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O AGUILHÃO DA MORTE

(I Coríntios 15:51- 57)
A vida é considerada uma batalha contra a morte. Por mais que faça a nível de cuidados de saúde, de alimentação, de
manter o corpo em forma&hellip; mais tarde ou mais cedo, a morte acaba vencendo esta batalha.
Quando temos conhecimento do propósito de Deus para a morte e o pós morte, nos temos condições de transformar o acto
da morte numa vitória eterna.
A Bíblia fala da vitória sobre a morte e do seu fim, mas será que isso está dependente dos sucessos da ciência e da
engenharia médica?
Não! a Bíblia não se refere a isso. a Bíblia não fala de pessoas com corpos remendados de transplantes de órgãos artificiais
para manter o ser humano vivo.
A Bíblia fala de algo muito mais grandioso. Fala de uma transformação radical em que através da ressurreição dos mortos
e uma súbita transformação dos vivos, em que seus corpos num abrir e fechar de olhos serão revestidos de
incorruptibilidade e imortalidade.
Ainda que a ciência por mero acaso viesse a conseguir o feito de tornar o homem imortal, isso não era nada em relação
ao que a Bíblia fala.
As conquistas e sucesso da ciência caso o consegui-se, só poderia conceder esse beneficio em relação ao futuro. A bíblia
fala sobre algo mais tremendo e maravilhoso.
A ciência nada poderia fazer pelos que já morreram, mas a Bíblia fala que um dia os mortos nos túmulos, ouvirão a
voz de Deus e sairão para a vida eterna.
A ciência tem conseguido através dos tempos erradicar certas doenças causadoras de milhões de mortes, mas existe no
homem algo mais terrível que a pior das doenças e que a ciência nada pode fazer para a combater; que é retirar a sua
natureza pecaminosa.
A Bíblia fala do pecado como sendo a pior de todos os males do homem, porque o pecado leva não somente à morte
física, como também à morte espiritual.
O pecado foi a causa da morte ter entrado neste mundo ( o salário do pecado é a morte. Rm.6:23).
Para que o homem tivesse consciência e conhecimento da gravidade do pecado, Deus deu-lhe a sua a lei.
A lei não foi dada para justificar o homem mas para lhe mostrar que é pecador e incapaz de cumprir a lei e por isso terá
de ser condenado. (Romanos 7:7)
Deus não seria justo se apenas desse a lei ao homem para lhe mostrar que é pecador e que está sob condenação, e não
lhe desse um escape de como fugir a essa condenação.
Durante séculos, Deus requereu do homem sacrifícios de animais em que o seu sangue seria aceite para cobrir seus
pecados. Na base da obediência e realização desses sacrifícios, Deus concedia o perdão.
Tudo isto era transitório, porque desta forma a justiça de Deus não era efectuada, porque para que a justiça de Deus fosse
efectuada conforme requeria a lei, o pecado teria de ser punido.
Foi por isso que Jesus teve de vir a este mundo, porque ninguém poderia guardar toda a lei, nem o sangue dos animais
podiam remir os pecados do homem.
Então como planeado desde antes da fundação do mundo e no tempo determinado por Deus, que o Senhor Jesus veio a
este mundo, com a missão de trazer ao homem solução para o seu pecado.
Ao tomar a natureza humana, o Senhor Jesus sem conhecer o pecado, foi feito pecado por todos nós.
Isso aconteceu na cruz do calvário, quando Jesus não sendo pecador foi contado como sendo o pior dos pecadores.
Sendo inocente, o Senhor Jesus pôde carregar os nossos pecados e assim dar satisfação à justiça de Deus.
Só desta forma, chamada de substituição, que foi de Jesus morrer no lugar de cada um de nós, que a lei e a justiça de Deus
foi executada.
No entanto e apesar do Senhor Jesus tudo ter feito para justificar o homem, grande parte dos homens querem merecer
por eles próprios ou ganhar a sua salvação; fazendo obras, pagando promessas, dando esmolas, fazendo caridade, sendo
moralistas&hellip; mas Deus diz que pelas obras da lei não há justificação, e que a única forma de salvação só se encontra
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no Senhor Jesus.
Se alguém não tem ainda esta certeza e deseja ser salvo, só tem uma coisa a fazer; crer no Senhor Jesus.
Para crer em Jesus não é preciso nada mais que crer.
Por vezes alguns preocupam-se com as coisas erradas que fizeram no passado, ou as que estão fazendo no presente,
pensando não estar em condições para aceitar Jesus. Acham que primeiramente precisam resolver ou pôr em ordem a sua
vida e só depois aceitar Jesus.
Se estás pensando isso, nunca irá conseguir fazê-lo, e entretanto partirás deste mundo perdido.
É Jesus quem faz esse trabalho. O pecador apenas tem que dar permissão para Ele entrar na sua vida, e então, Ele fará
aquilo que é preciso fazer na tua vida.
Quando decidires dar o passo para Jesus, não fiques preocupado se tudo não mudar de um dia para o outro, porque a
salvação, essa sim, é realizada por Deus no mesmo instante que se abre o coração para Jesus, mas a nossa santificação
irá sendo feita gradualmente.
Preocupa-te sim, se depois de dizeres que já abris-te o coração para Jesus e nada mudou em ti. Isso sim, é sinal de que
Ele ainda não entrou.
Quando Jesus entra, Ele muda a nossa vida e o nosso pensar, e quando Ele o fizer na tua vida, poderás então ler esta
passagem de I Coríntios 15 e ter a certeza de que a morte não poderá fazer-te dano algum.
Isso porque a morte só tem poder onde o pecado ainda existe. Pela morte deve-se entender morte espiritual, o mesmo
que separação de Deus eternamente.
Pois quanto à morte física, isso será a última coisa a fazer conforme nos diz os vs. 25,26,54.
Depois que Jesus voltar e estabelecer o Seu reino esmagando todos os inimigos, por fim, chegará a vez da morte ser
aniquilada definitivamente.
Espero que o que foi dito tenha sido claro e suficiente para que quem ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida
a Jesus, possa fazer a sua decisão hoje mesmo.
Essa decisão fará com que recebas a certeza da vida eterna. Não uma vida eterna física, mas uma vida muito mais
importante porque é uma vida sem qualquer tipo de problemas e aflições, em que cessarão a dor, a tristeza, a doença, e
toda a espécie de coisas negativas.
Por mais que cuides e evites adoecer e consigas levar uma vida tranquila e boa, essa tua vida um dia vai terminar.
No momento seguinte começará uma nova vida que não terá fim. Essa vida será no céu se deres ouvidos ao que diz a
palavra de Deus.
Mas se desprezares a salvação que Deus te quer dar, essa vida não será no céu, mas será no inferno, um lugar que a
Bíblia diz que será de terrível sofrimento e de onde não se pode sair nunca mais.
Queria aconselhar-te a fazer a melhor escolha. Se a fizeres nunca te irás arrepender.
Que Deus te ajude a escolher a vida que Ele te oferece por meio do Senhor Jesus. Amén.

Carlos A. Oliveira
Janeiro 2012
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