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ROTEIRO



[1Coríntios 15.29-34]
Sirva com Esperança
Tempo de compartilhar 

Nesses versículos, Paulo passa a falar sobre os cristãos.
Ele menciona certas práticas associadas ao batismo que
logicamente implicam em ressurreição. Se não há
ressurreição é impossível ver uma razão para colocar a
própria vida em risco. Paulo tem em vista a experiência
de todos os cristãos. Estes estavam em constante
perigo, ainda que não houvesse perseguição oficial da
fé. Por que deveriam os homens aceitar o sofrimento de
unir-se a essa religião se a morte é o fim de tudo?

“Enfrento a Morte diariamente” nos revela que o perigo
que Paulo enfrentava era muito real e muito constante.
O apóstolo nunca estava fora de perigo. Principalmente
por defender sua fé, pois Paulo está discutindo uma
questão doutrinária e não um problema ético, ele
insistia na doutrina correta, pois acreditava que a
doutrina leva a conduta, e a doutrina errada te levará a
um comportamento pecaminoso. O erro com que Paulo
está preocupado neste capítulo sugere basicamente a
falta de verdadeiro conhecimento de Deus.

[1Coríntios 15.29-34]
29. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos?
Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se
batizam em favor dos que já morreram? 
30. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos?
Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se
batizam em favor dos que já morreram?
32. E, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me
adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de
Éfeso? Se não há ressurreição, “comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos!”
32. E, se não haverá ressurreição dos mortos, de que me
adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de
Éfeso? Se não há ressurreição, “comamos e bebamos,
porque amanhã morreremos!”. 
34. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois,
para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não
têm o menor conhecimento de Deus.
33. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas,
pois “as más companhias corrompem o bom caráter!”. 
34. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois,
para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não
têm o menor conhecimento de Deus.



1Coríntios 15.35-49
35. Alguém pode perguntar: “Como os mortos ressuscitarão?
Que tipo e corpo terão?” 
36. Que perguntas tolas! A semente só cresce e se
transforma em planta depois que morre.
37.E aquilo que se coloca no solo não é a planta que
crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma
outra planta. 38Então Deus lhe dá o novo corpo como ele
quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de
semente.
39. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne: um tipo
para os seres humanos, outros para os animais, outro para
as aves e outro para os peixes.
40. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória
dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos
terrestres. 
41. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas
têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas
das outras.
42. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos.
Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas
ressuscitará para viver para sempre.
43. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará
em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em
força.
44. É enterrado como corpo humano natural, mas
ressuscitará como corpo espiritual. Pois, assim como há
corpos naturais, também há corpos espirituais.
45. As Escrituras nos dizem: “O primeiro homem, Adão, se
tornou ser vivo”. Mas o último Adão é espírito que dá vida.
46. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. 
47. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o
segundo homem veio do céu.
48. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que
são do céu são como o homem celestial. 
49. Da mesma forma que agora somos como o homem
terreno, algum dia seremos como o homem celestial.

PERGUNTA:
Como você pode se assegurar de que você não
vive entre os infelizes que não reconhecem a
ressurreição de Cristo? Quais comportamentos
somos levados a ter ao reconhecermos a
ressurreição de Cristo como uma doutrina
verdadeira?



Dos argumentos que provam o fato da ressurreição, Paulo se
volta para a natureza do corpo da ressurreição.
Evidentemente, alguns tinham ridicularizado a ideia de uma
ressurreição com perguntas quanto à natureza do corpo
com que os homens ressuscitariam. Paulo contesta
mostrando o milagre da seara. A semente é enterrada, mas
se levanta com um corpo novo e mais glorioso. Daí ele passa
a ponderar que há diferentes espécies de corpo e diferentes
tipos de glória. Isto leva ao grandioso e triunfante fato de
que, embora os nossos corpos sejam “semeados” na
corrupção, e desonra e fraqueza, ressuscitarão na
incorrupção, em glória e em poder.

O poder de Deus é adequado para isso tudo. Assim como Ele
quis que tivéssemos corpos apropriados para a nossa vida na
terra, assim quis que tivéssemos corpos apropriados para a
nossa existência celestial. A insistência de Paulo na vida
corporal não deve ser passada por alto. Fundamental para o
pensamento de Paulo é a ideia de que a vida além da morte
será infinitamente mais gloriosa do que esta. Isto necessita
de um “corpo” adequado em que se há de viver a vida, pois,
sem um “corpo” de alguma espécie, não parece haver meio
de possibilitar a individualidade e a expressão própria.

PERGUNTA:
Visto que Jesus ressurgiu e que todos aqueles
que estão nele receberão um dia um corpo
como o corpo glorificado dele, o seu trabalho
não é em vão. Considere como esta verdade
deve motivá-lo a viver diariamente diante de
Deus em todas as diversas esferas de serviço às
quais Deus o chamou: no lar, no trabalho, na
faculdade, na igreja.

[1Coríntios 15.50-58]
50. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode
herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar
aquilo que durará para sempre.
51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso: nem todos
dormiremos, mas todos seremos transformados! 
52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som
da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar,
aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para
sempre. E nós que estivermos vivos também seremos
transformados. 



O capítulo chega a um clímax magnífico. Paulo esclarece que os
que ressuscitam não serão criaturas de carne e sangue. Serão
transformados, como o serão os que estiverem vivos quando
chegar aquele dia. Não mais terão corpos sujeitos à decadência e
à morte. O apóstolo se alegra na vitória obtida sobre a própria
morte. Isto produz uma ação de graças a Deus, a causa da vitória,
e, à luz disso tudo, uma exortação à perseverança.

PERGUNTA:
O ser humano espera ter algumas vitórias em sua vida,
mas Cristo nos garante uma vitória sobre a morte. De
que forma isso te motiva a prática do evangelismo e
discipulado?

[1Coríntios 15.50-58]
53. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em
corpo imortal 
54. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido
transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem
das Escrituras que diz: “A morte foi engolida na vitória. 
52. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som
da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar,
aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para
sempre. E nós que estivermos vivos também seremos
transformados. 
53. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em
corpo imortal. 
54. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido
transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem
das Escrituras que diz: “A morte foi engolida na vitória.
55. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido
transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem
das Escrituras que diz: “A morte foi engolida na vitória.
56. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o
que torna o pecado mais forte. 
57. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e
sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo!
58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes.
Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois
vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil.

[Conclusão] Os escritores do Novo Testamento em geral nos
encorajam com a esperança da ressurreição. A realidade da
ressurreição corporal de Cristo lhes garante que Deus Pai aceitou o
sacrifício feito pelo Deus Filho. Visto que Jesus Cristo ressurgiu, você
pode saber com certeza que o pecado não mais tem domínio sobre
você. O senhor ressurreto reina e governa sobre tudo, e todas as coisas
foram colocadas debaixo dos seus pés.



Sermão: 
Sirva com Esperança
https://www.youtube.com/watch?v=WU-2VhKzj34
 Pr. Leandro Peixoto
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