
O corpo ressurreto de 

Jesus não sentia mais as 

dores da tortura que 

havia sofrido — Suas 

costas foram dilaceradas 

pelas chicotadas, Sua 

cabeça machucada pela 

coroa de espinhos, Suas 

mãos e pés perfurados. 

Ele não estava mais 

esgotado ou exausto por 

tudo que sofrera.

Deus faz algo novo 

A ressurreição de Jesus 

foi a primeira fase da 

nova criação de Deus, um 

novo tipo de existência —

um corpo humano foi 

transformado pelo poder 

de Deus e deixou de ser 

afetado pela morte, 

degradação e corrupção. 

Isso foi algo inédito! 

“Sabemos que, havendo 

Cristo ressurgido dentre 

os mortos, já não morre; 

a morte não mais tem 

domínio sobre Ele.” 

(Romanos 6:9)



Jesus ainda tinha uma aparência similar à de antes de ser crucificado, 

mas Seu corpo havia passado por um "upgrade" quântico. O mesmo 

acontecerá conosco. "Num instante, num abrir e fechar de olhos [...] 

seremos transformados. Então acontecerá o que as Escrituras Sagradas 

dizem: "A morte está destruída! A vitória é completa!“ (1 Coríntios

15:52,24)

Depois de morrer, 

Jesus aparece como 

homem, mas mesmo 

Seus amigos mais 

próximos não O 

reconheceram 

imediatamente. Ele 

tinha matéria — era de 

"carne e osso" — podia 

andar, conversar e 

comer, mas também 

podia se materializar e 

desaparecer sempre 

que quisesse.



O apóstolo Paulo se refere à ressurreição fazendo analogia com uma 

semente da qual nasce uma planta completa. Ele explica que esses 

novos corpos serão imperecíveis, ressuscitados em glória e poder. 

Serão corpos espirituais.

Quando você [planta] uma semente na terra, ela só brota se 

morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um 

grão de trigo ou outra semente qualquer e não o corpo já formado 

da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele 

quer. [...] Assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo 

é sepultado, é um corpo mortal; mas, quando for ressuscitado, será 

imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco; mas, quando for 

ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo 

material; mas, quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. 

[...] Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que 

fique igual ao Seu próprio corpo glorioso. (1 Coríntios 15:36-38,42-

44; Filipenses 3:21)



Na qualidade de cristãos e como parte da nova criação de Deus, 

podemos esperar com antecipação pelo momento em que, quando da 

volta de Cristo, Deus ressuscitará nossos corpos.

É por isso que temos tanto a celebrar! O 

Espírito Santo de Deus vive em nós para 

nos ajudar, nos guiar e nos renovar. 

Somos parte da Sua nova criação. 

Viveremos eternamente em nossos 

novos corpos, gozando de perfeita saúde 

e livres dos efeitos do envelhecimento, 

de doenças ou outros males. Temos a 

honra e o privilégio de compartilhar com 

os outros as boas novas do Evangelho: o 

amor que Deus tem pelo indivíduo, a 

oferta de vida eterna, a ressurreição, o 

tornar-se uma nova criatura em Cristo 

Jesus hoje e parte da nova criação maior 

na eternidade.
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