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A o R ebanho

de

D eus

- Pr. José Nogueira -

A Ressurreição de Cristo
Segundo a Epístola aos Romanos

Estamos estudando em nossa Escola Bíblica Dominical
(EBD) a Epístola de Paulo aos Romanos, nas Classes de
Jovens e Adultos. É maravilhoso observar que o Livro de
Romanos ensina sobre a Ressurreição de Cristo:
1- A Ressurreição de Cristo Afirmou a Divindade de
Cristo – 1:4
“Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito
de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus
Cristo, nosso Senhor”
Na ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo foi declarado a todo o universo físico e espiritual que Ele é o Filho de
Deus, o único Senhor!
2 - A Ressurreição Prova que a Morte de Cristo Foi
Suficiente para a Salvação - 4:24-25
“Mas também por nós, a quem será tomado em conta,
os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a
Jesus nosso Senhor; O qual por nossos pecados foi entregue,
e ressuscitou para nossa justificação”.
3 - A Ressurreição Provê uma Vida Santa - 6: 1-4
1
Que diremos pois? Permaneceremos no pecado, para
que a graça abunde? 2 De modo nenhum. Nós, que estamos
mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3 Ou
não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus
Cristo fomos batizados na sua morte? 4 De sorte que fomos
sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida.
4 – A Ressurreição de Cristo é a Base da Salvação
Eterna – 10:9-10
9
A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre
os mortos, serás salvo.
10
Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a
boca se faz confissão para a salvação.
A pessoa que, sendo iluminada pelo Espírito Santo de
Deus, ao ouvir estas verdades, é levada a crer que Cristo
realmente morreu como sacrifício substitutivo pelo pecado
dela. Conhece a verdade e crê que Deus aceitou a oferta de
Cristo ao ressuscitá-lO dentre os mortos. E aquele que crê no
coração confessa com os lábios, é, assim, perdoado e salvo
eternamente. Amém!

2

A Importância da
Ressurreição
- Pr. José Nogueira -

Por que nós a celebramos com tanto entusiasmo?
Por que seus inimigos tentam negá-la, distorcê-la
ou desprestigiá-la? O que a Bíblia Sagrada diz?

Já na época de Jesus a Doutrina da Ressurreição provocava celeumas. Pois, enquanto os fariseus criam nela, os saduceus a negavam categoricamente - Mateus 22:23; e Atos 23:8.
Anos depois, quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas,
e citou a ressurreição de Cristo, muitos filósofos zombaram de
tal doutrina, pois consideravam a matéria inerentemente má,
portanto não viam valor em preservar o corpo – Atos 17:30-32.
Na Igreja de Corinto, alguns membros tornaram-se hereges por negar a ressurreição. E Paulo teve que combatê-los
e expor seus erros - 1 Coríntios 15:12-20.
Himeneu e Fileto ensinaram que a ressurreição foi um
ato passado, por isso Paulo advertiu quanto a esses falsos
ensinos, chamando-os de putrefatos e pervertidos - 2 Tm
2:17-18.
Celso, um dos mais antigos opositores do Cristianismo,
escarnecia especialmente desta doutrina.
Orígenes, um dos chamados Pais Apostólicos, defendeu
a doutrina contra os gnósticos e contra Celso. Mas, mesmo
Orígenes não tinha uma ideia muito correta sobre a ressurreição bíblica, pois não achava que seria o corpo depositado no
túmulo que ressuscita. Ele descrevia o corpo ressureto como
um corpo, purificado e espiritualizado. Embora alguns dos
chamados pais cristãos primitivos compartilhassem o seu conceito, a maioria deles acentuava a identidade do corpo atual
com o da ressurreição. O antigo Credo Apostólico expressou
como doutrina a ressurreição literal, ou seja, a ressurreição
da carne (sarkos).
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Agostinho a princípio estava inclinado a concordar com Orígenes, mas posteriormente adotou o conceito predominante.
Jerônimo insistia vigorosamente na identidade do corpo
atual com o futuro.
O teólogo reformado, Louis Berkhof, apesar de ser Amilenista, diz, em sua Teologia Sistemática, que cristãos do
Terceiro Século já ensinavam o Reino Milenar de Cristo, em
que haveria uma dupla ressurreição: a dos justos no princípio
do Milênio, e a ressurreição dos ímpios no fim dos mil anos
do Reino Milenar de Cristo.
Durante a Idade Média, os escolásticos especulavam
muito sobre o corpo ressureto, mas as suas especulações
foram fantasiosas e de pequeno valor.
Os teólogos do período da Reforma Protestante geralmente estavam de acordo em que o corpo da ressurreição
será idêntico ao atual.
Sob a influência do racionalismo e do chamado Iluminismo, teólogos liberais arranjaram um jeito de negar a ressurreição literal. Sofismaram que a ressurreição da carne ensinada
nas Escrituras deveria ser entendida de forma figurada, como
uma metáfora para explicar que a personalidade humana
continuará a existir após a morte.
Contudo, nós cremos no que a Santa Bíblia afirma, em
1 Coríntios 15:13-20:
13
E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não
ressuscitou.
14
E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação,
e também é vã a vossa fé.
15
E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a
Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos
não ressuscitam.
16
Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não
ressuscitou.
17
E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
18
E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
19
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais
miseráveis de todos os homens.
20
Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito
as primícias dos que dormem.

Celebremos, pois, com fé e alegria a gloriosa ressurreição
de Cristo!
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Leitura

para

C onsagração

As Primícias
No próximo domingo, dia 07, será o Dia das Primícias, primeiro domingo do mês, quando consagramos nossas primícias
ao SENHOR. Mas, convém que saibamos biblicamente os que
são as primícias. A palavra “primícias” significa “os primeiros
frutos da terra, os primeiros animais de um rebanho, as primeiras
produções ou os primeiros efeitos de algo contínuo, os primeiros
sentimentos, felicidades, emoções e os começos,...”.
Ela se referia a uma festa celebrada anualmente na primeira
colheita, conforme o SENHOR ordenou a Moisés: “Fala aos filhos
de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que
eu vos dou, e segardes a sua sega, então trareis ao sacerdote
um molho das primícias da vossa sega; e ele moverá o molho
perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao
sábado o sacerdote o moverá...” (Levítico 23:10-11). Note-se,
então, que era no dia após o sábado, o primeiro dia da semana,
o nosso domingo.
E sete semanas depois, portanto noutro domingo, o SENHOR
ordenou que fosse feita nova oferta de cereais ao Senhor (Levítico 23:15,16). Ficou sendo conhecido como o Dia de Pentecoste
(cinquenta dias).
Estes dois domingos são proféticos, e seu cumprimento se
deu como segue:
O primeiro domingo, o das primícias, era símbolo do
domingo da ressurreição do Senhor Jesus: “na realidade
Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias
dos que dormem” (1 Coríntios 15:20). Ele deu a Sua vida na
cruz no dia da Páscoa, data fixada como o décimo quinto dia do
primeiro mês do calendário israelita (Nisan), e portanto podia
ocorrer em qualquer dia da semana. Não havia data fixa para a
festa das primícias, apenas devia ser celebrada em um domingo
na primeira colheita, a da primavera. Naquela ocasião aconteceu
no domingo depois da semana em que se deu a páscoa, e foi
neste dia que Cristo ressuscitou, sendo assim, “as primícias”
dos que dormem. Esse termo “as primícias dos que dormem”
determina que haverá mais da mesma série depois do inicial,
que é o prelúdio. Como diz 1 Coríntios 15: 23: “Cada um, porém,
na sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo,
na sua vinda”.
O segundo domingo era símbolo do Dia de Pentecoste.
Sete semanas depois do domingo da Ressurreição; o Espírito
Santo veio sobre a primeira igreja formada pelos discípulos do
Senhor Jesus, reunida em Jerusalém naquele dia. Semelhantemente aos cereais ofertados pelos judeus nesse dia, este
foi o primeiro tributo que Cristo ofertou ao Pai, ou seja, vidas
resgatadas após a Sua morte e ressurreição. Por isso, naquele
mesmo dia houve milhares de conversões, dando um poderoso
início à amada igreja de Jesus Cristo.
Por isso, no próximo domingo, que é o primeiro Dia do SENHOR do mês, nós celebramos a Ceia do Senhor e consagramos
a Ele os primeiros frutos e o melhor do que Ele mesmo nos tem
dado. Preparemo-nos para honrar ao SENHOR, como diz e promete Provérbios 3:9-10 (“Honra ao Senhor com os teus bens, e
com a primeira parte de todos os teus ganhos; E se encherão
os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares”).
Leiamos 1 Samuel 10, seguindo nosso plano de Leitura
Bíblica Anual.
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n otAs & notÍCiAs

A gendA

dA igReJA

ABRIL

(Marcus Antônio na Congregação do Genibaú)
06 (sábado): 18:00 h - Programação do Ministério Dorcas
07 (domingo): EBD: Ceia do SENHOR e Dia das Primícias
13 (sábado): 17:30 h - Encontro Pastoral com os Namorados ;
- 19 h: Iupi e Ceu
20 (sábado): Programação Especial da Mocidade na Congregaão de Taquara
27 (sábado): 17:30 – Encontro Pastoral com Noivos; - 19 h: Iupi e Ceu
18:00 h - Programação do Ministério Dorcas
30 (terça-feira): Viagem Missionária ao Haiti da Seminarista Lúcia Oliveira

MAIO

(Ailton Leite na Congregação do Genibaú)
04 (sábado): (sábado): 18 h - Encontro Pastoral com os Namorados
05 (domingo): EBD: Ceia do SENHOR e Dia das Primícias
11 (sábado): 19 h – Iupi e Ceu – Bazar Beneficente do Ministério Dorcas
14 (terça-feira): Encontro dos Amigos de Sião
18 (sábado): 18 h - Encontro Pastoral com os Noivos
29 e 30 (quarta e quinta – corpus Christi): Retiro das Mulheres

JUNHO

(Bonifácio Vieira na Congregação do Genibaú)
01 (sábado): 18 h - Encontro Pastoral com os Namorados
02 (domingo): EBD: Ceia do SENHOR e Dia das Primícias
08 (sábado): 19 h – Iupi e Ceu
15 e 16 (sábado e domingo): Encontro de Professores da Bíblia
22 (sábado): 19 h – Iupi e Ceu
27 (quinta) : Encerramento do Semestre Letivo do CBD/CTBPL
29 (sábado): 19 h – Chá de Panela de Felipe & Natália

RELAÇÃO DE LEITURAS - ABRIL
Dia 07 – Aragão & Jane. Dia 14 – Bonifácio & Ilzanir.
Dia 21 – Heraldo & Leidiane. Dia 28 – Karlos e Ana Paula.

NOSSA SEMANA
Domingo

9 horas: Escola Bíblica Dominical (EBD)
16 horas: Ensaio do Coral Cristo é Vida
18 horas: Culto de Louvor e Adoração
Terça-Feira

19 horas: Koinonia – Estudo Bíblico e Tempo de Oração
Quarta-Feira

19 horas – EBEC: Programação Edificante para Meninos e Meninas
Quinta-Feira

15 horas: CBD – Treimamento Ministerial
19 horas: CTBPL – Curso de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes
Sexta-Feira

19 horas: Curso de Libras – Treinamento de Comunicação, Evangelismo e
Edificação com Surdos-Mudos
Sábado

16 horas: Grupo de Evangelismo Pessoal
19 horas: Mocidade Cristo é Vida - Programação Especial para Jovens

INFORMISSÕES
I GREJA B ATISTA F UNDAMENTALISTA C RISTO

É

V IDA

Av. K, nº 911 - Planalto da Barra - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3286.3330 - Pr. José Nogueira(9912-0017 e 8899-0476)
Jornalista Resp.: Mariana Cadete - MTB-CE 01820-JP
Boletim interno, semanal e gratuito • Tiragem: 500 cópias • www.cristoevida.com

