
Marcos 16 – A Ressurreição e a Ascensão de Jesus 

                  As mulheres que foram ao sepulcro no domingo de manhã. Que pensamentos elas 

teriam quando caminhassem até o túmulo na manhã de domingo? Como estava a esperança 

delas? A ressurreição de Jesus é o principal evento da história do mundo. Sem a ressurreição, 

Jesus é apenas outro homem. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus prova, sem sombra de dúvida, 

que Ele era quem alegava ser, o Filho de Deus. Durante o ministério de Jesus, Ele deu muitas 

mensagens, palestras e conversas que foram registradas para nós nos quatro evangelhos. 

Embora tudo o que Jesus disse seja muito importante, são Suas últimas palavras para Seus 

discípulos que provavelmente sejam as palavras mais importantes que Ele disse durante sua 

vida. Pouco antes de ascender ao céu, Jesus deu aos discípulos a ordem de levar a mensagem 

de salvação pelo mundo. Essa ordem é comumente chamado de “A Grande Comissão” e, 

embora tenha sido dado aos apóstolos, é um mandamento para todo cristão.  

Passo # 1: Assista ao vídeo uma vez 

Passo # 2: Peça a um membro do grupo para contar a história do segmento com suas 
próprias palavras. Permita que o grupo preencha quaisquer lacunas na história ou faça 
quaisquer correções. 

Passo # 3: Assista ao vídeo uma segunda vez. Permita que os demais 
participem recontando o que assistiram. 

Passo # 4: Perguntas para discussão: 

1. O que você mais gostou da história? O que te chamou a atenção? 

2. O que você acha que as mulheres esperavam encontrar naquela manhã de domingo? 

3. O que elas acharam quando chegaram ao túmulo? Qual você acha que foi a 
primeira reação delas? 

4. O que elas descobriram quando entraram no túmulo? Qual foi a reação deles? 
Qual teria sido sua reação? 

5. O que o anjo disse às mulheres? 

6. Por quê Jesus aparece primeiro às mulheres e também a Maria Madalena? 

7. Por que Jesus censurou a incredulidade, quando apareceu aos onze? Eles 
haviam dado crédito aos que já o haviam visto ressucitado? Você dá crédito a 
quem já se encontrou com Jesus? 

8. Qual a ordem de Jesus em Marcos 16:15? O que os discípulos fizeram? (v.20)  

 

         Perguntas de Aplicação: 

 

Quais são seus pensamentos sobre o fato da ressurreição de Jesus?  

O que a ressurreição significa para você pessoalmente? 

O que o evangelho e a Grande Comissão significam para você? 



 


