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ROTEIRO DA AULA
Tema: As possíveis respostas das Tradições Religiosas sobre a Morte: Ressurreição.
Objetivos:

• Conhecer o ponto de vista e as possíveis respostas das tradições religiosas sobre o
destino final do gênero humano.
• Investigar uma possível resposta para a vida após a morte nas tradições religiosas:
Ressurreição.
 Conceito de Ressurreição.
 Concepção de Ressurreição no Judaísmo, Cristianismo e Islamismo.
 Atividades.
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Ressurreição
•

A alma volta a ter vida e ressuscita para uma vida nova:
com o mesmo aspecto físico que possuía em vida.

• EGITO ANTIGO: A ideia da ressurreição é bem antiga. A
crença da ressurreição dos mortos se concretizava no
processo de mumificação dos corpos; pois um dia a
pessoa voltaria a viver.

• MITRAÍSMO: “Religião de Mistério” bastante popular
entre os romanos (principalmente os soldados); cuja
participação era reservada somente aos iniciados. No
Mitraísmo havia a crença na ressurreição. O culto a Mitra
foi abolido após a adoção do Cristianismo como religião
oficial do Império Romano
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Ressurreição

• A Ressurreição é a crença que
assegura para o ser humano a
possibilidade de, após a morte,
voltar à vida com o mesmo
aspecto físico que possuía em
vida.
• Por causa da crença no JUÍZO
FINAL, no qual todos voltarão à
vida para serem julgados,
conforme
algumas
interpretações, os corpos são
enterrados (e não cremados).

Cemitério Judaico do Monte das Oliveiras
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Ressurreição nas
Tradições Religiosas
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• O Judeu acredita que a morte não é o fim
da vida. Ele acredita, portanto, que a vida
tem continuidade.
• Como essa continuidade ocorre é alvo de
muitas interpretações.
• Para alguns, a continuidade significa
continuarmos através dos filhos, da
família.

• Na medida em que você mantém a
pessoa “viva”, ela continua te inspirando
e é eterna.

Judaísmo
Imortalidade da Alma
“Então, os saduceus, que dizem que não há
ressurreição, aproximaram-se dele e
perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos
escreveu que, se morresse o irmão de alguém,
e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu
irmão tomasse a mulher dele e suscitasse
descendência a seu irmão. Ora, havia sete
irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu
sem deixar descendência; e o segundo também
a tomou, e morreu, e nem este deixou
descendência; e o terceiro, da mesma maneira.
E tomaram-na os sete, sem, contudo, terem
deixado descendência. Finalmente, depois de
todos, morreu também a mulher. Na
ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de
qual destes será a mulher?...”
(Marcos 12,18-23)
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Judaísmo
Ressurreição
• Discute-se se a ressurreição é uma metáfora ou
se é literal.
• Na Bíblia, há uma visão do vale dos ossos, do
profeta Ezequiel, que começam a ter o processo
inverso de virar ossos, ganhando tendões, carne,
pele, até ressuscitarem.
• Alguns rabinos creem que as pessoas vão
ressuscitar. E falam que o processo vai começar
pelo Monte das Oliveiras em Jerusalém.
• Imortalidade não é ressurreição. Porém, o ponto
de chegada das duas linhas de pensamento é o
mesmo: a vida eterna.

Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja
contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas
serão saqueadas, e as mulheres forçadas; e metade
da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do
povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá,
e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no
dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés
sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de
Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras
será fendido pelo meio, para o oriente e para o
ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade
do monte se apartará para o norte, e a outra metade
dele para o sul.
(Zacarias 14:2-4)
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Islamismo

• O Alcorão Sagrado contém muitos
ensinamentos sobre a vida após a morte e
o “Dia do Juízo”.
• Segundo o Alcorão, todos os seres humanos
serão no fim julgados por Allah; por suas
crenças e ações em suas vidas terrenas.
• Ao julgar os seres humanos, Allah será, ao
mesmo tempo:
1.

JUSTO:
Punirá
somente
os
verdadeiramente culpados e criminosos
rebeldes que não se arrependeram.

2.

MISERICORDIOSO:
Reconhecerá
as
pessoas merecedoras de misericórdia.

8

Justiça de Allah

• Os Castigados (ou descrentes) serão levados para
o Inferno.
• Os Justos ( ou crentes) receberão força e conforto
para atravessar uma grande ponte, sobre o
inferno, que conduz ao Paraíso.
•

Segundo o Alcorão, o céu é um lugar onde os
justos descansarão num jardim; com toda sorte
de prazeres e conforto:
Quanto aos crentes, que praticam o bem,
introduzi-los-emos em jardins, abaixo dos
quais
correm
rios,
onde
morarão
eternamente, onde terão esposas imaculadas,
e os faremos desfrutar de uma densa sombra.
(Alcorão, 4ª Surata, 57)
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• A morte de Cristo é a resposta para a morte
no Cristianismo. Jesus experimentou:
1. Perda e abandono

Visão Cristã da Morte

Marcos 15,34.

2. Entrega da vida nas mãos
de Deus

Lucas 23,46

3. Ser acolhido e
ressuscitado por Deus

Atos 2,24.

• Luz da Ressurreição: A morte é a grande
passagem para a vida plena. Com a morte,
se entra no nível glorificado, junto de Deus.
• Novo nascimento, transformação.
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Tradição Evangélica
.
1. Todos
os que morrem, dormem no sono eterno
até que Jesus volte.
2. De surpresa, haverá o arrebatamento: os vivos
salvos serão arrebatados juntos ao Céu.
3. O arrebatamento livra a igreja da “ira futura”.
4. Os infiéis não terão parte no arrebatamento:
farão parte da igreja apóstata.
5. Após o arrebatamento virá a “ira do Senhor”,
durante a grande tribulação, sobre os que
ficarem.
6. Quando Jesus voltar, julgará os vivos e os mortos.
7. Jesus entregará ao Pai o Reino. Será o FIM!
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1.

A alma vai para o JUÍZO PARTICULAR: Se o
saldo for positivo, vai para o Céu. Se
terminou mal, vai para o Inferno, queimar
eternamente com os demônios. Se não
estiver preparada, a alma pena por um
tempo no fogo do Purgatório e vai para o
Céu.

2.

JUÍZO FINAL: Quando Jesus voltar (PARUSIA),
vai levar os vivos para a Glória e JULGAR este
mundo.

3.

Então, os mortos terão o corpo de acordo
com o JUÍZO PARTICULAR: Os SANTOS, corpo
de Luz.
OS CONDENADOS, um corpo
cinzento e pesado.

4.

Com a PARUSIA, acaba este mundo e a
história.

Tradição Católica
.
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ATIVIDADE PARA CLASSE

1. Segundo a Tradição Católica, quais são os dois juízos que
ocorrem com o ser humano após a morte? (Marque a
alternativa correta)
A.( ) Juízo Particular e Juízo Final.
B. ( ) Juízo Particular e Juízo do Purgatório.
C. ( ) Antigo Juízo e Novo Juízo.
D.( ) Juízo da Antiga Aliança e Juízo da Nova Aliança.
E. ( ) Juízo Particular e Juízo Privado.
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ATIVIDADE PARA CLASSE

1. Segundo a Tradição Católica, quais são os dois juízos que
ocorrem com o ser humano após a morte? (Marque a
alternativa correta)
A.( ) Juízo Particular e Juízo Final.
B. ( ) Juízo Particular e Juízo do Purgatório.
C. ( ) Antigo Juízo e Novo Juízo.
D.( ) Juízo da Antiga Aliança e Juízo da Nova Aliança.
E. ( ) Juízo Particular e Juízo Privado.
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PRÓXIMA AULA
Tema: As possíveis respostas das Tradições
Religiosas sobre a Morte: Reencarnação.
Objetivo:
• Conhecer o ponto de vista e as possíveis
respostas das tradições religiosas sobre o
destino final do gênero humano.
• Investigar uma possível resposta para a
vida após a morte nas tradições religiosas:
Reencarnação.
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