
A ressurreição
de Cristo e a nossa



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber fortalecer as convicções acerca da ressurreição
de Cristo;

sentir motivar-se a uma vida cristã produtiva;

agir testemunhar ininterruptamente sobre a
ressurreição de Cristo;
viver produtivamente enquanto espera a volta
do Senhor.



Introdução

Tratamos agora do maior capítulo da carta. Não
há discussão tão lógica e profunda acerca da
ressurreição, em toda a Bíblia. Paulo demonstra
que a ressurreição de Cristo é fundamental para
o evangelho e que nela se baseia a certeza da
nossa ressurreição.



I. A evidência da ressurreição de Cristo
(1Co 15.1-11)

1. O testemunho da igreja (1Co 15.1-2)

2. O testemunho das Escrituras (1Co 15.3-4)

3. As testemunhas oculares (1Co 15.5-7)

a. Pedro (1Co 15.5)

b. Os doze (1Co 15.5)

c. Mais de quinhentos irmãos (1Co 15.6)

d. Tiago (1Co 15.7)

e. Todos os apóstolos (1Co 15.7)

4. Uma testemunha especial (1Co 15.8-11)



Aplicação para hoje

Como você pode mostrar, por meio de sua
vida, que Cristo está vivo? Que atitudes
práticas tem alguém convicto da ressurreição
de Cristo?



II. Consequências de negar a
ressurreição (1Co 15.12-19)

1. As consequências teológicas de não haver
ressurreição (1Co 15.12-15)

a. Cristo não ressuscitou (1Co 15.13,16)

b. É vã a nossa pregação (1Co 15.14)

c. É vã a vossa fé (1Co 15.14)

d. Somos falsas testemunhas de Deus (1Co 15.15)



II. Consequências de negar a
ressurreição (1Co 15.12-19)

2. As consequências pessoais de não haver
ressurreição (1Co 15.16-19)

a. Permaneceis nos vossos pecados (1Co 15.17)

b. Os que dormiram em Cristo pereceram
(1Co 15.18)

c. Somos os mais infelizes de todos os homens
(1Co 15.19)



Aplicação para hoje

Como lidar com pessoas que não creem nas
evidências da ressurreição? Quais os limites
que temos para evangelizar esse tipo de
pessoa?



III. O plano da ressurreição
(1Co 15.20-28)

1. O Redentor (1Co 15.20-22)

2. Os redimidos (1Co 15.23)

3. A restauração (1Co 15.24-28)



Aplicação para hoje

De que forma podemos ser encorajados pela
ressurreição de Cristo? Como você pode
encorajar outros irmãos com essas verdades?



IV. Consequências da ressurreição
para a vida (1Co 15.29-34)

1. Um incentivo para o serviço cristão           
(1Co 15.29-32)

2. Um incentivo para a santificação                
(1Co 15.33-34)



Aplicação para hoje

Como a verdade da ressurreição incentiva
você a servir mais a Deus e a buscar mais
santidade? Como você pode usar tal doutrina
para incentivar outros na mesma área?



V. A natureza do corpo ressurreto
(1Co 15.35-50)

1. Uma ilustração (1Co 15.35-38)

2. A diversidade da criação (1Co 15.39-42)

3. As antíteses da ressurreição (1Co 15.42-44)

4. A comparação entre o primeiro e o último 
Adão (1Co 15.45-50)



Aplicação para hoje

O corpo glorificado será livre de qualquer
pecado e de qualquer deficiência que a nossa
natureza humana tenha no presente. Separe
um tempo e louve a Deus pela salvação que
se concretizará plenamente no futuro.



Conclusão

Tomemos a conclusão do capítulo (1Co 15.51-58)
como conclusão da lição.

1. A grande transformação (1Co 15.50-53)

2. O grande triunfo sobre a morte (1Co 15.54-57)

3. A grande conclamação (1Co 15.58)


