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A RESSURREIÇÃO

• No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, 
sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro.

• Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro, e o outro discípulo, a quem Jesus 
amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o 
puseram.

• João 20:1,2



A RESSURREIÇÃO –

• Ora, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos 
principais sacerdotes tudo quanto havia acontecido.

• E congregados eles com os anciãos e tendo consultado entre si, deram muito 
dinheiro aos soldados,

• e ordenaram-lhes que dissessem: Vieram de noite os seus discípulos e, estando nós 
dormindo, furtaram-no.

• E, se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos, e vos livraremos 
de cuidado.

• Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram como foram instruídos. E essa história 
tem-se divulgado entre os judeus até o dia de hoje.

• Mateus 28:11-15

Preocupados em não deixar que o façam um Mito



A RESSURREIÇÃO

• Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro.

• Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que 
Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro;

• e, abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou.

• João 20:3-5



A RESSURREIÇÃO

• 12 Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro; e, abaixando-se, viu 
somente os panos de linho; e retirou-se, admirando consigo o que havia 
acontecido. 

• Lucas 24.12

Exposições diferentes sobre a mesma passagem. Em  Lucas diz que Pedro foi sozinho 
ao sepulcro.



A RESSURREIÇÃO

• 24 Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam 
ser assim como as mulheres haviam dito; a ele, porém, não o viram.

• Lucas 24.24

Porém, mais à frente  Lucas transcreve o diálogo de Cléopas na estrada de 
Emaus.



A RESSURREIÇÃO

• Quem chega primeiro?

João

Pedro

Sepulcro



A RESSURREIÇÃO

• Quem chega primeiro?

Cristianismo 
gentio

Cristianismo 
Judaico

Sepulcro



A RESSURREIÇÃO

• Quem chega primeiro?

Mais 
jovem

Mais 
velho

Sepulcro



A RESSURREIÇÃO

• Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos 
de linho ali deixados,

• e que o lenço, que estivera sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos, 
mas enrolado num lugar à parte.

• João 20:6,7



A RESSURREIÇÃO

• 8 Então entrou também o outro discípulo, que 
chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu.



A RESSURREIÇÃO

• 9 Porque ainda não entendiam a escritura, que era 
necessário que ele ressurgisse dentre os mortos.



JESUS APARECE A MARIA MADALENA

• Tornaram, pois, os discípulos para casa.

• Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro, a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar 
para dentro do sepulcro,

• e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e 
outro aos pés.

• João 20:10-12



ESTRUTURAS PARA ACOMODAR CADÁVERES NA 
ÉPOCA.



JESUS APARECE A MARIA MADALENA

• 13 E perguntaram-lhe eles: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque tiraram o meu 
Senhor, e não sei onde o puseram.

Se ela tivesse entendido não

deveria estar chorando!



JESUS APARECE A MARIA MADALENA

• Ao dizer isso, voltou-se para trás, e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus.

• Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o 
jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei.

• João 20:14,15



JESUS NÃO É RECONHECIDO.

• Lucas 24.16 – Na Estrada de Emaús

• Marcos 16.12  - Se manifestou de outra forma

• João 21.4 – No mar de Tiberíades aos discípulos



1 CORÍNTIOS 15.35

• 5 Mas alguém dirá: Como 
ressuscitam os mortos? e com que 
qualidade de corpo vêm?



JESUS APARECE A MARIA MADALENA

Mulher, por que choras? A quem procuras?
João 20:15

Na verdade Jesus não faz uma pergunta, mas 

tenta abrir a mente dela para qual Messias ela 

está procurando encontrar.

Mas Maria só consegue ouvir no sentido 

mundano. Imaginando que “o jardineiro” saiba 

onde está o corpo e se oferece para removê-lo.



JESUS APARECE A MARIA MADALENA

Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, virando-
se, disse-lhe em hebraico: Raboni!-
que quer dizer, Mestre.
Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, 
porque ainda não subi ao Pai; mas 
vai a meus irmãos e dize-lhes que 
eu subo para meu Pai e vosso Pai, 
meu Deus e vosso Deus.
João 20:16,17



JESUS APARECE A MARIA MADALENA

18 E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: 
Vi o Senhor!-e que ele lhe dissera estas coisas.



JESUS APARECE AOS DISCÍPULOS

• Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos 
reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e 
disse-lhes: Paz seja convosco.

• Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o 
Senhor.

• João 20:19,20



JESUS APARECE AOS DISCÍPULOS

• A intenção de João de mencionar as portas fechadas é a mesma
que a menção que ele faz sobre as faixas deixadas no sepulccro.



JESUS APARECE AOS DISCÍPULOS

• .

«Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados; e 
àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos.
Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles 
quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele 
disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não 
puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no 
seu lado, de maneira nenhuma o crerei.
João 20:23-25



JÁ NÃO HAVIA 
SIDO SUFICIENTE ?



VER PARA CRER 

• E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou 
Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco.

• Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; e chega a tua mão, e põe-na 
no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente.

• E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu!

• Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e creram.

• João 20:26-29

O que é a fé?



VER PARA CRER 

• Tomé não estava presente no primeiro dia de páscoa quando Jesus apareceu aos seus
discípulos e da mesma forma que Pedro e João e os demais que também não acreditaram no 
testemunho de Maria, por não ver como eles tstemunharam, também não creu.

Falta de fé ou apenas simplesmente igual a todos?



VER PARA CRE

• Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos 
neste livro.

• Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome.

• João 20:30,31



ENQUANTO PERTO, 
SEGUIRAM;
DEPOIS, DISPERSARAM.

Mas Ele volta e deixa o Espirito Santo.



QUE TIPO DE HOMENS 
DEUS ERGEU PARA 
CONDUZIR SEU PLANO?



DEVER DO HOMEM

É do homem o dever de prover o sustento da 

família!



ENQUANTO ISSO...

• Cuidar de casa, do marido e dos filhos.



HOJE...

Homem e mulher 

dividem o 
provimento.



HOJE...

Homem e mulher 

dividem o 
a 

organização da 

casa.



MAS A LIDERANÇA NÃO É COMPARTILHADA

A liderança é do homem.



ALGUMAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DO LIDER

• 1) Procura conselhos (PROV 15.22)

• 2) Busca sabedoria (I Reis 3, 6-10)

• 3) Toma a atitude de líder (I Samuel 3.13-14)

• 4) Lider é manso, culto e meigo. (Números 12.3)

• 5) É líder consigo mesmo, pratica auto controle e é humilde (Filipenses 2.8)

• 6) É modelo, portanto, coerente com o discurso.  (Tiago 1. 22-27), (Mateus 5.48)  e (Levitico 19.2)


