
 

A PESSOA E A VIDA DO SENHOR JESUS CRISTO 
LIÇÃO 26 

A Ressureição do Senhor 
 
 

LEITURA DA BÍBLIA: Mt 28: 1-9;   Mc 16: 1-14;   Lc 24: 13-45;   Jo 20: 7. 
 
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 
 
Mt 28:6 “Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito.” 
 
Jo 11:25 “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressureição e a vida; quem crê em Mim, ainda que morra, viverá” 
 
At 2:2 “Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que Ele 
fosse retido por ela.” 
 
1Co 15:4 “Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.” 
 
ENCARGO A TRANSMITIR: Para as crianças conhecerem o fato maravilhoso que é a ressureição 
do Senhor e como Deus O tirou da morte. 
 
IDEIA PARA ILUSTRAÇÃO: Faça uma caverna de cartolina com uma pedra que “role” de um lado 
para o outro pela entrada dela, presa por uma barra de metal; Cole uma imagem de um lenço dobrado 
dentro da caverna vazia. 
 
PANO DE FUNDO: Vivendo como um homem nesta terra por volta de trinta e três anos e meio, o 
Senhor Jesus sofreu muito tanto física como interiormente. Mas depois Dele ter sido crucificado e 
morto, foi sepultado de maneira honrosa. Ele foi sepultado num túmulo especial que um homem rico, 
chamado José, tinha preparado para si mesmo, em uma grande rocha que havia sido escavada com 
muita dificuldade. José pegou o corpo e o envolveu num pano limpo de linho fino, e o deitou em seu 
novo túmulo. Então uma grande pedra foi colocada na frente da entrada do túmulo e guardas 
observaram o túmulo até o terceiro dia.  
 
FATOS A SEREM ENSINADOS: 
 
A Ressureição do Senhor no Primeiro Dia da Semana. No terceiro dia após a morte do Senhor, era 
o Dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Nesse dia, Maria Madalena, Maria a mãe de Tiago, e 
Salomé foram muito cedo à sepultura de Jesus em busca de Seu corpo. Essas três mulheres amaram 
muito o Senhor Jesus e trouxeram especiarias para ungi-Lo. Mas quando elas chegaram, elas viram 
que a grande pedra que cobria a entrada do túmulo havia sido removida, e que o túmulo estava vazio! 
Onde estava o Senhor? Elas ficaram espantadas com o que teria acontecido com Ele. Mas um anjo do 
Senhor estava sentado sobre a pedra; Ele parecia um relâmpago e sua roupa era branca como a neve. 
Os guardas tremeram e ficaram extremamente assustados, e eles se tornaram como homens mortos. 
 
 
 O anjo disse às mulheres, “Não vos espanteis; buscais Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele não 
está aqui, Ele ressuscitou, como havia dito. Vede o lugar onde O puseram. Mas ide, dizei aos Seus 
discípulos que Ele ressurgiu dos mortos e que Ele vai adiante de vós para a Galileia; lá O vereis.” Isso 
foi um milagre – o Senhor havia sido ressurgido dentre os mortos. Ele havia ressuscitado! As mulheres 
ficaram muito felizes em saber que elas iram encontrar-se com Ele novamente. E saíram elas 



 

rapidamente do túmulo e correram para falar com os discípulos. Enquanto as mulheres estavam a 
caminho, Jesus mesmo as encontrou e disse: "Não tenham medo. Vão e relatem a Meus irmãos que 
eles devem ir para a Galileia, e lá eles Me verão”.  
 
Pedro e João Vão até a Sepultura. Quando as mulheres contaram aos discípulos tudo o que tinha 
acontecido, os discípulos pensaram que aquilo soava como um absurdo. Mas quando Pedro e João 
correram até o túmulo para verem por si mesmos, e encontraram o túmulo vazio. Eles também 
encontraram algo interessante: o pano de linho que foi usado para envolver o corpo do Senhor estava 
ali, e o lenço que estava sobre a cabeça Dele estava bem dobrado. O Senhor tomou um tempo para ter 
certeza de que tudo estava em seu devido lugar antes que Ele partisse! Os discípulos se retiraram para 
as suas casas, maravilhados com o que havia acontecido.  
 
Os Principais Sacerdotes Subornam os Soldados a Mentir. Quando os principais sacerdotes 
ouviram o que havia acontecido, reuniram-se com os anciãos e decidiram pagar muito dinheiro aos 
soldados para que mentissem sobre o que aconteceu ao Senhor. Eles ordenaram aos soldados que 
dissessem às pessoas que os discípulos do Senhor tinham ido durante a noite e rouba o corpo de Jesus, 
pois eles não queriam que os outros ficassem sabendo que o Senhor havia realmente ressuscitado. Esta 
mentira continuou a se espalhar amplamente.  Mas o Senhor ressurreto apareceu para os outros, nós 
ouviremos sobre isso em outra lição, e muitos continuaram a crer no Senhor Jesus.  
 
SUIESTÕES PARA APLICAÇÕES: 
 

 Jesus é Deus. O fato de que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos separa o Senhor Jesus de 
todos os homens mortais. Ninguém na história nunca foi ressuscitado da maneira como o 
Senhor Jesus foi.  

Apenas o Senhor Jesus tem o poder da ressureição. Ele não era apenas um bom homem ou um profeta 
de Deus, nem meramente o maior mestre da verdade. Ele é Deus que se tornou homem, o Filho de 
Deus. Ele tinha a vida divina de Deus e era Ele mesmo a ressureição e a vida. Porque Ele é Deus, e 
porque essa vida não poderia ser destruída nunca, Ele saiu da morte. Que milagre maravilhoso! 
 

 Nós devemos ter uma fé simples no Senhor. Depois da ressurreição do Senhor, Ele apareceu 
primeiramente para as mulheres que foram em busca Dele. Elas tiveram uma fé simples e 
acreditaram no que o Senhor havia dito sobre Sua ressureição. Em contraste, os discípulos não 
acreditaram de primeira, mesmo o Senhor tendo dito a eles várias vezes sobre a Sua 
ressurreição. Nós precisamos orar ao Senhor para que possamos ter uma fé simples para 
crermos em Sua maravilhosa ressurreição! 

 
 O Senhor cuidou adequadamente de Seus pertences. Após ter ressuscitado – um evento 

milagroso e o mais importante da história do homem – o Senhor não se apressou. Ele tomou 
um tempo para dobrar bem o pano de linho fino e o lenço que estava em Sua cabeça (Jo 20:7). 
Ele os deixou de maneira arrumada, sem nenhuma bagunça. Ao longo da Bíblia, vemos que o 
Senhor trata as coisas de maneira cuidadosa, nunca apressado ou desleixado. Se temos algo ou 
pegamos algo emprestado, se nós damos valor ou não, se é velho ou novo, nós devemos tratá-
lo respeitosamente. Pergunte as crianças: De que maneira podemos cuidar bem de nossas 
coisas? Alguns exemplos: Nós não devemos deixar livros ou jogos largados no chão ou deixá-
los no meio da sala quando tivermos acabado de usá-los. Nós devemos fazer a nossa cama toda 
manhã mesmo que estejamos atrasados para nos preparar para a escola. Nós podemos pedir ao 
Senhor ajuda para nos lembrarmos de cuidar bem das nossas coisas. 


