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Lição 12
12 de dezembro de 2021

A ressurreição de Cristo



Texto básico – I Co 15.1-22
1. Irmãos, quero lembrar-lhes o 

evangelho que lhes preguei, o qual 
vocês receberam e no qual estão 
firmes.

2. Por meio deste evangelho vocês 
são salvos, desde que se apeguem 
firmemente à palavra que lhes 
preguei; caso contrário, vocês têm 
crido em vão.

3. Pois o que primeiramente lhes 
transmiti foi o que recebi: que 
Cristo morreu pelos nossos 
pecados, segundo as Escrituras,

4. foi sepultado e ressuscitou ao 
terceiro dia, segundo as Escrituras,

5. e apareceu a Pedro e depois aos 
Doze.

6. Depois disso apareceu a mais de 
quinhentos irmãos de uma só vez, 
a maioria dos quais ainda vive, 

embora alguns já tenham 
adormecido.

7. Depois apareceu a Tiago e, então, 
a todos os apóstolos;

8. depois destes apareceu também a 
mim, como a um que nasceu fora 
de tempo.

9. Pois sou o menor dos apóstolos e 
nem sequer mereço ser chamado 
apóstolo, porque persegui a igreja 
de Deus.

10. Mas, pela graça de Deus, sou o que 
sou, e sua graça para comigo não 
foi em vão; antes, trabalhei mais 
do que todos eles; contudo, não 
eu, mas a graça de Deus comigo.

11. Portanto, quer tenha sido eu, quer 
tenham sido eles, é isto que 
pregamos, e é isto que vocês 
creram.



Texto básico – I Co 15.1-22
12. Ora, se está sendo pregado que Cristo 

ressuscitou dentre os mortos, como 
alguns de vocês estão dizendo que não 
existe ressurreição dos mortos?

13. Se não há ressurreição dos mortos, 
então nem mesmo Cristo ressuscitou;

14. e, se Cristo não ressuscitou, é inútil a 
nossa pregação, como também é inútil 
a fé que vocês têm.

15. Mais que isso, seremos considerados 
falsas testemunhas de Deus, pois contra 
ele testemunhamos que ressuscitou a 
Cristo dentre os mortos. Mas se de fato 
os mortos não ressuscitam, ele também 
não ressuscitou a Cristo.

16. Pois, se os mortos não ressuscitam, 
nem mesmo Cristo ressuscitou.

17. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a 

fé que vocês têm, e ainda estão em 
seus pecados.

18. Neste caso, também os que dormiram 
em Cristo estão perdidos.

19. Se é somente para esta vida que temos 
esperança em Cristo, dentre todos os 
homens somos os mais dignos de 
compaixão.

20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os 
mortos, sendo as primícias dentre 
aqueles que dormiram.

21. Visto que a morte veio por meio de um 
só homem, também a ressurreição dos 
mortos veio por meio de um só homem.

22. Pois da mesma forma como em Adão 
todos morrem, em Cristo todos serão 
vivificados.



•Qual o significado da 
ressurreição de 
Jesus para o 
cristianismo?
•Seria possível a fé 
em Jesus, sem a 
ressurreição?

A ressurreição de Jesus



O que é ressurreição

• Ressurreição: volta à vida após a morte

• Grego anastase

• Latin resurrectio

• É diferente de “Ressuscitação”: reanimação de doentes que pareciam 
mortos, como após um afogamento ou um ataque cardíaco, mediante 
procedimento de socorro.

• Os milagres de ressurreição da Bíblia (exemplo Lázaro – Jo 11.23) são 
ressurreição, não ressuscitação.



A distinção da ressurreição de Jesus

Ressurreições no NT

• Filha de Jairo, Dorcas, 
Lázaro 

• Continua a mesma vida
• Sujeição à corrupção
• Morte outra vez

Ressurreição de Jesus

• Jesus foi o primeiro 
(primícias, o modelo)

• Uma nova vida
• Não mais sujeita à 

corrupção
• Vida eterna



A importância da doutrina da
ressurreição de Cristo

“Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres 
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.”

Romanos 10:9

É doutrina 
fundamental do 

cristianismo

Pois faz parte do 
processo de 

redenção: morte e 
ressurreição de

Cristo

Trazendo-nos para a 
nova vida em Cristo: 

nossa morte e 
ressurreição em

Cristo



Fatos históricos da ressurreição de Cristo

Jesus morreu

• O exército romano o declarou 
morto (Mc 15.45; Jo 19.33)

• As discípulas pretendiam ungir seu 
corpo após o sábado (Mc 16.1)

• Sangue e água fluem – evidências 
de morte física (Jo 19.34-35)

• Jesus declarou sua morte: Ap 1.18

Jesus ressuscitou

• Foi visto por mais de 500 
testemunhas de confiança (I Co
15.5-8)

• Conversou com discípulos (Lc
24.13-53 e Jo 20.10 a 21.25)

• Jesus declarou sua ressurreição: 
Ap 1.18

“Sou aquele que vive. Estive morto mas agora estou vivo para 
todo o sempre! E tenho as chaves da morte e do Hades.”  Ap 1:18



Lições práticas da
ressurreição de Cristo

Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, 
cremos também que Deus trará, mediante 
Jesus e juntamente com ele, aqueles que 
nele dormiram. 1 Ts 4.14

Garante a 
ressurreição 
dos mortos

Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa 
pregação, como também é inútil a fé que 
vocês têm. 1 Co 15.14

É alicerce da 
nossa fé e de 

nossa pregação



Lições práticas da
ressurreição de Cristo

Se é somente para esta vida que temos esperança em 
Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de 
compaixão. 1 Co 15.19

Estimula nossa 
esperança

Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado 
para nossa justificação. Rm 4.25

Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, 
que ressuscitou e está à direita de Deus, e também 
intercede por nós. Rm 8.34

Assegura nossa 
justificação e o 

perdão de nossos 
pecados
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A glória de Cristo


