PORQUE DEVEMOS ANUNCIAR QUE CRISTO RESSUSCITOU?
Texto: 1 Coríntios 15:1-14
1 Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e
no qual estão firmes.
2 Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à
palavra que lhes preguei; caso contrário, vocês têm crido em vão.
3 Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos
nossos pecados, segundo as Escrituras,
4 foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
5 e apareceu a Pedro e depois aos Doze.
6 Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos
quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido.
7 Depois apareceu a Tiago e, então, a todos os apóstolos;
8 depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo.
9 Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque
persegui a igreja de Deus.
10 Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão;
antes, trabalhei mais do que todos eles; contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.
11 Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto
que vocês creram.
12 Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns
de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos?
13 Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou;
14 e, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé
que vocês têm.
Introdução:
• Uma boa parte da mensagem do Evangelho culmina na ressurreição do Senhor
Jesus Cristo dentre os mortos.
• Todos os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, terminam seus quatro
primeiros livros do Novo Testamento com o relato da ressurreição de nosso
Salvador.
• Mateus enfatizou a ressurreição como prova de tudo o que Cristo ensinou (28:6
- "como tinha dito").
• Marcos acentuou as aparições de Cristo como prova de Sua ressurreição.
• Lucas liga a ressurreição com o novo entendimento da verdade (discípulos de
Emaús) e um novo padrão de vida.
• João tinha em mente que a ressurreição era a prova da divindade de Cristo.
• Nenhum ser humano realmente viu a ressurreição de Jesus, mas seres humanos
que conheciam o Senhor Jesus testemunharam que o túmulo estava vazio e viram
a Cristo, que surgiu em aparições depois da ressurreição.
• Devemos declarar que Cristo ressuscitou com toda a confiança e segurança na
validade da sua ressurreição.
• Deixe-me dar-lhe algumas razões porque devemos anunciar que Cristo ressuscitou.

1. PORQUE A BÍBLIA FALA SOBRE ISSO
• Se você ler 1 Coríntios 15:3-4, você vai descobrir que uma parte do verdadeiro
Evangelho é a ressurreição de Cristo.
• Quando uma pessoa prega que Jesus morreu, ele não pode parar por aí.
• Um Salvador morto não pode salvar, se não aquele que está vivo - e Ele está vivo e
sentado à direita do Pai.
• Hebreus 8:1 – “O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo
sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da Majestade nos céus”.
2. PORQUE FOI PROFETIZADO
• Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele citou o Salmo 16:10 e disse: “Pois
não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu Santo veja corrupção”.
(Atos 2:27; 13:35).
• A ressurreição de Jesus foi profetizada.
• Desde que isso é verdade, não deveria ter sido nenhuma surpresa.
• Porque era real para os apóstolos
• Paulo pregou (Romanos 1:4, Romanos 6:5, 1 Coríntios 15: 3,4.).
• Pedro pregou também (1 Pedro 1:3; 1 Pedro 3:21).
• João pregou um Cristo ressuscitado e teve um vislumbre dele em Apocalipse 1.
• Eles eram tímidos antes da ressurreição e estavam com medo, mas depois que viram
o Cristo ressuscitado, eles morreram por sua fé.
• O contraste em seu comportamento e atitude é prova de que ele está vivo.
3. POR CONTA DOS SEUS RESULTADOS
• A ressurreição revela que Cristo tem poder sobre a morte.
• Se estivermos nele, não precisamos temer a morte.
• João 5:24 – “Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a
vida.”
• Ela tira o medo da morte, o medo da eternidade, e o medo do diabo.
• Temos a certeza da vitória.
CONCLUSÃO:
• Há um desafio constante em nossa vida. O desafio de permanecermos firmes em
meio a tantas lutas.
• São tantos problemas, tantas tentações, tantas desilusões, que muitas vezes
pensamos em desistir.
• Mas esse momento de páscoa nos chama a atenção de que Cristo venceu para
sermos com ele mais que vencedores.
• É isto que a páscoa deve ser para você...
• A sua fé não é vã!

