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LIÇÃO 8

#conectou?

A MORTE DE CRISTO

COMPREENSÃO SOBRE A MORTE

Quantas vezes já ouvimos a frase: “A única certeza que
temos nessa vida é a morte”. No entanto, muitas pessoas
ainda não compreenderam o que é a morte, quais suas consequências, e o que a ressurreição de Jesus acarretou a esta
mesma morte.
Segundo o dicionário, morte significa; Cessação da vida,
fim; e morrer significa: falecer, finar-se, extinguir, desencarnar, expirar.
Segundo a Bíblia a morte é tratada de forma mais complexa e não apenas com a conotação de perder a vida, e sim
tratada como consequência, como um transição para algo
alheio ao conhecimento humano e que é revelado pela palavra de Deus.
Existem algumas termos bíblicos que caracterizam a morte no seu todo.
Vejamos algumas delas:
A morte entrou na humanidade pela desobediência de
um homem:
“Pelo, que por um homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos
os homens, por isso que todos pecaram”, Rm 5.12.
O homem passará pela morte apenas uma vez:
“E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez,
vindo depois disso o juízo”, Hb 9.27.
A morte é a consequência do pecado:
“Porque o salário do pecado é a morte...”, Rm 6.23a.
Satanás tinha o império da morte:
E, visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele participou das mesmas coisas, para que, pela

morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o
diabo”, Hb 2.14.
Jesus precisou passar pela morte, já que levou os nossos
pecados sobre si, pois assumindo as nossas transgressões,
também precisou assumir a consequência.
“Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava
sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados”, Is 53.5.
Com a morte de Jesus e três dias despois com sua ressurreição, a morte perdeu o seu poder e eficácia para os que
confiam e seguem a Cristo, pois a morte deixou de ser exclusivamente uma condenação e se tornou uma passagem ou
uma transição para se chegar a Cristo pela eternidade.
Cristo venceu o poder da morte:
“E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então
se cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte seu aguilhão? Onde está, ó
inferno, a tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a
força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor jesus Cristo”, 1Co 15.54-57.
Com Cristo a morte perde sua eficácia diante dos salvos:
“Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á,
mas, qualquer que perder sua vida por amor de mim e do
evangelho, esse a salvará”, Mc 8.35.
E no fim de todas as coisas, a morte cessará eternamente:
“E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá
mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as
primeiras coisas são passadas”, Ap 21.4.

