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Por que a ressurreição 
de Jesus Cristo 
é tão importante?

Estamos na semana em que comemoramos a Páscoa Cristã, ocasião em que todos os anos recordamos o sacrifício de Jesus 
por nós na cruz erguida no Monte Calvário e celebramos a sua gloriosa ressurreição. 

Sabemos que não foi por mera coincidência que a Paixão de Cristo se deu no mesmo período da Páscoa Judaica, pois 
cremos que Deus queria mostrar aos judeus e aos gentios, ao mundo como um todo, que a morte do Messias Jesus 
correspondia ao sacrifício do cordeiro ou do cabrito e que, assim como o sangue dos animais livrou os israelitas da morte e 
abriu caminho para a sua libertação da opressão egípcia, o sangue de Jesus livraria toda a humanidade da morte espiritual 
e da escravidão a Satanás e ao pecado. A libertação a ser comemorada não seria mais apenas física, política e econômica, 
mas espiritual e existencial.

Nessa ocasião, queremos abordar uma questão em particular, que pedimos seja a primeira pergunta para ser comentada 
por todo o grupo: 

Pergunta: Por que a ressurreição de Jesus é tão importante?

Leitura Bíblica: Para responder esta questão, tomemos como base os seguintes textos bíblicos: 

Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual 
estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente 
à palavra que lhes preguei; caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente 
lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois 
aos Doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos 
quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e, então, a 
todos os apóstolos; depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de 
tempo. 1 Coríntios 15.1-8

Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês 
estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos?Se não há ressurreição dos mortos, então 
nem mesmo Cristo ressuscitou; e, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como 
também é inútil a fé que vocês têm. 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. Pois, se os mortos não 
ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês 
têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão 
perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens 
somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as 
primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15.12-20

Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês 
conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos 
santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a 
atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e 
fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, Efésios 1.18-20

A ressurreição de Cristo é importante por vários motivos: 

1. É um testemunho do imenso poder de deus. Acreditar na ressurreição é acreditar em Deus. Se Deus 
realmente existe, e se Ele criou o universo e tem poder sobre o mesmo, então Ele tem poder de ressuscitar os mortos. Se 
Ele não tem tal poder, Ele não é um Deus digno de nossa fé e louvor. Apenas Aquele que criou a vida pode ressuscitá-la 
depois da morte; só Ele pode reverter o horror que a morte é, e só Ele pode a vitória que o túmulo teria sobre nós. Ao 
ressuscitar Cristo dos mortos, Deus nos faz lembrar de Sua absoluta soberania sobre a morte e vida.

2. A ressurreição de Jesus É um testemunho dA ressurreição dos seres humAnos, que 
É umA doutrinA básicA dA fÉ cristã. Ao contrário de outras religiões, o Cristianismo possui um fundador que 
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venceu a morte e prometeu que os Seus seguidores farão o mesmo. Todas as outras (falsas) religiões foram fundadas por 
homens e profetas cujo fim foi o túmulo. Como cristãos, podemos nos confortar com o fato de que Deus se tornou homem, 
morreu pelos nossos pecados, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. O túmulo não podia segurá-lo. A morte foi vencida 
por Jesus. Ele matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. A morte será lançada no lago do fogo. Ele vive hoje e se 
assenta à direita do Pai no Céu. A igreja viva tem um Cabeça vivo!

Em 1 Coríntios 15, Paulo explica em detalhe a importância da ressurreição de Cristo. Alguns em Corinto não acreditavam 
na ressurreição dos mortos, e nesse capítulo Paulo lista seis consequências desastrosas se a ressurreição nunca tivesse 
ocorrido: 1) pregar sobre Cristo seria em vão (v.14); 2) fé em Cristo seria em vão (v.14); 3) todas as testemunhas e 
pregadores da ressurreição seriam mentirosos (v.15); 4) ninguém poderia ser redimido do pecado (v.17); 5) todos os 
cristãos que dormiam teriam perecido (v.18); e 6) Cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens (v.19). Mas Cristo 
realmente ressuscitou dos mortos e é “as primícias dos que dormem” (v.20), assegurando-nos de que vamos segui-lo 
na ressurreição. Cristo ressuscitou como o primeiro da fila. A ele seguiremos. No último dia, quando a trombeta de Deus 
ressoar e quando se ouvir a voz do arcanjo, o Senhor Jesus descerá dos céus e os mortos sairão de seus túmulos. Teremos, 
então, um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da sua glória. Essa esperança 
não é algo vago, mas uma convicção gloriosa. Nosso corpo surrado pela doença, debilitado pelo peso dos anos, marcado 
por fraquezas e deficiências se revestirá de beleza, perfeição e glória.

3. A pAlAvrA de deus gArAnte A ressurreição do crente nA vindA de cristo pArA o seu 
corpo (A igreJA) durAnte o ArrebAtAmento. Tal esperança e segurança são ilustradas em uma grande 
canção de triunfo que Paulo escreve em 1 Coríntios 15:55: “Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu 
aguilhão?” Como é que esses versículos se relacionam com a importância da Ressurreição? Paulo responde: “o vosso 
trabalho não é vão” (v.58). Ele nos lembra que por sabermos que vamos ser ressuscitados a uma nova vida, podemos sofrer 
perseguição e perigo pela causa de Cristo (v.29-31), assim como Ele o fez, e assim como milhares de mártires por toda a 
história, que de bom grado trocaram suas vidas terrenas por vida eterna através da ressurreição.
A ressurreição é a vitória triunfante e gloriosa para todo o crente em Jesus Cristo, pois Ele morreu, foi enterrado e ressuscitou 
no terceiro dia de acordo com as Escrituras. E Ele voltará! Os mortos em Cristo vão ser ressuscitados, e aqueles que 
permanecem vivos na Sua vinda vão ser transformados e receber corpos novos e glorificados (1 Tessalonicenses 4:13-18). 
Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? 

4. por ter demonstrAdo que deus Aceitou o sAcrifício de Jesus A nosso fAvor. A 
ressurreição provA que deus tem o poder de nos ressuscitAr dos mortos. Ela garante 
que aqueles que acreditam em Cristo não vão permanecer mortos, mas serão ressuscitados à vida eterna. Essa é a nossa 
abençoada esperança!

5. porque o mesmo poder que deus exerceu sobre Jesus pArA ressuscitá-lo dentre 
os mortos operA em nós pArA nos dAr vidA novA e vitoriosA (Efésios 1.18-20). O poder da 
Ressurreição gera transformação através do nosso encontro pessoal com Jesus vivo. O poder de Jesus mudou a vida de 
Saulo, um dos maiores perseguidores dos cristãos e transformou-o em Paulo. É o poder de Deus que desata milagres, é o 
poder de Deus em movimento que acelera o natural. E esse poder está disponível para todos que creem.

CONCLUSÃO:

Para experimentar a verdade sobre a ressurreição você precisa resolver crer em Cristo e no que ele fez na cruz, onde morreu 
em nosso lugar e ressuscitou para nos dar a vida eterna.

Se você já resolveu crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e que somente Ele pode perdoar seus pecados e lhe 
dar uma vida com deus depois da morte, ore agora mesmo entregando e confiando sua vida a Ele. 


