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“Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi:
 que Cristo morreu por nossos pecados,

 segundo as Escrituras ,
 e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia,

 segundo as Escrituras”.
1 Coríntios 15:3-4

Para que um crente divida corretamente a Palavra de Deus e seja capaz de compreender o plano
de redenção de Deus ao estudar as Escrituras, ele deve ser capaz de discernir a verdade da
tradição em relação ao nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e retorno iminente de
Jesus; eles devem entender a linha do tempo da profecia bíblica.

O calendário profético de Deus é baseado nas Sete Festas Judaicas. ( Ex. 12:12-17 , Lev. 23:4-
43 )

A data e hora específicas da crucificação e ressurreição de Jesus estavam de acordo com o
padrão que Deus estabeleceu com os hebreus quando eles estavam acampados no Monte
Sinai.
Portanto, a menos que a morte e ressurreição de Jesus fossem “de acordo com as Escrituras” ,
ainda estamos perdidos em nossos pecados e procurando por um Salvador.

Quarta-feira, 13 de nisã – do meio-dia ao pôr do sol
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12h00 – 15h00 – A escuridão cobriu a terra

Terremoto ocorreu - sepulturas abertas - mortos ressuscitados à vida
Roman Solider confessou Jesus como o Cristo

José e Nicodemos enterram o corpo de Jesus
As mulheres assistem ao enterro e depois vão para suas casas para a Páscoa

Os líderes religiosos têm o túmulo selado e guardado

Quinta-feira, 14 de nisã – (pôr do sol quarta-feira – pôr do sol quinta-feira)
Todos os discípulos, exceto João, abandonam Jesus e se escondem
Os judeus observam a Páscoa - sábado alto - atividade restrita

Em algum ponto durante os três dias e três noites, em Seu espírito, Jesus desceu ao
“Hades”. proclamou o evangelho para aqueles que expressaram sua fé na promessa de Deus de
enviar um Salvador, e então os levou para o céu com Ele no dia em que Ele ascendeu. ( 1 Pedro
3:18-20 , Efésios 4:8-0 , Lucas 16:19-32 )

Sexta-feira, 15 de nisã – (pôr do sol quinta-feira – pôr do sol sexta-feira)
O único DIA DE TRABALHO entre os dois sábados.
As mulheres compraram e prepararam as especiarias, mas não tiveram tempo de ir ao sepulcro,
ungir o corpo e estar em casa antes do pôr-do-sol.

Sábado, 16 de nisã – (pôr do sol sexta-feira – pôr do sol sábado)
Sábado regular - atividade restrita permitida

Os discípulos permanecem escondidos - as mulheres descansam e adoram
Pouco antes do pôr do sol no sábado - 72 horas do pôr do sol na quarta-feira, JESUS   
RESSUSCITOU da sepultura

Domingo, 17 de nisã – (pôr do sol sábado – pôr do sol domingo)
Jesus apareceu a Pedro, aos dois discípulos no caminho de Emaús, e depois aos onze
discípulos no Cenáculo sem Tomé

Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus, levaram especiarias ao túmulo para terminar de
preparar o corpo de Jesus para o sepultamento.
Eles esperavam que Jesus encontrasse Jesus no túmulo.

Mesmo depois de ver a pedra removida, o corpo de Jesus ausente do túmulo e a evidência de
um terremoto ao redor do túmulo, eles ainda não acreditavam que Jesus havia ressuscitado.

Porém, ao saírem para contar aos discípulos o que o anjo havia dito, Jesus apareceu às
mulheres, e elas o adoraram.
Essas duas mulheres foram as primeiras a proclamar: “Verdadeiramente o Senhor ressuscitou!”

Os líderes religiosos subornaram os soldados romanos para dizer ao povo que os seguidores de
Jesus haviam tirado Seu corpo da tumba enquanto dormiam.

Durante os quarenta dias que se seguiram à Sua ressurreição
Jesus apareceu aos discípulos, incluindo Tomé.
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Jesus apareceu a Pedro e aos outros sete discípulos na Galiléia.

Jesus apareceu aos 500 seguidores e depois a Seu irmão, Tiago, que confessou sua fé em
Jesus como o Messias.
Jesus deu a Seus onze Apóstolos (agora tendo visto o Senhor ressuscitado) a Grande
Comissão:

“Vá e faça discípulos” – discípulos não são feitos através da conversão, mas sim
através do discipulado após a conversão.

“De todas as nações” – a salvação viria primeiro através dos judeus e depois se
espalharia por todo o mundo.
“Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” – ser imerso na água era
sinal de submissão ao senhorio de Cristo.

“ Ensiná-los a observar tudo o que eu lhes ordenei” – Assim como Jesus ensinou os
discípulos verbalmente, visualmente e visivelmente, eles deveriam ensinar os outros
da mesma maneira.

“Eis que estou sempre convosco” – Sua presença significa proteção constante,
provisão, poder, promessa e paz.
“Até o fim dos tempos” – a ressurreição de Jesus inaugurou uma nova era; a “Era da
Igreja”, ou a “Era da Graça”, na qual vivemos hoje e que logo chegará ao fim.

Lucas 24:44-53 descreve a ascensão de Jesus de volta ao céu.

Foi exatamente 40 dias após Sua ressurreição

Jesus reuniu Seus discípulos (agora apóstolos) e aqueles que estavam mais próximos
a Ele, e Ele lhes contou como Ele havia cumprido a Lei, os Profetas e os Salmos a
respeito do Messias prometido de Deus, e então Ele abriu suas mentes para entender
o que Ele tinha os ensinou.
Jesus os levou a Betânia no Monte das Oliveiras, ergueu as mãos e, ao abençoá-los,
foi levado para a glória do céu, e eles O adoraram enquanto Ele subia às nuvens.

Atos 1:9-12 descrevem as palavras finais dessa narrativa.

Dois homens apareceram vestidos de branco e disseram: “ Homens da Galiléia, por
que estais olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi arrebatado para
o céu, virá do mesmo modo como o vistes ir para o céu”. (Veja Zacarias 14:4 )
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