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8 a 14 de fevereiro
“Como é que os mortos serão levantados?”
“Morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão?” — Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 55.

Cântico 141 O milagre da vida

Quadro
O que vamos ver

A segunda metade do capítulo 15 de 1 Coríntios contém detalhes a respeito da ressurreição, especialmente da ressurreição dos cristãos ungidos. Mas o que Paulo escreveu também é importante para as outras ovelhas. Este estudo vai mostrar como a esperança da ressurreição deve influenciar nossa vida agora e nos ajudar a olhar para o futuro com confiança. [Fim do Quadro]

Pergunta 1 a 2. Por que entender a ressurreição para a vida no céu é importante para todos nós?
1 A maioria dos servos de Jeová hoje tem a esperança de viver para sempre na Terra. Mas um pequeno grupo de cristãos tem a esperança de ser ressuscitado para viver no céu. Esses ungidos estão muito interessados em saber como será a vida no céu. As outras ovelhas também precisam saber disso porque, como vamos ver neste estudo, a ressurreição para a vida no céu também trará bênçãos para elas. Então, não importa qual seja a nossa esperança — celestial ou terrestre — entender a ressurreição para a vida no céu é importante para todos nós.
2 Deus inspirou alguns dos primeiros discípulos de Jesus a escrever sobre a esperança de vida no céu. O apóstolo João explicou: “Agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que, quando ele for manifestado, seremos semelhantes a ele.” (Primeira João capítulo 3 versículo 2) Então, os ungidos não sabem como será a vida deles no céu depois que forem ressuscitados. O que eles sabem é que, depois que receberem sua recompensa, eles vão ver Jeová. A Bíblia não conta todos os detalhes de como será a vida no céu. Mas o apóstolo Paulo nos dá algumas informações sobre isso. Os ungidos estarão com Cristo quando ele tiver “reduzido a nada todo governo, toda autoridade e poder”, o que inclui “o último inimigo”, a morte. Por fim, Jesus e os ungidos vão se sujeitar a Jeová e sujeitarão todas as coisas a ele. (Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 24 a 28) Com certeza, esses serão acontecimentos emocionantes! (*)
[Nota] (*) Para uma explicação das palavras de Paulo em Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 29, veja “Perguntas dos Leitores” nesta revista. [Fim da Nota]
Pergunta 3. De acordo com Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 30 a 32, como a fé de Paulo na ressurreição o ajudou?
3 A fé que Paulo tinha na ressurreição o ajudou a enfrentar várias dificuldades. (Leia Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 30 a 32.) Ele escreveu aos irmãos em Corinto: “Eu enfrento a morte diariamente.” Paulo também escreveu: “Eu lutei com feras em Éfeso.” Talvez Paulo estivesse falando de sua luta contra animais de verdade em uma arena em Éfeso. (Segunda Coríntios capítulo 1 versículo 8; capítulo 4 versículo 10; capítulo 11 versículo 23) Ou estivesse se referindo a judeus e outros que agiam como “feras” contra ele. (Atos capítulo 19 versículo 26 a 34; Primeira Coríntios capítulo 16 versículo 9) Qualquer que fosse o caso, Paulo passou por grandes perigos, mas não perdeu o ponto de vista positivo sobre o futuro. — Segunda Coríntios capítulo 4 versículo 16 a 18.
[Leitura do texto de] Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 30 a 32: Por que nós, também, estamos toda hora em perigo? Eu enfrento a morte diariamente. Isso é tão certo quanto o orgulho que tenho de vocês, irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como outros homens, eu lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não serão levantados, “comamos e bebamos, pois amanhã morreremos”. [Fim da leitura.]
Pergunta 4. Como a esperança da ressurreição fortalece os cristãos hoje? (Veja a imagem da capa.)
4 Estamos vivendo em tempos perigosos. Alguns de nossos irmãos são vítimas de crimes. Outros vivem em áreas devastadas pela guerra, onde se sentem muito inseguros. Ainda outros moram em países onde nossa obra de pregação está restrita ou até mesmo proibida, e servir a Jeová pode custar sua vida ou sua liberdade. Mesmo assim, todos esses irmãos e irmãs não desistem de adorar a Jeová e são um exemplo para nós. Eles não têm medo porque sabem que, mesmo se perderem a vida agora, Jeová pode ressuscitá-los para uma vida muito melhor no futuro.
Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Um irmão olha pela janela de casa, enquanto sua esposa senta com as filhas para ler a Bíblia.
Legenda: Uma família continua adorando a Deus apesar de viver em um país onde a obra é restrita. Eles têm total confiança nas promessas de Deus para o futuro.
Pergunta 5. Que ponto de vista perigoso poderia enfraquecer nossa fé na ressurreição?
5 Paulo alertou seus irmãos contra um ponto de vista perigoso que alguns tinham: “Se os mortos não serão levantados, ‘comamos e bebamos, pois amanhã morreremos’.” Esse ponto de vista já existia antes dos dias de Paulo. Talvez ele estivesse se referindo ao que Isaías tinha dito sobre os israelitas em Isaías capítulo 22 versículo 13. Em vez de se achegarem a Jeová, os israelitas buscavam uma vida de prazeres. Basicamente, o que os israelitas pensavam era: “Vamos aproveitar o agora, porque amanhã pode ser tarde demais.” Esse conceito também é muito comum em nossos dias. Mas o que aconteceu com os israelitas serve de lição para nós. — Segundo Crônicas capítulo 36 versículo 15 a 20.
Pergunta 6. Por que a esperança da ressurreição deve influenciar nossa escolha de amigos?
6 A fé na ressurreição deve influenciar nossa escolha de amigos. Os irmãos em Corinto precisavam tomar cuidado para não se tornar amigos de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Isso serve de alerta para nós hoje. Se tivermos amizade com pessoas que só pensam no agora, podemos ter resultados ruins. Esse tipo de amizade pode arruinar o ponto de vista e os bons hábitos de um cristão verdadeiro e pode até levá-lo a fazer coisas que Jeová odeia. É por isso que Paulo deu o seguinte alerta: “Recuperem o bom senso fazendo o que é justo e não pratiquem o pecado.” — Primeira Coríntios capítulo 15 versículos 33, 34.
Que tipo de corpo?
Pergunta 7. Que pergunta mencionada em Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 35 a 38 alguns talvez fizessem?
7 Leia Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 35 a 38. Uma pessoa que questionava a fé na ressurreição talvez perguntasse: “Como é que os mortos serão levantados?” É bom pensarmos na resposta de Paulo porque muitas pessoas hoje têm suas próprias ideias sobre a vida após a morte. Mas o que a Bíblia ensina?
[Leitura do texto de] Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 35 a 38: Mas alguém dirá: “Como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão?” Insensato! Aquilo que você semeia não passa a viver a menos que primeiro morra. E o que você semeia não é o corpo que se desenvolverá, mas apenas um simples grão, seja de trigo, seja de algum outro tipo de semente; mas Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um corpo próprio. [Fim da leitura.]
Pergunta 8. Que ilustração nos ajuda a entender a ressurreição para a vida no céu?
8 Quando uma pessoa morre, seu corpo se decompõe. Mas resolver isso não é nenhum problema para quem criou o Universo do zero. Deus pode ressuscitar essa pessoa e dar a ela um corpo adequado. (Gênesis capítulo 1 versículo 1; capítulo 2 versículo 7) Paulo fez uma ilustração para mostrar que Deus não precisa ressuscitar a pessoa no mesmo corpo. Ele usou o exemplo de “um simples grão” ou “semente” de planta. Quando uma semente é plantada no solo, ela brota e se torna uma nova planta. Essa nova planta é bem diferente daquela pequena semente. Paulo fez essa comparação para mostrar que nosso Criador pode dar ao ressuscitado “um corpo conforme lhe agrada”.
Imagens nas páginas 10 e 11: [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Jesus ensina uma grande multidão de pessoas. Na parte de baixo da imagem, em destaque, aparece a mão de alguém que está plantando uma semente. 2. Jesus e os 144 mil sentados em tronos no céu. Na parte de baixo da imagem, em destaque, aparece uma muda de planta.
Legenda: Paulo usou uma semente e uma planta para ilustrar que Deus pode dar um corpo adequado àqueles que são ressuscitados
Pergunta 9. O que Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 39 a 41 diz sobre os diferentes tipos de corpo?
9 Leia Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 39 a 41. Paulo mencionou que Deus criou muitos corpos diferentes. Por exemplo, o corpo dos bois, das aves e dos peixes são todos diferentes uns dos outros. Daí, Paulo disse que existem diferenças entre o Sol e a Lua. E ele mencionou que “uma estrela difere de outra estrela em glória”. Mesmo que não consigamos vê-las a olho nu, existem estrelas que os cientistas chamam de gigantes vermelhas, de anãs brancas e de estrelas amarelas, como é o caso do nosso Sol. Paulo também disse que “há corpos celestiais e corpos terrenos”. Como assim? Bem, na Terra existem corpos de carne e osso, mas no céu existem corpos espirituais, como aqueles que os anjos têm.
[Leitura do texto de] Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 39 a 41: Nem toda carne é igual, mas existe a carne dos homens, e existe também a carne dos bois, a carne das aves e a dos peixes. E há corpos celestiais e corpos terrenos, mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo e a dos corpos terrenos é de outro. A glória do sol é de um tipo, a glória da lua é de outro, e a glória das estrelas é de outro; de fato, uma estrela difere de outra estrela em glória. [Fim da leitura.]
Pergunta 10. Que tipo de corpo os ressuscitados para a vida no céu vão ter?
10 Note o que Paulo disse em seguida: “O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível.” Nós sabemos que, quando uma pessoa morre, seu corpo se decompõe e volta ao pó. (Gênesis capítulo 3 versículo 19) Então, como é possível que um corpo seja “levantado imperecível”? Paulo não estava falando de um humano ressuscitado para a vida na Terra, como aqueles ressuscitados por Elias, Eliseu e Jesus. Na verdade, Paulo estava se referindo a alguém ressuscitado com um corpo celestial, ou seja, “um espiritual”. — Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 42 a 44.
Pergunta 11 a 12. Por qual mudança Jesus passou quando foi ressuscitado, e que mudança parecida acontece com os cristãos ungidos?
11 Quando Jesus estava na Terra, ele tinha um corpo carnal. Mas quando foi ressuscitado, ele “se tornou um espírito que dá vida” e voltou para o céu. Da mesma forma, os cristãos ungidos seriam ressuscitados com um corpo apropriado para a vida no céu. Paulo explicou: “Assim como levamos a imagem daquele feito do pó, levaremos também a imagem do celestial.” — Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 45 a 49.
12 Paulo estava chegando no ponto alto da sua consideração sobre a ressurreição. É importante lembrar que Jesus não foi ressuscitado com um corpo humano. Paulo explicou o motivo: “Carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus” no céu. (Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 50) Da mesma forma, os apóstolos e os outros ungidos não seriam ressuscitados para a vida no céu com corpos perecíveis de carne e sangue. E quando eles seriam ressuscitados? Paulo destacou que essa ressurreição aconteceria mais para frente. Não aconteceria logo após eles morrerem. Na época em que Paulo escreveu 1 Coríntios, alguns discípulos já tinham “adormecido na morte”; como, por exemplo, o apóstolo Tiago. (Atos capítulo 12 versículos 1, 2) Os outros apóstolos e ungidos ainda precisariam ‘adormecer na morte’. — Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 6.
Vitória sobre a morte
Pergunta 13. Que eventos marcariam a presença de Jesus?
13 Tanto Jesus como Paulo falaram de uma época especial na história — a presença de Cristo. Essa presença seria marcada por guerras, terremotos, doenças e outros acontecimentos ruins no mundo todo. Desde 1914, estamos vendo essa profecia bíblica se cumprir. Mas outro acontecimento importante também marcaria a presença de Jesus. Ele disse que as boas novas do Reino de Deus seriam pregadas “em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então [viria] o fim”. (Mateus capítulo 24 versículos 3, 7 a 14) Paulo explicou que, na “presença do Senhor”, também aconteceria a ressurreição dos cristãos ungidos que tinham “adormecido na morte”. — Primeira Tessalonicenses capítulo 4 versículo 14 a 16; Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 23.
Pergunta 14. O que acontece com os ungidos que morrem durante a presença de Cristo?
14 Os ungidos que falecem agora, durante a presença de Cristo, são imediatamente ressuscitados para viver no céu. Paulo confirma isso em Primeira Coríntios capítulo 15 versículos 51, 52: “Nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos transformados, num momento, num piscar de olhos, durante o toque da última trombeta.” Essas palavras de Paulo estão se cumprindo agora! Quando forem ressuscitados, os cristãos ungidos terão grande alegria. Eles estarão “sempre com o Senhor”. — Primeira Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17.
Pergunta 15. Que trabalho os ungidos vão realizar no céu?
15 A Bíblia nos diz qual será o trabalho dos ungidos no céu depois que forem ressuscitados “num piscar de olhos”. Jesus disse sobre eles: “Àquele que vencer e guardar os meus caminhos até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e ele as pastoreará com vara de ferro, de modo que serão despedaçadas como vasos de barro, assim como recebi autoridade do meu Pai.” (Apocalipse capítulo 2 versículos 26, 27) Seguindo seu Comandante, Jesus, os ungidos vão pastorear as nações com vara de ferro. — Apocalipse capítulo 19 versículo 11 a 15.
Imagem na página 12: [Descrição da imagem:] Jesus e alguns ungidos ressuscitados segurando varas de ferro.
Legenda: Os que forem ressuscitados “num piscar de olhos” vão ajudar Jesus a acabar com toda a maldade na Terra
Pergunta 16. Como muitos humanos vão vencer a morte?
16 Com certeza, os ungidos vão vencer a morte; eles serão ressuscitados. (Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 54 a 57) Então, durante a guerra do Armagedom, eles estarão em condições de participar de outra vitória: a vitória sobre toda a maldade. Outros milhões de servos de Deus vão sobreviver à grande tribulação e entrar no novo mundo. (Apocalipse capítulo 7 versículo 14) Esses sobreviventes terão o privilégio de ver com os próprios olhos mais uma vitória sobre a morte: a ressurreição de bilhões de pessoas. Imagine a nossa alegria quando isso acontecer! (Atos capítulo 24 versículo 15) E todos os que forem totalmente leais a Jeová serão vitoriosos em outro sentido. Eles vencerão a morte que herdaram de Adão e viverão para sempre.
Pergunta 17. Que incentivo Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 58 nos dá?
17 Cada cristão deve ser grato pelas palavras consoladoras de Paulo sobre a ressurreição em 1 Coríntios. Temos todos os motivos para mostrar que aceitamos o conselho de Paulo de fazer o nosso melhor “na obra do Senhor”. (Leia Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 58.) Se estivermos bem envolvidos nesse trabalho, poderemos ter uma vida muito feliz no futuro. Nossa vida vai ser muito melhor do que podemos imaginar. Todo o nosso trabalho árduo no Senhor não terá sido em vão.
[Leitura do texto de] Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 58: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. [Fim da leitura.]

Quadro
Qual é a sua resposta?

 Como a esperança da ressurreição nos fortalece quando enfrentamos perigos?
 Que trabalho os ungidos ressuscitados vão realizar com Cristo?
 Por que o conselho em Primeira Coríntios capítulo 15 versículo 58 é apropriado para nós hoje? [Fim do Quadro]

Cântico 140 Vida eterna, enfim!
[Fim do arquivo.]

