
GLORIFICAÇÃO

saber quando

receberemos o

corpo ressurreto; e

compreender como 

será esse corpo.



Cristo não redimiu apenas nosso espírito (ou alma). A

redenção do nosso corpo acontecerá somente quando

Cristo voltar, por ocasião da ressurreição dos mortos.

1. Paulo diz que aguardamos “a redenção de nossos

corpos” (Rm 8.23-24).

2. Olhando para o futuro, afirma que seremos

“glorificados com ele” (Rm 8.17).

3. Ao se referir didaticamente sobre as etapas da

redenção, explica: “...aos [que Deus] justificou também

glorificou” (Rm 8.30).

EXPLICAÇÃO E BASE BÍBLICA



1. A passagem fundamental: 1Co 15.12-58

a) “...Nem todos dormiremos, mas todos seremos

transformados, num momento, num abrir e fechar

de olhos, ao soar da última trombeta. Pois a

trombeta soará, e os mortos ressuscitarão

incorruptíveis, e nós seremos transformados” (vs.

51-52);

2. Cristo trará consigo as almas dos salvos de todos os

tempos para a ressurreição do corpo, e os vivos

serão transformados e arrebatados (1Ts 4.14-17);

A BASE DA GLORIFICAÇÃO NO NT



3. Outras passagens apontam para essa doutrina:

a) Jo 5.28-29: justos e ímpios ressuscitarão, porém

para finalidades distintas: “...vem a hora em que

todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz

dele e sairão: os que tiverem feito o bem, para a

ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o

mal, para a ressurreição do juízo”.

b) Jo 6.39-40: tem a ver com a vontade do Pai.

c) Jo 11.23-24: Marta, irmã de Lázaro, acreditava.

d) At 24.14-15: Paulo e os profetas do AT também.

A BASE DA GLORIFICAÇÃO NO NT



1. Não sabemos exatamente, mas a Bíblia diz que será

semelhante ao de Cristo (1Co 15.49; Fp 3.20-21).

a) Significados coerentes:

• “incorruptível” (1Co 15.53) = não se desgastará,

não envelhecerá, não estará sujeito a

enfermidades ou doenças e morte;

• expressará plenamente a sabedoria de Deus ao

criar o ser humano à sua imagem e semelhança;

• refletirá o que Deus pretendia que fôssemos

antes da Queda.

COM QUE SE PARECERÁ ESSE CORPO?



1. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão

(Gn 3.17-19).

2. Paulo afirma que ela “será redimida do cativeiro da

corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de

Deus” (Rm 8.21).

a) Atualmente ela sofre e anseia por isso: “...toda a

criação a um só tempo geme e suporta angústias

até agora” (Rm 8.22).

3. João viu e ouviu! (Ap 21.1-5)

TODA A CRIAÇÃO SERÁ RENOVADA



1. Eles também ressuscitarão, mas o propósito é

diferente; não serão glorificados:

a) Paulo cria “que haverá ressurreição, tanto de justos

como de injustos” (At 24.15);

b) Jesus disse: “os que tiverem praticado o mal” irão

“para a ressurreição do juízo” (Jo 5.29; cf. Mt

25.46);

c) João registrou: “E, se alguém não foi achado

inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado no lago

de fogo” (Ap 20.15).

A SITUAÇÃO DOS DESCRENTES



CONCLUSÃO

A extensão da obra redentora de Cristo em nosso 

favor não estará completa até que nosso corpo seja 

inteiramente libertado dos efeitos da queda e levado 

ao estado de perfeição para o qual Deus nos criou.

A glorificação na Bíblia se refere à verdade de que os 

salvos receberão corpos ressurretos semelhantes 

ao de Cristo na ocasião do seu retorno.

Se você é salvo, exulte e agradeça a Deus!



PERGUNTAS


