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INTRODUÇÃO: 
 
O vocábulo grego “Anastasis” (At 8.22) ou hebraico “Koots” (Dn 12.2), significa levantar de novo, voltar a ter 
vida! O Velho Testamento no período pré-exílio, não contém nenhuma menção direta à ressurreição. A morte 
sempre foi vista como o fim da existência do homem. O translado de Enoque e Elias foi sempre visto pelo povo 
de Deus como um indecifrável enigma. Uma vida após a morte sempre foi retratada como superstição gentílica, 
cujo ensinamento errôneo deu à luz ao Saduceismo (Lc 12.18-27). A cortina foi alçada quando o profeta escreveu: 
“os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão” (Is 26.19). E Paulo tornou-se o maios apologista da 
ressurreição, quando escreve aos Coríntios: “E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé” (1 Co 15.17). 
 
 

ESBOÇO: 
 
A veracidade da Ressurreição é defendida nas Escrituras: 

 
1. Um atestado Patriarcal: (Jó 14.12) - Assim o homem se deita e não se levanta; até que não haja mais céus, 

não acordará, nem se erguerá de seu sono. (Jó 19.25) Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se 
levantará sobre a terra. 
 

2. Um atestado dos Salmos: (Salmos 49.15) - Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me 
receberá. 
 

3. Um atestado dos Profetas: (Isaías 26.19) - Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão; despertai e 
exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de 
si os mortos. 
 

4. Uma distinção Escatológica: (Daniel 12.2) - E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para 
a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. 
 

5. Uma promessa para os redimidos: (Oséias 13.14) - Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da 
morte; onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será 
escondido de meus olhos. 
 

6. Um estágio final dos crentes: (Romanos 8.10) - E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus 
habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu 
Espírito que em vós habita. 
 

7. A escatologia da Igreja: (1 Tessalonicenses 4.15-17) - Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que 

nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo 

Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que 

morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 

juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o 

Senhor. 


