
POR QUE ERA NECESSÁRIA A RESSURREIÇÃO 

DE JESUS? 

João 20.1-10 

Introdução  

No início de João 20, assim como no final de cada evangelho (Mt 28.1-
10; Mc 16.1-8; Lc 24.1-12), relata-se a ressurreição de Jesus Cristo que 
morreu numa cruz por causa do nosso pecado. Todos os evangelistas 
narram o fato, porém João acrescenta uma pequena, mas extremamente 
importante, informação: “era necessário que Jesus ressuscitasse dos 
mortos” (Jo 20.9). 

Vamos pensar um pouco sobre esta afirmação. Por que era necessária 
a ressurreição de Jesus? Qual a importância deste fato para o 
cristianismo? E se ela não tivesse acontecido? 

 

1.  A ressurreição era necessária para que se cumprissem 

as Escrituras (Lc 24.25-27)  

Isaías já havia profetizado que o Messias, depois do sofrimento de sua 
alma, veria novamente a luz (verá o fruto do penoso trabalho – Is 
53.10-12). A LXX (Septuaginta – A Versão dos Setenta, a versão grega do 
Antigo Testamento, preparada por um grupo de 72 eruditos, em Alexandria 
no Egito, no terceiro século, antes de Cristo. Era a Bíblia no tempo de 
Cristo e dos apóstolos) e o Rolo do Mar Morto têm “Ele verá a luz” em 
vez de “o fruto” e alguns traduzem, “Depois do penoso trabalho da sua 
alma, ele verá luz” (Is 60.19-20; Sl 36.9). Nos versículos 11 e 12, a 
conclusão deste capítulo, encontra-se o resumo dos ensinos sobre a 
pessoa e a obra do Servo. O Servo se apresenta como oferta pelo pecado, 
derrama a sua alma, justifica a muitos, derrama a sua alma até a morte, e 
intercede pelos transgressores. Assim, depois da sua ressurreição, o 
Servo continuará a sua atividade profética interrompida pela morte (Is 
42.1-4; 49.1-2; 50.4-9). Não há razão séria de se duvidar da referência da 
ressurreição do Servo neste período de desenvolvimento rápido do 
conceito do valor do homem individual. O texto de Salmo 16.10 é 
mencionado por Pedro e Paulo (At 2.27-29; 13.34-37), sendo aplicados a 
ressurreição de Jesus Cristo. A aplicação messiânica admitida pelo 
Judaísmo verificou-se na ressurreição de Jesus Cristo. O próprio Jesus 
afirmou que ressuscitaria depois de três dias (Mt 16.21; Mc 8.31; Lc 9.22; 
Jo 2.19-22). 

 



2. A ressurreição era necessária porque é fundamental 

para o cristianismo 

De acordo com o apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado 
seria inútil a nossa pregação, bem como a nossa fé (1 Co 15.12-19). 

As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de túmulo vazio de 
Jesus. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado como “más 
notícias”. A história da Páscoa, não termina com um funeral, mas sim, com 
uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da Igreja. A melhor prova 
da ressurreição é a existência da Igreja.  

Nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo e não o Cristo que 
esteve vivo e está morto. Sem a ressurreição de Jesus não haveria nem 
cristianismo nem Igreja, pois ela é o coração da nossa fé. O cristianismo é 
acima de tudo a religião da ressurreição. A Igreja é primariamente 
chamada a comunidade da ressurreição.   

 

3. A ressurreição era necessária porque é a vitória sobre:  

• O pecado (Hb 9.28); 

• Os poderes das trevas (Ef 1.20-21; 6.10-13; 1 Jo 5.18); 

• A morte (1 Co 15.20-26, 54-57; 2 Tm 1.10); 
Se Cristo venceu até a morte, nada mais poderia detê-lo. 
 

4. A ressurreição era necessária porque é a garantia da 

nossa ressurreição futura (1 Co 15.20-23) 

O apóstolo Paulo deixa isto claro quando afirma que “aquele que 
ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará” 
(2 Co 4.14; Fp 3.20-21; 1 Jo 3.2). 

 

Conclusão  

Recapitulação dos 4 pontos.  
As mulheres e os discípulos tiveram o privilégio de serem os primeiros a 

saber da ressurreição de Cristo naquela manhã de domingo, há quase dois 
mil anos. Eu e você somos privilegiados porque, depois de tantos anos, 
podemos desfrutar dos benefícios que ela nos traz hoje.  

“Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos 
os mais infelizes de todos os homens” (1 Co 15.19). 
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