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#conectou?

ELE RESSUSCITOU

O QUE SIGNIFICA A RESSURREIÇÃO PARA O CRISTÃO?

A única religião que trata a ressurreição como uma vitória sobre a morte, como um ressurgimento após o falecimento, é o Cristianismo.
A Ressurreição de Cristo narrada nos evangelhos, é um
dos principais fundamentos da fé cristã, pois através deste
acontecimento, toda mensagem da cruz é autenticada e
selada na verdade, pois se o Senhor Jesus morresse e não
ressuscitasse a sua palavra tornaria inverídica, perdendo
seu valor e eficácia, pois Ele mesmo profetizara sobre isso.
“Jesus respondeu, e disse-lhes: Derribai este templo, e
em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em
quarenta e seis anos, foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo de seu
corpo”, Jo 2.19-21.
No Antigo Testamento, a ressurreição aparece não de
forma intensa, mas de forma esporádica em situações específicas.
Vejamos alguns casos:
“E o Senhor ouviu a voz de Elias; e a alma do menino
tornou a entrar nele, e reviveu”, 1Rs 17.22.
“E sucedeu, que, enterrando eles um homem, eis que
viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eli-

seu; e, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu,
reviveu e se levantou sobre os pés”, 2Rs 13.21.
No Novo Testamento vemos que a ressurreição se tornou muito mais efetiva, pois Cristo já o fazia em seu ministério, antes dele ressuscitar.
“A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi
chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara
dos mortos”, Jo 12.17.
“E, tomando a mão da menina disse-lhe: Talita cumi –
que, traduzido, é: Menina, a ti te digo, levanta-te”, Mc 5.41.
“Os cegos vêem, e os e os coxos andam; os leprosos são
limpos, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e
aos pobres é anunciado o evangelho”, Mt 11.5.
Deus sempre deixou claro o seu domínio sobre a vida e
a morte, fazendo com que ambos fossem parte do projeto
de redenção da humanidade. Cristo precisou morrer por
nossos pecados, porém a morte não teve poder suficiente
para detê-lo e ao terceiro dia ele reedificou o templo, ou
seja, ressuscitou.
“Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis; buscai a Jesus,
o nazareno, que foi crucificado; já ressuscitou, não está
aqui; eis aqui o lugar onde o puseram”, Mc 16.6.

