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C. Qualidade

nova oportunidade. Essa era uma parábola conhecida dos ouvintes de Cristo. Ele Se 
aproximou deles em seu próprio terreno para ensinar que o pobre que confi a em Deus 
terá sua recompensa, ao passo que o rico, que não confi a em Deus, perderá a vida eterna.

5. Como Deus formou o ser humano? Gênesis 2:7.
________________________________________________________________________________________

Na formação do ser humano, Deus uniu o pó da terra ao fôlego de vida, e o homem 
passou a ser “alma vivente”. O melhor sinônimo para “alma vivente” é  “pessoa”. Cada 
pessoa é  uma alma. Alguns pensam que cada pessoa tem uma alma, mas isso é  incorreto. 
Nós não temos uma alma, nós somos uma alma.

6. O que acontece na morte do ser humano? Gênesis 3:19; Salmo 146:4; Eclesiastes 12:7.
________________________________________________________________________________________

Na morte, acontece o processo inverso ao da criação. Na formação do homem, Deus 
uniu o pó da terra (corpo) ao fôlego de vida (espírito, consciência, razão), e o homem 
passou a ser alma vivente. Na morte, esses elementos se separam, e nenhum existe por si. 
Logo, a consciência ou razão não pode estar ativa nem viva sem o corpo, e este não 
pode existir sozinho. Ambos são interdependentes. Justamente por isso, Deus é claro 
em condenar a prática da consulta aos mortos, pois não são eles que respondem, mas 
"espíritos de demônios operadores de sinais" (Apocalipse 16:14; Isaías 8:19).

Conclusão
Se, por ocasião da morte, uma alma ou um espírito consciente deixasse 

imediatamente o corpo, indo para o Céu, para o inferno ou mesmo se reencarnando, que 
seria, então, dos que morreram e já ressuscitaram? Teriam qualquer coisa a nos contar? 
Na Bíblia há vários casos de pessoas que ressuscitaram: o fi lho da viúva de Sarepta 
(1 Reis 17), o fi lho da sunamita (2 Reis 4), o fi lho da viúva de Naim (Lucas 7:11), a fi lha de 
Jairo (Lucas 8:41), Lázaro (João 11:1), Tabita ou Dorcas (Atos 9:36) e Êutico (Atos 20:9).

A pergunta é: a alma dessas pessoas foi imediatamente para o Céu ou para o inferno? 
Relataram algo das coisas gloriosas do Céu ou dos horrores do inferno? Não existe 
registro de terem dito palavra alguma, pelo simples fato de a morte ser um estado de 
inconsciência. Conforme as palavras de Cristo, é um sono.

Minha decisão

(     )  Compreendo que a morte é um sono ou estado de inconsciência e que os mortos não sabem de coisa 
alguma nem podem se relacionar com os vivos.

(     )  Entendo que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte, por isso nos prometeu 
a vida eterna por ocasião da volta de Jesus.

(     ) Desejo, pela habitação de Cristo em meu coração, preparar-me para a vida eterna.

RESSURREIÇÃORESSURREIÇÃO
O QUE JESUS ENSINOU SOBRE A

LIÇÃO
10

JESUS  morreu, mas ressuscitou e vive! Essa é a verdade gloriosa do cristianismo. 
A sepultura de Jesus está vazia. Graças à Sua ressurreição, todo aquele que O aceita como 
Salvador, mesmo que morra, um dia será ressuscitado.

“Ressurreição” é  o termo que usamos para indicar o retorno à  vida. Existem diferentes 
teorias sobre o que ocorre após a morte. Como veremos, todos os que dormem o sono da 
morte um dia ressurgirão para receber sua recompensa.

Aprendendo juntos
1. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? João 5:28, 29.
________________________________________________________________________________________

Salvos e perdidos um dia ressuscitarão. Paulo afi rmou essa mesma verdade: “Tendo 
esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de 
justos como de injustos” (Atos 24:15). Jesus não ensinou que existe recompensa na hora 
da morte, mas na hora da ressurreição (Lucas 14:14).

A primeira ressurreição – salvos
2. Quando ocorrerá a primeira ressurreição e quem ressuscitará  nela? 1 Tessalonicenses 4:16.
________________________________________________________________________________________

Paulo é  claro em enfatizar quando será essa ressurreição: “Ressoada a trombeta de 
Deus, descerá  dos céus.” A primeira ressurreição ocorrerá no momento da volta de Cristo. 
Todos os justos mortos, desde Abel até  o último justo que morrer antes do fechamento 
da porta da graça (Mateus 25:10; Apocalipse 22:11), ressuscitarão para a vida eterna. 
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3. O que acontecerá com os justos que estiverem vivos? 1 Tessalonicenses 4:17.
________________________________________________________________________________________

Os justos que ressuscitarem se unirão aos salvos que não passarão pela morte, e 
todos subirão ao encontro de Jesus, nas nuvens. Esse texto nos mostra, mais uma vez, que 
ninguém vai para o Céu imediatamente após a morte, mas somente na volta de Jesus.

4.  Que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus?  
1 Coríntios 15:51-54.

________________________________________________________________________________________

Paulo diz que os justos mortos ressuscitarão glorificados, e os justos vivos serão 
transformados; ou seja, desaparecerão todos os defeitos físicos ou mentais. Todos possuirão 
o eterno vigor da juventude. O ser humano foi criado à semelhança de Deus, não somente no 
caráter, mas na forma e no aspecto. O pecado desfigurou e quase apagou a imagem divina, 
mas Cristo veio para restaurá-la. Ele nos dará um corpo de glória (ver Filipenses 3:21).

A segunda ressurreição – perdidos
5. Quando ocorrerá a segunda ressurreição e quem ressuscitará nela? Apocalipse 20:5, 6.
________________________________________________________________________________________

Mil anos após a volta de Cristo, acontecerá a segunda ressurreição. Os ímpios de 
todas as eras ressuscitarão. O número deles é como “a areia do mar” (Apocalipse 20:8).  
A Bíblia nos informa que a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descerá dos céus (Apocalipse 
21:10) e pousará sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em dois, formando, assim, 
um grande vale (Zacarias 14:3, 4). Irão se cumprir as palavras do profeta: “Assim diz o 
Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém; Jerusalém chamar-se-á a 
cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo” (Zacarias 8:3).

6. O que acontecerá com os ímpios que ressuscitarem? Apocalipse 20:7-10.
________________________________________________________________________________________

Satanás enganará mais uma vez a todos os ímpios que ressuscitarem. Já os enganou 
levando-os à perdição; no momento final, os enganará levando-os a pensar que poderão 
tomar a cidade santa pela força. Marcharão pela superfície da terra e sitiarão a Nova 
Jerusalém. Nesse momento, Deus executará aquilo que a Bíblia chama de Sua “obra 
estranha” (Isaías 28:21). Deus nunca desejou que o ser humano morresse (Ezequiel 18:23). 
Ele tem o propósito de que todos se salvem, mas não pode forçar ninguém a segui-Lo. 
Cada ser humano tem que fazer sua escolha.

Quando os ímpios estiverem marchando em direção à cidade para atacá-la, Deus enviará 
fogo dos céus e destruirá todos. O diabo, a besta, o falso profeta e todos os perdidos serão 
destruídos completamente, não restando “nem raiz nem ramo” (Malaquias 4:1).

7. O que acontecerá a este planeta após a destruição dos ímpios? Apocalipse 21:1-4.
________________________________________________________________________________________

O mesmo fogo que destruirá o mal purificará este planeta para ser a eterna morada 
dos salvos. Deus fará novas todas as coisas. Tudo o que o ser humano perdeu no Éden 
será devolvido. O rio da vida, a árvore da vida e a vida eterna.

Façamos um resumo dos eventos futuros:
(1) Jesus voltará em poder e glória (Apocalipse 1:7).
(2) Os mortos em Cristo (justos) ressuscitarão (1 Tessalonicenses 4:16).
(3) Os justos vivos serão transformados (1 Tessalonicenses 4:17).
(4) Os ímpios vivos serão mortos na volta de Jesus (2 Tessalonicenses 2:8; Apocalipse 

6:15-17).
(5) Os salvos irão para o Céu e reinarão com Cristo mil anos, enquanto Satanás 

permanecerá preso na Terra (Apocalipse 20:6).
(6) Após os mil anos, Satanás será solto e enganará a todos os ímpios que 

ressuscitarem, levando-os a pensar que podem atacar a cidade santa (Apocalipse 20:7-9).
(7) Quando cercarem a cidade santa, Deus enviará fogo dos céus e consumirá a todos 

(Apocalipse 20:10); a Terra será a morada eterna dos salvos (Isaías 65:17-25; Apocalipse 21:1).

Conclusão
Como podemos conciliar a ideia de um Deus de amor com essa terrível destruição? 

Primeiramente, devemos entender que a graça divina é oferecida a todos (João 3:16);  
e tudo o que precisa ser feito para a salvação do homem Jesus fez na cruz (1 Pedro 2:24). 
Hoje, Ele apela a cada um de nós: “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a Minha 
voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo” (Apocalipse 3:20).

Jesus deixou claro que o lago de fogo não foi preparado para nós (Mateus 25:41). 
Porém, todo aquele que não abandona a vida de pecado e não aceita a Cristo como seu 
salvador pessoal, um dia terá o mesmo fim que o pecado e seu originador.

Minha decisão

(     )  Compreendo que um dia todos os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida; outros, para a 
do juízo.

(     )  Aceito essa verdade em minha vida e desejo, muito em breve, rever as pessoas que amo e que a morte 
levou.

(     )  Confio inteiramente que, se a morte chegar para mim, Jesus me chamará da sepultura e me dará a vida 
eterna no dia de Sua vinda.



34 35

Designer

Redação

Dep. Arte

35
28

0_
En

si
no

s 
de

 J
es

us

C. Qualidade

3. O que acontecerá com os justos que estiverem vivos? 1 Tessalonicenses 4:17.
________________________________________________________________________________________

Os justos que ressuscitarem se unirão aos salvos que não passarão pela morte, e 
todos subirão ao encontro de Jesus, nas nuvens. Esse texto nos mostra, mais uma vez, que 
ninguém vai para o Céu imediatamente após a morte, mas somente na volta de Jesus.

4.  Que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus?  
1 Coríntios 15:51-54.

________________________________________________________________________________________

Paulo diz que os justos mortos ressuscitarão glorificados, e os justos vivos serão 
transformados; ou seja, desaparecerão todos os defeitos físicos ou mentais. Todos possuirão 
o eterno vigor da juventude. O ser humano foi criado à semelhança de Deus, não somente no 
caráter, mas na forma e no aspecto. O pecado desfigurou e quase apagou a imagem divina, 
mas Cristo veio para restaurá-la. Ele nos dará um corpo de glória (ver Filipenses 3:21).

A segunda ressurreição – perdidos
5. Quando ocorrerá a segunda ressurreição e quem ressuscitará nela? Apocalipse 20:5, 6.
________________________________________________________________________________________

Mil anos após a volta de Cristo, acontecerá a segunda ressurreição. Os ímpios de 
todas as eras ressuscitarão. O número deles é como “a areia do mar” (Apocalipse 20:8).  
A Bíblia nos informa que a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descerá dos céus (Apocalipse 
21:10) e pousará sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em dois, formando, assim, 
um grande vale (Zacarias 14:3, 4). Irão se cumprir as palavras do profeta: “Assim diz o 
Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém; Jerusalém chamar-se-á a 
cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo” (Zacarias 8:3).

6. O que acontecerá com os ímpios que ressuscitarem? Apocalipse 20:7-10.
________________________________________________________________________________________

Satanás enganará mais uma vez a todos os ímpios que ressuscitarem. Já os enganou 
levando-os à perdição; no momento final, os enganará levando-os a pensar que poderão 
tomar a cidade santa pela força. Marcharão pela superfície da terra e sitiarão a Nova 
Jerusalém. Nesse momento, Deus executará aquilo que a Bíblia chama de Sua “obra 
estranha” (Isaías 28:21). Deus nunca desejou que o ser humano morresse (Ezequiel 18:23). 
Ele tem o propósito de que todos se salvem, mas não pode forçar ninguém a segui-Lo. 
Cada ser humano tem que fazer sua escolha.

Quando os ímpios estiverem marchando em direção à cidade para atacá-la, Deus enviará 
fogo dos céus e destruirá todos. O diabo, a besta, o falso profeta e todos os perdidos serão 
destruídos completamente, não restando “nem raiz nem ramo” (Malaquias 4:1).

7. O que acontecerá a este planeta após a destruição dos ímpios? Apocalipse 21:1-4.
________________________________________________________________________________________

O mesmo fogo que destruirá o mal purificará este planeta para ser a eterna morada 
dos salvos. Deus fará novas todas as coisas. Tudo o que o ser humano perdeu no Éden 
será devolvido. O rio da vida, a árvore da vida e a vida eterna.

Façamos um resumo dos eventos futuros:
(1) Jesus voltará em poder e glória (Apocalipse 1:7).
(2) Os mortos em Cristo (justos) ressuscitarão (1 Tessalonicenses 4:16).
(3) Os justos vivos serão transformados (1 Tessalonicenses 4:17).
(4) Os ímpios vivos serão mortos na volta de Jesus (2 Tessalonicenses 2:8; Apocalipse 

6:15-17).
(5) Os salvos irão para o Céu e reinarão com Cristo mil anos, enquanto Satanás 

permanecerá preso na Terra (Apocalipse 20:6).
(6) Após os mil anos, Satanás será solto e enganará a todos os ímpios que 

ressuscitarem, levando-os a pensar que podem atacar a cidade santa (Apocalipse 20:7-9).
(7) Quando cercarem a cidade santa, Deus enviará fogo dos céus e consumirá a todos 

(Apocalipse 20:10); a Terra será a morada eterna dos salvos (Isaías 65:17-25; Apocalipse 21:1).

Conclusão
Como podemos conciliar a ideia de um Deus de amor com essa terrível destruição? 

Primeiramente, devemos entender que a graça divina é oferecida a todos (João 3:16);  
e tudo o que precisa ser feito para a salvação do homem Jesus fez na cruz (1 Pedro 2:24). 
Hoje, Ele apela a cada um de nós: “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a Minha 
voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo” (Apocalipse 3:20).

Jesus deixou claro que o lago de fogo não foi preparado para nós (Mateus 25:41). 
Porém, todo aquele que não abandona a vida de pecado e não aceita a Cristo como seu 
salvador pessoal, um dia terá o mesmo fim que o pecado e seu originador.

Minha decisão

(     )  Compreendo que um dia todos os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida; outros, para a 
do juízo.

(     )  Aceito essa verdade em minha vida e desejo, muito em breve, rever as pessoas que amo e que a morte 
levou.

(     )  Confio inteiramente que, se a morte chegar para mim, Jesus me chamará da sepultura e me dará a vida 
eterna no dia de Sua vinda.




