
LIÇÃO

12

Uma ilustração conta que “numa aldeia do norte da Índia 

um missionário pregava em praça pública. Depois da prega-

ção um maometano o abordou, dizendo:

– O senhor tem que admitir isto: temos uma coisa que os 

senhores   não têm, e por isso a nossa religião é mais rica 

que a sua.

– Gostaria de saber o que é – respondeu o missionário.

– Quando fizemos uma romaria a Meca, – disse o maome-

tano – lá encontramos o esquife no qual se acha Maomé; 

mas quando o cristão vai a Jerusalém, nada mais encontra 

senão um sepulcro vazio.

Com um sorriso respondeu o missionário:

– Pois aí, exatamente, é que está a diferença entre nós 

e os senhores! Maomé está morto! Jaz em seu esquife, e 

nada mais pode fazer. Mas Jesus Cristo não está aqui, Ele 

ressuscitou! A Ele foi dado todo o poder. Esta é nossa espe-

rança.”

Em Mateus 28:6,7 diz: “Ele não está aqui; ressuscitou, 

como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão de-

pressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre 

os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá 

vocês o verão. Notem que eu já os avisei”. 

A morte é algo muito temida pelas pessoas. Todos nós 

sabemos que um dia ela chegará. É por este motivo que a 

ressurreição de Jesus é algo fantástico. Ele venceu a morte! 

1 Coríntios 15:55 Diz: “Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde 

está, ó morte, o seu aguilhão? “ 

Jesus demonstrou seu poderio a humanidade por ser o 

único homem em toda Terra a vencer a morte, ressuscitan-

do dos mortos. Portanto, todo aquele que crer em Jesus 

como Senhor e Salvador, ainda que esteja morto, viverá. 

Pois na cruz do calvário, o Cordeiro de Deus, conquistou 

para nós a vida eterna. Ele prometeu que irá nos buscar e 

juntamente com ele iremos morar. “E, se eu for e vos prepa-

rar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para 

que, onde eu estiver, estejais vós também”. Jo 14.10

Ele venceu a morte e muito em breve virá nos buscar 

para morar com Ele na glória.

A morte não venceu Jesus
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ELE PROMETEU VOLTAR!


