
                 ESCLARECIMENTO QUANTO AO DIA DA RESSURREIÇÃO  

                                      DE YAHUSHUA,  O MESSIAS 

As Palavras do Apóstolo Pedro encontradas no capítulo um e verso três de Atos mostram sem 

dúvida  que os irmãos da era apostólica  tinham conhecimento do dia da morte e ressurreição 

do Senhor Yahushua, como tamém  da duração do tempo  que Ele permaneceu sepultado, do 

dia quando Ele ressuscitou e da Sua apresentação ao Pai como o símbolo do “ abano do molho” 

encontrado em Levitico 23:9-11. Apesar desses fatos terem sido obscuros ao nosso 

entendimento por muito tempo, sabemos que eles encontram-se registrados nos quatro 

Evangelhos. Por isso a hora exata da Sua ressurreição e a duração do tempo que Ele esteve no 

seio da terra podem ser estabelecidas.  Saibamos pois, que quanto a vida de Yahshua, o 

verdadeiro Cristianismo tem o seu fundamento nos Evangelhos.  

AS TRES PREDIÇÕES DO SENHOR CONCERNENTES AO TEMPO DA SUA RESSURREIÇÃO 

(1)A expressão “ressuscitar  ao terceiro dia” aparece não menos do que dez vezes na  primeira 

predição da ressurreição de Yahushua encontrada nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e em I 

Corintios 15:4.(2)  A afirmação, “depois de tres dias” aparece em Marcos 8:31; 9:31 ; 10:34. (3) 

A afirmação, “como Jonas esteve tres dias e tres noites na barriga do peixe aparece sòmente 

uma vez nos Evangelhos. Esta última afirmação é  mais importante de todas, porque o Senhor a 

precedeu com as palavras, “ sinal algum será dado...sòmente o sinal do profeta Jonas”. Se por 

conseguinte, o Senhor não esteve literalmente “tres dias e tres noites” no seio da terra, então 

este  único sinal  mencionado à “geração má e adultera”, falhou. Declarar tal coisa é blasfemar, 

pois é claro que a intensão de Yahshua nessas três afirmações tem o propósito de 

complementar uma a outra. 

 A afirmação, “ressuscitar ao terceiro dia”  é uma afirmação exclusiva. Por exemplo,de tres 

horas da tarde da Sexta-feira  quando  Ele morreu, às tres da tarde do Sábado é o primeiro 

dia; de tres da tarde do sábado às tres da tarde do domingo é o segundo dia; de tres da tarde 

do domingo às tres da tarde da segunda-feira é o terceiro dia. De acordo com essa afirmação, 

O Senhor ressuscitou entre o domingo  e  a segunda-feira, às tres horas da tarde.  É necessário 

entender que o “terceiro dia” exclui o domingo, com exceção das últimas tres horas - de três  às 

seis. 

“Depois de tres dias eu ressuscitarei” é uma afirmação inclusiva. No primeiro dia, que foi  toda 

sexta-feira, quando  o  Senhor morreu; O segundo, inclui todo o sábado e o terceiro dia inclui 

todo o domingo. Cada dia é composto de 24 horas, medido biblicamente de seis da noite às seis 

da noite. Portanto, “depois de tres dias, significa qualquer hora depois das seis da noite do 

domingo, quando começaria o quarto dia. Note pois, que esta afirmação exclui todo domingo 

como o dia da ressurreição do Senhor. “Assim o Filho do Homem estará tres dias e tres noites 



no seio da terra”. Outra vez essa é uma afirmação inclusiva. Os tres dias são : (1)  seis da manhã  

às seis da noite da sexta-feira; (2)  seis da manhã às seis da noite do sábado e (3)  seis da manhã 

às seis da noite do domingo. As tres noites são: (1) seis da noite de sexta-feira às seis da manhã 

do sábado;  (2) seis da noite do sábado às seis da manhã do domingo, e (3) seis da noite do 

domingo às seis da manhã da segunda-feira. Esta afirmação positivamente limita o tempo da 

ressurreição às doze horas da terceira noite, quero dizer, de seis da noite do domingo às seis 

horas da manhã da segunda-feira. Yahshua ressuscitou na meia noite da” terceira noite”.  

Portanto as tres predições  foram literalmente cumpridas  no “ terceiro dia”- exclusivamente 

calculada e “depois de tres dias” – inclusivelmente calculada e na terceira noite dos “tres dias e 

tres noites” – inclusivelmente calculada.  

(Do livro, The Restored Vision por A.E. Ware) 

“E conhecerás a verdade e a verdade vos libertará; Errais por não conhecerdes as Escrituras;  

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que 

maneja bem a palavra  da verdade”. 

REFLETINDO 

Eu sou Jacinta, para o ministério, Luz da Palavra 


