
A RESSURREIÇÃO 

DE CRISTO

✔ Como era o corpo ressurreto de Jesus?

✔Qual o significado disso para nós?



EVIDÊNCIAS NO NT

• Evangelhos (testemunho abundante): Mt 28.1-20; Mc

16.1-8; Lc 24.1-53; Jo 20.1-21, 25-29.

• Atos dos Apóstolos: relato histórico sobre:

✓ a proclamação da ressurreição de Cristo;

✓ a oração a ele dirigida;

✓ a confiança nele depositada; e

✓ o testemunho de que ele vive e reina no céu.



EVIDÊNCIAS NO NT

• Epístolas: doutrinariamente, Cristo é apresentado

como:

✓ Salvador vivo;

✓ Senhor da igreja;

✓ digno de ser cultuado e adorado; e

✓ que voltará para reinar sobre a terra.

• Apocalipse: mostra Cristo ressurreto no céu e prediz

sua volta para triunfar sobre seus inimigos e reinar.



A NATUREZA DA RESSURREIÇÃO

• A ressureição de Jesus não foi apenas um retorno da

morte, como ocorreu com Lázaro (Jo 11.1-44).

✓ Ele se tornou “as primícias” (1Co 15.20-23) de um

novo tipo de vida humana.

❖ Corpo aperfeiçoado, não sujeito à fraqueza, ao

envelhecimento, à morte (1Co 15.42-44).



A NATUREZA DA RESSURREIÇÃO

• Houve um grau de continuidade entre a aparência física

de Jesus antes e depois de sua morte, mas essa

aparência já não era exatamente a mesma.

✓ Os discípulos puderam reconhecê-lo (Mt 28.9,17; Jo

20.14-16, 19-20, 26-28; 21.7, 12).

❖ Ele tinha um corpo físico capaz de ser tocado e de

ingerir alimentos (Mt 28.9; Lc 24.30, 39; Jo 20.15,

20, 27; 21.12-13).



A NATUREZA DA RESSURREIÇÃO

• Uma lição doutrinária:

✓ O corpo ressurreto de Jesus reafirma a magnitude da

criação original de Deus (Gn 1.31).

❖ Não pensemos que a existência imaterial das

criaturas é, por si só, superior à existência física

delas.

❖ Deus nos fez como o auge da sua criação (Gn

1.26-27) e nos deu corpo físico.



A PARTICIPAÇÃO DO PAI E DO FILHO

• Por um lado, a Bíblia diz que o Pai ressuscitou o Filho

(At 2.24; Rm 6.4; 1Co 6.14; Gl 1.1; Ef 1.20).

• Por outro, há passagens que dizem que o Filho foi

responsável por esse feito (Jo 10.17; 11.25; cf. 2.19-21).

Parece melhor concluir que 

ambos participaram ativamente 

desse milagre.



OUTROS SIGNIFICADOS DOUTRINÁRIOS
• A ressurreição de Cristo assegura nossa

regeneração.

✓ Pedro diz que Deus “nos regenerou para uma viva

esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo

dentre os mortos” (1Pe 1.3).

✓ Paulo fala que Deus “nos deu vida juntamente com

Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com ele,

nos ressuscitou” (Ef 2.5-6; cf. Cl 3.1).

❖ Não recebemos a plenitude da nova vida quando

nos tornamos cristãos, mas temos a garantia dela.



OUTROS SIGNIFICADOS DOUTRINÁRIOS
• A ressurreição de Cristo assegura nossa

justificação.

✓ Paulo ensina que Jesus “foi entregue por causa das

nossas transgressões e ressuscitou por causa da

nossa justificação” (Rm 4.25).

❖ Ao ressuscitar o Filho, o Pai estava concordando

que a obra de Cristo estava completa e que já não

havia mais nenhuma pena a ser paga (Hb 9.28).

❖ Em virtude da nossa união com Cristo, somos

beneficiados por sua obra (cf. 1Co 15.17).



OUTROS SIGNIFICADOS DOUTRINÁRIOS
• A ressurreição de Cristo assegura nossa

ressurreição.

✓ O NT associa a ressurreição de Jesus com nossa

ressurreição corpórea (1Co 6.14; 15.12-58; 2Co

4.14).

❖ Provavelmente, nosso corpo ressurreto será

perfeito e são (Rm 8.30; 1Co 15.42).

❖ As marcas dos ferimentos conservadas no corpo

de Cristo (Jo 20.27) são um exemplo ímpar para

lembrança eterna do que ele sofreu por nós.



O SENTIDO ÉTICO DA RESSURREIÇÃO
• Serviço no Reino de Deus

✓ “...sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na

obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, nosso

trabalho não é vão” (1Co 15.58).

• Recompensa Celestial Futura

✓ ...Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a

esta vida, somos os mais infelizes de todos os

homens” (1Co 15.19).



O SENTIDO ÉTICO DA RESSURREIÇÃO
• Disposição Moral para Vencer o Pecado

✓ “Assim também vós considerai-vos mortos para o

pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não

reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de

maneira que obedeçais às suas paixões; nem

ofereçais cada um os membros do seu corpo ao

pecado, como instrumentos de iniquidade; mas

oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os

mortos, e os vossos membros, a Deus, como

instrumentos de justiça” (Rm 6:11-13).



PERGUNTAS


