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PARTE 2: 
ESCATOLOGIA 

FUTURA



8. A RESSURREIÇÃO DO 
CORPO



INTRODUÇÃO

• A ressurreição do corpo é de importância central para a 
mensagem escatológica bíblica.

• Existe uma diferença radical entre a visão cristã e a visão grega do 
homem.
• Visão grega: o corpo do homem é mau e é um obstáculo à sua existência 

plena.

• Visão cristã: A Bíblia ensina que Deus criou o homem corpo e a alma, e este 
não é completo sem o seu corpo. Tanto a encarnação como a ressurreição 
corporal de Cristo provam que o corpo não é mau, mas sim bom.

• A ressurreição do corpo é um doutrina singularmente cristã.



1. O TEMPO DA 
RESSURREIÇÃO



A) RESSURREIÇÃO 
CONJUNTA DE 

CRENTES E  
INCRÉDULOS



A) RESSURREIÇÃO CONJUNTA DE 
CRENTES E INCRÉDULOS

• Dn 12.2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a 
vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno.

• Jo 5.28-29: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os 
que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão: os que tiverem feito o 
bem, para a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a 
ressurreição do juízo.

• At 24.14-15: Porém confesso-te que, segundo o Caminho, a que chamam seita, 
assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que 
estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em 
Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos
como de injustos.



A) RESSURREIÇÃO CONJUNTA DE 
CRENTES E INCRÉDULOS

• Ap 20.11-15: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja 
presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os 
mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se 
abriram livros. Ainda outro livro, o Livro da Vida, foi aberto. E os mortos foram 
julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu 
o mar os mortos [crentes e incrédulos] que nele estavam. A morte e o além 
entregaram os mortos [crentes e incrédulos] que neles havia. E foram julgados, 
um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados 
para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se 
alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do 
lago de fogo.



B)  OS CRENTES SERÃO 
RESSUSCITADOS NA 
HORA DA SEGUNDA 

VINDA



B) OS CRENTES SERÃO RESSUSCITADOS 
NA HORA DA SEGUNDA VINDA

• 1Ts 4.16: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, 
ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá 
dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro;

• Fp 3.20-21: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também 
aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual 
transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual 
ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem 
de até subordinar a si todas as coisas.

• 1Co 15.22b-23: ...todos serão vivificados em Cristo. Cada um, 
porém, por sua própria ordem: Cristo, as primícias; depois, os que 
são de Cristo, na sua vinda.



2. A NATUREZA DA 
RESSURREIÇÃO



A) O AT NÃO 
ESCLARECE A 

NATUREZA DA 
RESSURREIÇÃO



A) O AT NÃO ESCLARECE A NATUREZA 
DA RESSURREIÇÃO

• Duas passagens do AT que falam implicitamente sobre a ressurreição do corpo, 
mas não esclarecem a natureza da ressurreição.

• Sl 16.10: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás 
que o teu Santo veja corrupção.

• Pedro faz referência a esse texto, associando-o à ressurreição de Jesus 
em At 2.27 e 13.35.

• Ex 3.6: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaque e o Deus de Jacó.

• Mt 22.31-32: E, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o 
que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o 
Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos.



A) O AT NÃO ESCLARECE A NATUREZA 
DA RESSURREIÇÃO

• Duas passagens do AT que falam explicitamente da ressurreição do 
corpo, mas não esclarecem a natureza da ressurreição.

• Is 26.19: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e 
ressuscitarão; despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o 
teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à 
luz os seus mortos.

• Dn 12.2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, 
uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno.
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B) A NATUREZA DA RESSURREIÇÃO DOS 
CRENTES SERÁ COMO A DE JESUS 

CRISTO

• No NT temos no centro do ensino acerca da ressurreição a 
ressurreição de Jesus Cristo.

• As Escrituras deixam muito claro que a ressurreição de Cristo é o 
penhor e garantia da ressurreição futura dos crentes.

• Somente a ressurreição de Cristo nunca será seguida da morte – e 
é esse tipo de ressurreição que os crentes aguardam.

• Pelo fato de Cristo ter ressuscitado, os crentes também deverão 
ressuscitar.



B) A NATUREZA DA RESSURREIÇÃO DOS 
CRENTES SERÁ COMO A DE JESUS 

CRISTO

• 1Co 15.20: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os 
mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
• Cl 1.18: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o 

princípio, o primogênito de entre os mortos, para em 
todas as coisas ter a primazia,
• Jo 14.19: Ainda por um pouco, e o mundo não me verá 

mais; vós, porém, me vereis; porque eu vivo, vós 
também vivereis.



B) A NATUREZA DA RESSURREIÇÃO DOS 
CRENTES SERÁ COMO A DE JESUS 

CRISTO

• Rm 8.11: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a 
Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo 
Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo 
mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita.

• Fp 3.20-21: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também 
aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará 
o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua 
glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar 
a si todas as coisas.



C) COMO VAI SER?



C) COMO VAI SER?

• Como de fato te acontecido, várias questões podem ser 
levantadas acerca da ressurreição do corpo. Esse corpo 
ressurreto deverá ser material/físico?
• Haverá alguma semelhança entre o corpo que temos hoje 

e o corpo que teremos no futuro?
• Ou será que o corpo ressurreto deverá ser tão diferente 

do corpo atual que não se poderá falar de identidade?
• De que forma o corpo ressurreto será diferente do 

corpo atual?



C) COMO VAI SER?

1CORÍNTIOS 15

• Paulo destaca três pontos com a ilustração da semente (35-38):
1. Assim como a nova planta não surgirá a menos que a semente 

morra como semente, assim o corpo ressurreto não surgirá a 
menos que o corpo em sua forma atual morra.

2. Assim como não se pode, a partir da aparência da semente, 
dizer como se parecerá a futura planta, assim também não se 
pode, a partir da observação do corpo atual, dizer exatamente 
como será o corpo ressurreto.

3. Assim como existe uma continuidade entre a semente e a 
planta, assim também haverá continuidade entre o corpo atual 
e o corpo ressurreto.



C) COMO VAI SER?

1CORÍNTIOS 15

• Paulo destaca quatro contrastes entre o corpo atual e o corpo 
ressurreto (42-44).
1. Corrupção e incorrupção
2. Desonra e glória
3. Fraqueza e poder
4. Natural e espiritual
• Espiritual aqui não é o contrário de físico.
• O corpo ressurreto de Cristo era físico
• Espiritual significa ser dominado e dirigido pelo Espírito Santo



C) COMO VAI SER?

• A Bíblia diz muito pouco acerca da natureza exata do corpo 
ressurreto.

• São-nos dados alguns indícios, mais muito ainda fica por ser dito.
• De fato, é interessante observar que muito do que a Bíblia diz, 

acerca da existência futura, está em termos negativos: ausência de 
corrupção, fraqueza e desonra; ausência da morte; ausência de 
lágrias, lamentação, choro ou dor (1Co 15.42-43; Ap 21.4).

• Sabemos alguma coisa a respeito do que não experimentaremos, 
mas pouco sabemos sobre o que vamos experimentar.



C) COMO VAI SER?

• Tudo o que realmente sabemos é que será maravilhoso, 
além da nossa imaginação.
• As palavras que Paulo profere, em outro contexto, são 

provavelmente aplicáveis aqui: “O olho não viu, nem o 
ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano, as 
coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam 
(1Co 2.9).
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