ESTUDO DO PEQUENO GRUPO

JESUS RESSUSCITOU MESMO? (1Co15:12-22)
1- Ore para comeoar
2- Leia o texto compassadamente com os irmmos
3- Serique pposst
vel termos provas hoje de que Cristo ressuscitou? O que
vcs acham?
4- Serique a ressurreiomo psyuma questmo de fp?
5- Serique devo crer na ressurreiomo de Cristo apenas como um dogma?
6- O texto que acabamos de ler nos conta que havia pessoas em Corinto que
nmo acreditavam na ressurreiomo dos mortos.
7- Paulo nos adverte claramente que se nmo cremos na ressurreiomo dos
mortos seriin~til a nossa fp(V14)
8- No V15 Paulo ainda fala que estamos sendo testemunhas contra o pryprio
Deus pois se os mortos nmo ressucitam, ³
nem Cristo ressuscitou.́ (V16)
9- A crenoa na ressurreiomo dos mortos no ~ltimo dia pfundamental na fp
Cristm. Pois assim como o pecado entrou no mundo, e com ele a morte,
atravps de um homem. Atravps de um homem, Jesus, veio a vida eterna
atravps da ressurreiomo (V20-22).
10- Himuitos aspectos que poderemos falar sobre a ressurreiomo mas hoje
vamos apenas discutir o argumento do Dr. Moreland que Lee Strobel no
livro ³
Em defesa de Cristo´apresenta como a primeira prova circunstancial
da ressurreiomo de Cristo.́
11- Leia e discuta o texto a seguir.
14
A prova circunstancial
Existem fatos secundirios
que apontam para a ressurreiomo?
Prova n.1: Os disct
pulos morreram por suas crenoas
Quando Jesus foi crucificado Moreland comeoou , seus seguidores estavam
desanimados e deprimidos. Eles nmo tinham mais certeza de que Jesus fora
enviado por Deus, porque criam que toda pessoa crucificada era amaldiooada por
Deus. Eles tambpm tinham recebido o ensino de que Deus nmo deixaria seu
Messias passar pela morte. Assim, se dispersaram. O movimento de Jesus fora
detido no nascedouro.
Apys breve pausa, prosseguiu:
Entmo, depois de um curto pert
odo de tempo, nys os vemos abandonando suas
ocupao}es, reunindo-se e dedicando-se a espalhar uma mensagem bem
espect
fica: que Jesus Cristo era o Messias de Deus que morrera em uma cruz,
voltara jvida e fora visto vivo por eles. E eles estavam dispostos a passar o resto
da sua vida proclamando isso, sem nenhuma vantagem de um ponto de vista
humano. Nmo havia nenhuma mansmo esperando por eles na margem do
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Mediterrkneo. Enfrentaram uma vida dura. Muitas vezes ficaram sem comer,
dormiram ao relento, foram ridicularizados, surrados, aprisionados. E, por fim, a
maioria deles foi executada em meio a torturas. Por qur? Por boas inteno}es?
Nmo, antes, p porque eles estavam convictos sem sombra de d~vida de que
tinham visto Jesus Cristo vivo depois de morto. Vocrnmo consegue explicar como
esse grupo espect
fico de homens se levantou com essa convicomo peculiar sem
terem uma experirncia com o Cristo ressurreto. Nmo existe outra explicaomo
adequada. Interrompi-o com um "sim, mas...":
Sim concordei , eles estavam prontos para morrer por suas convico}es. Mas
acrescentei o mesmo trm feito muoulmanos, myrmons e os seguidores de Jim
Jones e David Koresh. Isso pode mostrar que eles eram faniticos, mas, sejamos
sinceros: nmo prova que aquilo em que eles criam era verdadeiro.
Espere at
; pense com cuidado na diferenoa Moreland insistiu, girando a cadeira
para me olhar de frente, com os dois pps firmes no chmo. Os muoulmanos podem
estar dispostos a morrer por sua convicomo de que Alise revelou a Maomp, mas
essa revelaomo nmo foi feita de modo publicamente observivel. Eles podem estar
enganados. Podem crer sinceramente que isso pverdade, mas nmo podem ter
certeza, porque nmo presenciaram eles mesmos o fato. Por outro lado, os
apystolos estavam dispostos a morrer por algo que tinham visto com os pryprios
olhos e tocado com as pryprias mmos. Estavam na posiomo ~nica de nmo apenas
crer que Jesus ressuscitou, mas de saber que era verdade. E se vocrtem 11
pessoas dignas de crpdito, sem segundas inteno}es, sem nada a ganhar e muito
a perder, todas concordando em ter visto algo com os pryprios olhos, vai ser dift
cil
achar outra explicaomo para isso.
Sorri porque eu bancara o advogado do Diabo ao levantar a minha objeomo. Na
verdade, eu sabia que ele estava certo. De fato, essa distinomo crt
tica era central
em minha jornada espiritual.
A mim tinha sido dito o seguinte: hi pessoas que morrem por suas
convico}es religiosas se crerem sinceramente que smo verdadeiras, mas
ningupm morre por convico}es religiosas que sabe serem falsas.
A maioria das pessoas pode apenas ter fpque suas convico}es smo verdadeiras,
mas os disct
pulos tinham condio}es de saber com certeza absoluta que Jesus
ressuscitou. Eles afirmaram tr-lo visto, conversado e comido com ele. Se nmo
tivessem certeza absoluta, nmo se deixariam torturar atpa morte pela
1
proclamaomo da ressurreiomo de Jesus.
Estibem, deste ponto vocrme convenceu eu disse.
O que mais vocrtem?
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