas eternidades
“...eu lhe suplico, pai: manda Lázaro ir à casa de meu pai,
pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de
que eles não venham também para este lugar de tormento.”
v. 27-28
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Dois destinos e um túmulo vazio
4. Duas vidas, duas antessalas
“...o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão.
O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava
sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com
Lázaro ao seu lado. Então, chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia
de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a
minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo... entre vocês e nós
(Abraão e Lázaro) há um grande abismo, de forma que os que desejam passar
do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem.”
v. 22-24,26
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A antessala do vida em corpo glorificado
Jesus lhe respondeu: "Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo no paraíso“.
Lucas 23:43

Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes
do corpo e habitar com o Senhor. II Coríntios 5:8
Estou pressionado dos dois lados: desejo partir e estar com Cristo, o que é
muito melhor; contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu
permaneça no corpo. Filipenses 1:23-24
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande
nuvem de testemunhas... Hebreus 1:1a
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A antessala do vida em corpo glorificado
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que
haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que

deram. Eles clamavam em alta voz: "Até quando, ó Soberano santo e
verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso
sangue?“ Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que
esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus
conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles.“.
Apocalipse 6:9-11
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Dois destinos e um túmulo vazio
5. Duas vidas, uma só oportunidade
Abraão respondeu: “Eles têm Moisés e os Profetas; que os ouçam.”
"Não, pai Abraão”, disse ele, “mas se alguém dentre os mortos fosse
até eles, eles se arrependeriam.” Abraão respondeu:
“Se não ouvem a Moisés e aos Profetas, tampouco se deixarão
convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.”
v. 29-31
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Dois destinos e um túmulo vazio
Por que buscais
entre os mortos
ao que vive?
Ele não está aqui,
mas ressuscitou.
Lucas 24:5,6
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