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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). A Doutrina da Ressurreição data desde os tempos pré-exílico. 
Doutrina essa defendida pelo povo de Deus e aceita indiretamente pelos pagãos. 
  

 No pré-exílio, na confissão de Jó: Jó19.25 
 No pós-exílio, no cântico de Moisés: Dt 32.20 
 No tempo profético, na evocação de Oséias: Os 13.14 
 No Nova Aliança, por Cristo: Jo 11.25 
 No período apostolar, por Paulo: 1 Co 15.20 

 
 
ESBOÇO: 
 

1. Os IMPIOS testemunharam: Mt 28.11 
 

“E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes 
todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, 
deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei: Vieram de noite os seus discípulos e, dormindo 
nós, o furtaram.” 

 
2. Os CRENTES testemunharam: Mt 28.9 
 

“E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos 
seus discípulos. E, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, 
abraçaram os seus pés e o adoraram. Então, Jesus disse-lhes: Não temais; ide dizer a meus irmãos que 
vão a Galiléia e lá me verão.” 

 
3. Os ANJOS testemunharam: Mt 28.6 

 
“Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo; pois eu sei que buscai a Jesus, que foi 
crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor 
jazia.” 

 



4. A NATUREZA testemunhou: Mt 28.2 
 

“E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, 
removendo a pedra, e sentou-se sobre ela.” 

 
5. DEUS testemunhou: At 2.32 

 
“Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.” 

 
CONCLUSÃO 
 
“Porque, se os mortos näo ressuscitam, também Cristo näo ressuscitou. E, se Cristo näo ressuscitou, é vä a vossa 
fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estäo perdidos. Se 
esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo 
ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem.” ( 1 Co 15.16-20). 


	CINCO ATESTADOS DA RESSURREIÇÃO
	Atos 1.22

	INTRODUÇÃO:

