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RESSUSCITADOS JUNTAMENTE COM ELE 
“Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação,  

como também é inútil a fé que vocês têm” 1 Coríntios 15.14 
 
SENTIR 
 

Pode haver Cristianismo sem ressurreição? 
 
APRENDER 

 
A explicação para a existência da igreja é a sua fé na ressurreição 

(1Co. 15.13-17). Por que os discípulos de Jesus chegariam à conclusão de 
que a crucificação não havia sido uma derrota, mas um triunfo – a menos 
que O tivessem visto ressurreto?  

 
E de fato O viram. Um dos textos mais reveladores está escrito em 1 

Coríntios 15.3-6: “Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: 
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; e foi 
sepultado; e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras; e apareceu 
a Cefas, e depois aos Doze. Depois apareceu a mais de quinhentos irmãos 
de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram”. 
Aqui, Paulo não só fala do túmulo vazio e da ressurreição “ao terceiro dia” 
– demonstrando falar de um acontecimento histórico, não de um símbolo 
ou metáfora –, mas também lista as testemunhas oculares. 

 
O apóstolo indica que o Jesus ressurreto não apenas apareceu para 

indivíduos e pequenos grupos, como também apareceu para quinhentas 
pessoas de uma só vez, a maioria das quais continuava viva no momento 
da redação da carta, de modo que podiam ser consultadas para confirmar 
o fato!  

 
A carta era dirigida a uma igreja; logo, era um documento público, 

escrito para ser lido em voz alta. Paulo convidava qualquer um que 
duvidasse de que Jesus houvesse ressuscitado a procurar as testemunhas 

oculares se assim desejasse. Era um desafio direto, facilmente aceitável. 
Paulo não afirmaria num documento público que havia um bocado de 
testemunhas oculares vivas se isso não fosse verdade! 

 
A ressurreição de Cristo traz para nós uma esperança infinita. A morte 

foi derrotada e há liberdade para a escravidão do pecado. O cristianismo é 
a boa nova para o mundo inteiro, uma boa nova que aquece o coração, 
nos dá um espírito novo e nos leva a confiar apenas em Jesus como único 
Salvador. Ele vivo está! 
 
REFLETIR 
 

Se a ressurreição não fosse verdadeira, como um assassino de 
cristãos como Saulo (At. 26.9-10) poderia ter se convertido no maior 
teólogo do cristianismo? Como cada um de nós poderia experimentar uma 
transformação profunda e verdadeira das nossas atitudes e escolhas (Rm. 
12.2)? 
 
APLICAR 
 

Será que já experimentamos a ressurreição nas nossas vidas ou ainda 
precisamos entregar alguma coisa nas mãos do Pai para que seja 
redimida? 

Aproveite para orar por aqueles que estão na célula e ainda não 
experimentaram esta maravilhosa graça, ou por aqueles que o grupo 
deseja alcançar para serem transformados pelo novo nascimento. 

 
AVISOS IMPORTANTES 

 
ATENÇÃO PAIS DE CRIANÇAS DE 02 A 11 ANOS 

 

Reunião com todos os pais neste sábado 07/04 às 
10h da manhã com a Pra. Alessandra. Conheça os 
novos desafios do Ministério com Crianças para os 
seus filhos. Sua presença é fundamental! 

 
ATMOSFERA – ENCONTRO DE ORAÇÃO 

 

Nesta sexta-feira 06/04 das 20 às 22h aqui na CGSede. Vamos orar por 
sua vida, sua família, nossa Igreja e pelo nosso país nesse momento 

crucial que estamos vivendo. Traga seus familiares e amigos.  
“A oração do justo muito pode em seus efeitos.”(Tg 5.16) 

 


