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12. Morte e ressureição (3 Trimestre de 2014—Ensinos de Jesus) 

 
Material bíblico: Jo. 11:11, 25; Jo. 1:1–4; Lc. 8:54, 55; Jo. 5:28, 29; Mt. 5:22, 29; Jo. 
11:38–44. 
 
Citações 

• A morte e o que está além mostrará quem é sábio e quem é tolo. William S. 

Plumer 

• Se alguém não dá a mínima para o fato da ressurreição, também não dá a 
mínima para a cruz, pois ambos ficam em pé e caem juntos e teriam, então, 
que encontrar um novo centro para toda a mensagem do evangelho. Hans Urs 

von Balthasar 
• A ressurreição completa a inauguração do reino de Deus. . . . É o 

acontecimento decisivo demonstrando que o reino de Deus realmente foi 
lançado na terra como no céu. N.T. Wright 

• Se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que Ele 
disse ou se Ele não ressuscitou dos mortos, então por que se preocupar com 
qualquer coisa que Ele disse? A questão sobre o qual tudo se suspende não é 
se você gosta ou não dos ensinamentos dEle, mas se Ele ressuscitou dos 
mortos ou não. Timothy Keller 

• Para mim, a exigência mais radical da fé cristã encontra-se em convocar a 
coragem de dizer sim para a ressureição presente de Jesus Cristo. Brennan 

Manning 
 
Perguntas 
 Por que a morte e a ressurreição de Jesus são tão importantes? O Seu 
ensinamento não era suficiente? Por que Jesus explicou aos discípulos o que estava 
por vir? O que a ressurreição de Jesus significa para nós? Como podemos explicar o 
significado da morte e ressurreição de Jesus? O que os evangelhos teriam sido se estes 
capítulos finais estivessem faltando? 
 
Resumo bíblico 

  Em João 11:11 Jesus explica aos discípulos que Lázaro morreu, mas que Ele 
iria ressuscitá-lo. Mais tarde, no mesmo capítulo, Jesus diz a Marta “Eu sou a 
ressurreição e a vida.  Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.” João 11:25 
(FBV). A Palavra como o Criador é afirmada em João 1:1-4. Jesus traz uma menina 
de volta à vida em Lucas 8:54, 55.  Jesus diz que todos serão ressuscitados (João 5:28, 
29), uns para a vida eterna e outros para a condenação. Jesus fala do juízo vindouro 
em Mateus 5:22, 29. A ressurreição de Lázaro é registrada em João 11:38-44. 

 
Comentários 
 Jesus falou muitas vezes da morte e da ressurreição, para preparar os Seus 
discípulos para o que estava por vir e para revelar o plano de Deus para todos os que 
nEle confiariam, a salvação no presente, e na vida além do túmulo. A cruz é a 
demonstração mais completa da extensão de até onde Deus estava disposto a ir para 
ganhar-nos de volta para si mesmo. 

Na Galeria Nacional de Londres você pode encontrar reproduções de Cristo na 
Cruz. Retábulos, miniaturas, grandes panoramas: todas retratando este acontecimento 
central do cristianismo. Enquanto eu refletia em um retrato particularmente 
sentimental, eu ouvi uma observação de um espectador ao seu amigo: 
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 “É tudo muito comovente, mas por que Ele fez isso? Por que Cristo morreu? 
Para que foi isso?” 
 Ao qual veio em resposta rápida: “Ah, é como os sacrifícios pagãos. Este foi o 
pagamento de sangue da culpa para apaziguar um deus irado.” 
 Superando o fato de que sou nativo britânico, portanto muito reservado, 
aventurei-me a sugerir que, pelo contrário, era Deus morrendo lá na cruz, e que, 
fazendo isso Deus, em Jesus, foi a resposta. 
 Então recebi a resposta desdenhosa: “Se Jesus é a resposta, eu não entendi a 
pergunta,” e os dois se afastaram, rindo. 
 Triste, mas as pessoas ainda não o veem. Eles olham para a cruz com 
admiração por muitas razões: como uma fórmula mágica para ganhar crédito com 
Deus, como um talismã para afastar os maus espíritos e até mesmo como um amuleto 
de sorte para ser usado ao redor do pescoço. Eles perdem toda a ideia e até mesmo os 
cristãos têm a resposta errada! Em nossas explicações sobre a Expiação, precisamos 
ter certeza de que não estamos deturpando a mais maravilhosa demonstração do amor 
de Deus. 
 Quando se trata da ressurreição, sempre foi difícil para alguns aceitar a 
verdade de tal proposição. Não é difícil acreditar na morte de Jesus, uma vez que a 
morte é a linha final de todos nós. Mas a mensagem do evangelho pregada pelos 
apóstolos foi a notícia surpreendente de que Jesus havia ressuscitado dos mortos! Sem 
a ressurreição, como diz Paulo, a nossa fé é vã. A ressurreição é a prova definitiva de 
que Jesus é verdadeiramente Deus, e que Ele ganhou a vitória sobre a morte e a 
sepultura. A grande boa notícia é que Jesus vive e que Ele pode salvar, curar e 
ressuscitar todos aqueles que nEle confiam.  
 
Comentários 2 

Se não entendermos o que Deus estava nos mostrando na cruz, nunca O 
entenderemos e Sua verdadeira natureza. A cruz é a resposta divina para todas as 
críticas, acusações e deturpações que foram lançadas contra Deus ao longo das eras. A 

verdade de Deus está lá. Ele, a Vida de tudo, nosso Senhor e Salvador, não 
providenciou o método de Sua própria morte com receio de que pudesse parecer ter 
medo de alguma forma. Não. Ele aceitou e assumiu na cruz uma morte imposta por 
outros, e pelos Seus outros inimigos especiais, uma morte que a eles foi extremamente 
terrível e de forma sem razão de ser enfrentada e Ele fez isso a fim de que, destruindo 
até mesmo essa morte, Ele mesmo pudesse ser acreditado como sendo a Vida e o 
poder da morte ser reconhecida como finalmente anulada. Um paradoxo maravilhoso 
e poderoso tem, assim, acontecido, pela morte que eles pensaram impor a Ele como 
desonra e vergonha tornou-se o monumento glorioso para a derrota da morte. St. 

Athanasius of Alexandria c.296-373. 
 
Comentários de Ellen White 
 No evangelho da morte e ressurreição de Cristo, e da ressurreição dos mortos, 
a vida e a imortalidade são levadas à luz e o reino do Céu torna-se acessível a todos os 
crentes. {3 Spirit of Prophecy, 74} 
 Não nos houvesse Ele aberto, por Sua morte e ressurreição, a porta da 
esperança, e não conheceríamos senão os horrores das trevas e as misérias do 
desespero. Em nosso estado atual, favorecidos e abençoados como somos, não 
podemos calcular de que profundidade fomos salvos. {Testemunhos para a Igreja 5, 
316} 
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Eles [os discípulos] fundamentados na Escritura, como Jesus tinha feito com 
eles, mostrava como cada descrição profética relacionada à primeira vinda de Cristo 
se cumpriu na vida, morte e ressurreição de Jesus. {3 Spirit of Prophecy, 234} 
Preparado em 9 de Setembro de 2013 © Jonathan Gallagher 2013 
 


