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“Ele não está aqui, porque já ressuscitou, 
como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o 
Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei 
aos seus discípulos que já ressuscitou dos 
mortos. E eis que ele vai adiante de vós para 
a Galileia; ali o vereis. Eis que eu vo-lo tenho 
dito”, Mt 28.6,7.

A morte é algo muito temido pelo homem. 
Todos nós sabemos que um dia ela chegará, por 
esse motivo que a ressurreição de Jesus é algo 
fantástico. Ele provou para a humanidade que tem 
o domínio sobre ela.

 “Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde 
está, ó inferno, a tua vitória?”, 1Co15.55.

Portanto, todo aquele que crê em Jesus como 
seu Senhor e Salvador, ainda que morra viverá. Por 
Seu amor infinito, o Cordeiro de Deus conquistou, 
na cruz do calvário, a vida eterna para que os cre-
em (Jo 3.16).

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; 
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá”, 
Jo 11. 25.

A ressurreição de Jesus é a maior vitória sobre a 
morte. Cristo foi o único com poder suficiente para 
derrotá-la. 

Em Sua passagem terrena, o Mestre Jesus realizou 
muitos milagres, inclusive ressuscitou mortos, como 
a filha de Jairo, o filho de uma viúva e Lázaro. Essas 
pessoas mencionadas na Bíblia foram ressuscitadas, 
porém vieram a morrer de novo. Jesus, entretanto, 
ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre!

Jesus Cristo não está aqui, Ele ressuscitou! A Ele 
foi dado todo o poder. Em sua própria força, nin-
guém é capaz de vencer a morte. Mas aqueles que 
confiam em Jesus e no poder da Sua ressurreição 
têm a esperança da vida eterna como garantia.

O que é a morte para um Deus que venceu a 
morte? 

O que é a morte para um Deus 
que venceu a morte?
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