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1 Coríntios 15:1-7
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho
anunciado; o qual também recebestes, e no qual também
permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal
como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi:
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as
Escrituras, E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro
dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois
pelos doze. Depois foi visto, uma vez, por mais de quinhentos
irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já
dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos
os apóstolos.

1 Coríntios 15:1-7
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho
anunciado; o qual também recebestes, e no qual também
permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes
tal como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi:
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as
Escrituras, E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro
dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, e
depois pelos doze. Depois foi visto, uma vez, por mais de
quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas
alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois
por todos os apóstolos.

O EVANGELHO DE JESUS CRISTO
ESTÁ FUNDAMENTADO EM TRÊS VERDADES
PASSADAS:

1- Jesus morreu pelos nossos pecados;
2- Jesus foi sepultado;
3- Jesus ressuscitou;
E UMA QUARTA AINDA POR ACONTECER:
4- JESUS VOLTARÁ.

OS NOSSOS PROBLEMAS E O ÉDEN
O PECADO – A SEPARAÇÃO DE DEUS
O PECADO – A SEPARAÇÃO DA VIDA ETERNA
O PECADO – A SEPARAÇÃO DA PERFEIÇÃO – O ÉDEN

MORTE!
“Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não
comerás; porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás”.
Gênesis 2:17

A OBRA DE JESUS CRISTO NA
CRUZ
 ELE

MORREU – RECEBEMOS A COMUNHÃO
PERDIDA;

 ELE

FOI SEPULTADO – RECEBEMOS A VIDA ETERNA;

 ELE

RESSUSCITOU – RECEBEMOS A CONDIÇÃO DE
RETORNAR AO PARAÍSO - ÉDEN

JESUS CRISTO MORREU NA CRUZ
Colossenses 1:13,14
“O qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor; Em quem temos a
redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos
pecados”;
Hebreus 9:22
“E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com
sangue; e sem derramamento de sangue não há remissão”.

JESUS CRISTO MORREU NA CRUZ
João 14:6
“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao
Pai, senão por mim”.

Romanos 5:1
“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso
Senhor
Jesus
Cristo”;

Romanos 5:10
“Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de
seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua
vida”.

JESUS CRISTO FOI SEPULTADO
Oséias 13:14
“Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da
morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó
inferno, a tua perdição? O arrependimento está
escondido de meus olhos”.

JESUS CRISTO FOI SEPULTADO
Romanos 5:12-15
“Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens
por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no
mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No
entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles
que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o
qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom
gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram
muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de
um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos”.

JESUS CRISTO FOI SEPULTADO
Lucas 24:46
“E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao
terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos”,

Apocalipse 1:18
“E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E
tenho as chaves da morte e do inferno”.

1 Pedro 3:18,19
“Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo
Espírito; No qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão”;

JESUS CRISTO FOI SEPULTADO
João 3:16-19
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao
mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado;
mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no
nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que
a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do
que a luz, porque as suas obras eram más”.

JESUS CRISTO
RESSUSCITOU!
Gênesis 3:22-24
“Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um
de nós, sabendo o bem e o mal; ora, para que não estenda
a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e
viva eternamente, O Senhor Deus, pois, o lançou fora do
jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E
havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente
do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao
redor, para guardar o caminho da árvore da vida”.

JESUS CRISTO
RESSUSCITOU!
Apocalipse 22:1-5
“E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que
procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de
um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze
frutos, dando seu fruto de mês em mês; e as folhas da árvore são para
a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e
nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não
haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol,
porque o Senhor Deus os ilumina; e reinarão para todo o sempre”.

JESUS CRISTO
RESSUSCITOU!
Apocalipse 22:14-17
“Bem-aventurados
aqueles
que
guardam
os
seus
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e
possam entrar na cidade pelas portas. Mas, ficarão de fora os
cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e
os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu,
Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente
estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem
ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome
de graça da água da vida”.

DE QUE VOCÊ É FILHO?
João 1:9-13
“Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o
homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o
mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu
nome; Os quais não nasceram do sangue, nem da
vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus”.

