
A Ressurreição 

No primeiro dia da semana, muito 

cedo ainda, elas foram ao 

sepulcro, levando os aromas 

que tinham preparado, 

Encontraram a pedras do 

túmulo removido, mas, ao 

entrar, não encontraram o 

corpo do Senhor Jesus. E 

aconteceu que estando 

perplexos com isso dois 

homens se prostraram diante 

delas, com  veste fulgurante. 

Cheias de medo, inclinaram o 

rosto para o chão; eles, porém 

disseram: ‘Porque procurais 

entre os mortos àquele que 

vive? Ele não está aqui; 

ressuscitou. Lembrei-vos de 

como vos falou, quando ainda estava na Galiléia. É preciso que o filho do 

Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado, e 

ressuscite ao terceiro dia’. (São Lucas 24:1-7)  

● ● ● 

ADÃO SE REGOZIJA, E EVA É LIBERADA! 
O Ícone da Ressurreição jamais demonstra Jesus saindo da tumba. Na 
tradição ortodoxa, o ícone mostra a Decida de Jesus até a Hades antes 
de Sua Ressurreição corporal. 

 Jesus destrói as portas da Hades; 
 Como o Novo Adão, ascende à Nova Vida a todos os justos que 

havia precedido, literalmente retirando Adão e Eva de suas 
tumbas; 

 Jesus Cristo une o céu e a terra em Si mesmo, trazendo à 
existência uma criação nova, ao salvar os pais da antiga. 

“E se Cristo não ressuscitou, vazia é então a nossa pregação, vazia 
também é a vossa fé” (I Coríntios 15:14) 
 

● ● ● 
 



 

A RESSURREIÇÃO CUMPRE O PLANO DE DEUS... 

 A humanidade foi criada para compartilhar do amor de Deus... 

 Adão, no entanto, colocou a própria vontade antes da de Deus. 

Devido ao seu orgulho malévolo, ele tratou de viver distante da 

própria Fonte da Vida. 

 O resultado foi que a morte entrou no mundo, alienando a 

humanidade de Deus e alterando o Plano de deus para com a 

criação. 

...E FAZ BROTAR UMA NOVA CRIAÇÃO. 

 Jesus Cristo é o Novo Adão. Enquanto o Velho Adão colocou a 

sua vontade antes da de deus, o Novo Adão aceitou a vontade de 

Deus livremente. 

 Jesus salva toda a criação merecedora. Toda a criação é 

transformada e renovada pela Ressurreição. 

... A HUMANIDADE É REUNIDA COM DEUS... 

 Jesus Cristo veio ao mundo para reconciliar a humanidade-e a 

criação inteira-com seu Criador. 

 Pela Sua morte, Jesus destruiu a morte. 

 Mediante Sua Ressurreição dentre os mortos, Ele outorga 

perdão e a vida eterna a todos os que se arrependem e desejam 

os dons de deus de amor, vida e salvação. 

 A morte já não separa o ser humano de deus. Ainda 

experimentamos a morte, mais ele já não é um obstáculo para a 

união eterna com Deus. 

...FAZENDO QUE NOSSA PRÓPRIA RESSURREIÇÃO SEJA POSSÍVEL... 

 Nós cremos na “ressurreição dos mortos e na vida vindoura”. 

 Jesus Cristo virá de novo com a glória para ressuscitar a 

humanidade inteira dentre os mortos e para nos outorgar a vida 

eterna no Seu Reino. 

 

A fé na  Ressurreição de Jesus  Cristo é o 

próprio fundamento  da nossa Fé. 


