SAP Command
Easter 2020/ Pascua 2020/ Páscoa 2020
Desafio/Programa de Serviço de Páscoa do Sol Nascente
Levante-se para ver o nascer do sol.
(Portugal 7:04; Espanha 7:41)

•
•
•
•

Encontre a janela em sua casa que lhe
permitirá ver o sol nascer.
Prepare o seu coração e a sua mente
para o significado deste momento.
Respire fundo; três vezes
Leia esta canção em voz alta

Cristo já ressuscitou, Aleluia
Sobre a morte triunfou, Aleluia
Tudo consumado está... Aleluia
Salvação aos homens dá... Aleluia
Uma vez na cruz sofreu...Aleluia
Só por nós Jesus morreu...Aleluia
Mas agora vivo está...Aleluia
Para sempre reinará...Aleluia
A promessa se cumpriu...Aleluia
Cristo já nos redimiu...Aleluia
Pois a morte quis sofrer...Aleluia
E aos homens socorrer...Aleluia
Texto: Charles Wesley, 1707-1788
Música: Anon., Lyra Davidica, 1708
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Agora sente-se em silêncio; Considere estas coisas:
•
•
•
•

Cristo, ergueu-se para nós (eu)
Cristo, ama-nos (a mim) imensamente
Por causa disso, nós (eu) amaremos os outros.
Por causa disto nós (eu) vamos dizer aos outros

Oração de Acção de Graças:
Filipenses 4:5-7 (Nova Versão Transformadora)
Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em
breve. Não vivam preocupados com coisa alguma; em vez disso, orem a
Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo
que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que
excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente
em Cristo Jesus.

Cante ou ouça esta canção
Se conseguir encontrar isto no seu telefone ou computador, cante
esta cançãoem conjunto:
https://www.youtube.com/watch?v=j4XERp65uAM

Vim Para Adorar-Te
Ministério Adoração e Adoradores

Luz do mundo
Vieste a terra
Pra que eu pudesse te ver
Tua beleza me leva a adorar-te
Quero contigo viver
Vim para adorar-te
Vim para prostrar-me
Vim para dizer que és meu Deus
És totalmente amável
Totalmente digno

Tão maravilhoso
Para mim
Eterno Rei
Exaltado nas alturas
Glorioso nos céus
Humilde v
ieste a terra que criaste
Por amor ao pobre se fez
Eu nunca saberei o preço
Dos meus pecados lá na cruz
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Faça uma ou todas as ideias a seguir:
✓ Partilhe com outra pessoa na sala consigo ou por telefone ou por SMS:
Eu amo Jesus e é por isso que...?
✓ Escreva uma carta ou um diário
Querido Jesus, estou tão agradecida por este dia,
porque...
✓ Grave uma mensagem para partilhar com outro
Com a gravação, crie um testemunho que possa ser
enviado a alguém que precise de encorajamento.
Exemplo: Eu amo-te porque Deus me ama e porque neste dia somos lembrados desse grande
amor. Que seja abençoado e encorajado neste dia.

Famílias com Crianças (Opção)
Reúna estes itens
• Guardanapos Brancos ou Toalhas de Papel
• Lápis de cera, Lápis de cor, Marcadores
• Alfinete de Roupa
No guardanapo ou no papel toalha - dedique tempo ao design e à cor e enquanto cada um fala sobre
esta ideia de nova vida
Comece por perguntar sobre a lagarta. (Se puder mostrar uma para as crianças, ótimo.)
Considere a lagarta
• O que é que faz?
• O que é que ela come?
• No que é que se torna?
Quando se transforma numa borboleta, é uma nova criatura?
Isto lembra-nos a nova vida em Cristo. Por causa do que aconteceu
no Domingo da Ressurreição. Jesus, o Messias, morreu (sexta-feira)
por todos e ressuscitou no domingo. Ele fez isso porque nos amava
muito. E deseja que cada um de nós tenha uma nova vida Nele, tal
como a lagarta.
Agora pegue no seu guardanapo colorido ou toalha de papel e amarrote-a de cima para baixo e coloqueo no alfinete da roupa. Deve parecer uma borboleta e a nossa lembrança de hoje de uma nova vida em
Cristo.
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Mateus 27:45-54 (Nova Versão Transformadora)

Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três
da tarde, Jesus clamou em alta voz: “Eli, Eli, lamá sabactâni?”, que quer dizer: “Meu Deus, meu
Deus, por que me abandonaste?”.
Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu,
ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros,
porém, disseram: “Esperem! Vamos ver se Elias vem salvá-lo”.
Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a
cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra
estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam
morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na
cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente.
O oficial romano[d] e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o
terremoto e com tudo que havia acontecido, e disseram: “Este homem era verdadeiramente o
Filho de Deus!”.

A cortina está rasgada para nós.
A Sombra da Cruz revela o quanto somos limitados
com Deus. Há um abismo gigantesco entre nós e o
nosso criador criado pelo pecado. Mas hoje
podemos dizer que a cruz em que Jesus morreu é a
nossa ponte para Deus.
A cortina era um símbolo de separação entre nós e
Deus também.
Dentro do Santo Lugar do Tabernáculo, havia uma
sala interior chamada Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. A julgar pelo seu nome,
podemos ver que era uma sala muito sagrada, um lugar onde nenhuma pessoa comum podia
entrar.
Uma cortina grossa separou o Lugar Santíssimo do Lugar Santo. Esta cortina, conhecida como o
"véu", era feita de linho fino e fios azul, roxo e escarlate. A imagem do véu era a de uma
barreira entre o homem e Deus, mostrando ao homem que ele não podia brincar com a
santidade de Deus. O véu era uma barreira para garantir que o homem não pudesse entrar
descuidada e irreverentemente na presença espantosa de Deus.
https://www.goodseed.com/holy-of-holies-and-the-veil.html
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Um dia por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para pagar a expiação de
Israel. A mensagem da cortina é que não podemos ir onde Deus está e só podemos estar livres
do pecado se este Sumo Sacerdote entrar por nós.
Goodseed continua a dizer:
Assim a presença de Deus permaneceu protegida do homem atrás de uma cortina grossa
durante a história de Israel. Contudo, a morte sacrificial de Jesus na cruz mudou isso. Quando
Ele morreu, a cortina do templo de Jerusalém foi rasgada ao meio, de cima para baixo. Só Deus
poderia ter realizado um feito tão incrível porque o véu era alto demais para que as mãos
humanas o tivessem alcançado, e grosso demais para que o tivesse rasgado. (O templo de
Jerusalém, uma réplica do tabernáculo do deserto, tinha uma cortina de cerca de 60 pés de
altura, 30 pés de largura e quatro polegadas de espessura). Além disso, foi rasgado de cima
para baixo, o que significa que este ato deve ter vindo de cima.
https://www.goodseed.com/holy-of-holies-and-the-veil.html
A cortina está rasgada e revela o quanto Deus quer preencher a lacuna. Não é coincidência que
a cortina esteja rasgada quando Jesus morreu. Já não havia uma grande distância entre Deus e
as pessoas. A cortina é rasgada de cima para baixo, como mencionado acima, nenhum humano
poderia ter rasgado a cortina desta maneira. Assim como nenhum humano poderia superar as
suas próprias limitações e alcançar Deus por si mesmo. Não só a cortina rasgada significou que
Deus foi revelado, mas também que o acesso a Deus não estava limitado a uns poucos
sacerdotes.
A mensagem para nós então é que a igreja e o seu povo não podem erguer novas cortinas.
Colossenses 3.11 (NVT) nos lembra que somos todos iguais.
"Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio,
se é circuncisado ou incircuncisado, se é inculto ou
incivilizado,se é escravo ou livre. Cristo é tudo que
importa, e ele vive em todos.". Não é nosso trabalho
como igreja decidir quem está dentro ou fora. Todos
somos chamados a apresentar as pessoas àquele que
rasgou a cortina. Considere a nível pessoal que
obstáculos colocamos para nos impedir de abraçar
plenamente este acesso completo a Deus.
Escrito por: Capitã Jaclyn (Davisson) Holloway &
Tenente-Coronel Sheila Davisson
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Tire um momento para reflectir sobre esta ideia e depois ore.
Oração:
Deus, estamos tão gratos por este dia e reclamamos o acesso total a ti porque a cortina foi rasgada por
mim (nós). Jesus fez a ponte com a cruz e a cortina rasgada providenciou o caminho para Ti, Deus. Que
possamos continuar a vir até Ti e refletir aos outros nas nossas vidas a mudança que isto faz.
Encerrar com ouvir/cantar esta canção.

Incrível graça
Quem do pecado quebra a força
Cujo amor é mais poderoso
O rei da glória, Ele é o rei dos reis
Quem com trovões faz tremer a terra
Quem com espanto nos tira o ar
O rei da glória, Ele é o rei dos reis
Incrível graça é
E infalível amor
Tomou o meu lugar
Levou a minha cruz
A sua vida deu

https://www.youtube.com/watch?v=EJLOG0zkv
yw

Agora eu sou livre
Jesus eu canto tudo o que fez por mim
Quem põe em ordem o nosso caos
Quem faz do órfão filho e filha
O rei da glória, Ele é o rei dos reis
Quem com justiça governa o mundo
Seu esplendor como o sol brilha
O rei da glória, Ele é o rei dos reis
Digno é o cordeiro de Deus
Digno é o rei que venceu a morte

E Vá em Paz - Aleluia a cortina está rasgada e Cristo ressuscitou.

Criado por Sheila Davisson, Tenente-Coronel 2020
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