O que é a Morte?
Estava na porta de uma faculdade em São Paulo quando encontrei uma
amiga que fora minha vizinha e convivemos até mais ou menos quando tinha 15
anos.
Mudamos de lugar e ela também, assim sendo, perdemos o contato. Naquele
dia nos reencontramos. Em nossa conversa ela perguntou-me o que é que eu fazia.
Eu lhe respondi que era pastor da igreja adventista e ela falou-me em seguida de
suas experiências religiosas.
Naqueles dias um amigo nosso em comum falecera vítima de um acidente de
moto. Ela perguntou-me se eu tinha ido no funeral. Respondi que não pois soube do
acontecido dias depois e ela também não tinha ido no funeral.
Mas, falou-me: Você não sabe o que aconteceu! Lá no centro onde vou, o
nosso líder recebeu uma mensagem psicografada do Fabiano (o que sofrera o
acidente de moto). Levei a mensagem para a Vera, mãe dele, e lá ele dizia que
estava tudo bem com ele, onde estava era um bom lugar e etc.
O mais curioso, afirmava ela, é que comparamos a letra da mensagem com a
letra dos cadernos do Fabiano da escola e a letra era a mesma.
Pode uma pessoa que já morreu mandar mensagens para os que estão vivos?
Existem pessoas que ganham muito dinheiro com um chamado dom que
possuem de comunicarem-se com os mortos e deles trazerem informações para os
vivos. Tal mercado cresce muito.
O paraíso é pintado de uma forma diferente. Uma novela escrita por Ivany
Ribeiro em 1975, “A Viagem”, retrata o paraíso como algo tranquilo, isento de
problemas e preocupações. E para chegar lá, basta morrer. É melhor estar morto do
que vivo.
A morte provoca medo e curiosidade ao mesmo tempo.
Salmo 90:10
Como enfrentar a morte?
Qual deve ser a atitude de um cristão diante da morte?
Qual é o conselho bíblico?
Apocalipse 14:13
Parece absurdo querer ser feliz diante da morte. Como e por que teria
alguém que ser feliz numa hora dessas?
O melhor momento para descansar é aquele em que Deus permite que a
morte chegue.
Isaías 38:1-5
Ezequias pensava que a morte era uma espécie de castigo divino. A morte
não atinge apenas os que vivem afastados de Deus, mas atinge também os filhos de
Deus.

João 11:3
Nunca diga que Deus “causou a morte” porque Ele é um Deus de vida e não
da morte. Porém sendo Deus soberano, nada acontece sem que Ele permita.
A morte é uma experiência intrusa na existência humana. Ezequias não sabia
que o melhor momento para morrer sempre é o momento que Deus permite.
Nos 15 adicionais de sua vida, o rei viveu as maiores tragédias de sua vida. O
que vem depois?
Um dos motivos por quê as pessoas temem a morte talvez seja a ignorância
sobre o que acontece após a morte.
Acabaremos todos sendo fantasmas?
Jó 34:15
Isaías 38:10
Eclesiastes 3:19-20
Salmo 104:29
Jesus e a Morte
Quando esteve na terra, Jesus referiu-se à morte de Lázaro como “um sono”.
Logo, Jesus apenas disse: Lázaro, venha para fora!
A inquietude de muitos é: quando morrer vou para o céu ou para o inferno
ou ainda ficarei um tempo no purgatório?
Mateus 9:24
A palavra “imortal” é usada na Bíblia unicamente quando se fala de Deus.
I Timóteo 6:16
No segundo século d.C. alguns dos chamados “pais da igreja” que foram
criados e educados no paganismo, e que, posteriormente aceitaram o cristianismo,
apresentaram a doutrina pagã da imortalidade da alma como um dogma da igreja.
“Quando os apologistas e primeiros padres apresentaram o cristianismo aos
gregos, o juízo final formava parte de sua mensagem. Sendo que esta doutrina
implicava a sobrevivência e a imortalidade da alma, eles apelaram aos poetas,
filósofos e à tradição geral do pensamento grego para apoiar a crença da
imortalidade. Mais tarde os escolásticos preferiram utilizar Platão e os princípios de
Aristóteles”.
Alguns cristãos pretendem achar luz para aceitar a imortalidade da alma em
algumas passagens bíblicas como o incidente que aconteceu na cruz do calvário
pouco antes da morte de Cristo.
Lucas 23:42-43
Se Jesus tivesse dito ao ladrão que naquele mesmo dia, após a morte, ambos
se encontrariam no paraíso, haveriam algumas incoerências que não teriam
explicações:

1- Cristo não foi ao céu no dia que morreu – João 20:17
2- Jesus prometeu voltar para buscar – João 14:3 – Como vai voltar para
buscar se quando morrem vão para o céu?
Parábola do Rico e Lázaro – Lucas 16:19-31
Existem pessoas que tomam esta parábola para afirmar que a Bíblia está
falando da existência do inferno. As parábolas são narrações de fatos imaginários,
usados por comparação ou semelhança com o único objetivo de apresentar um
ensinamento moral.
As incoerências que mostram a parábola como fictícia:
1- Qual o tamanho do seio de Abraão para caber todos os remidos?
2- Para onde iam os bons antes da existência de Abraão?
3- Onde, na Bíblia, é concedido a Abraão toda a autoridade que tem na
parábola?
4- O céu e o inferno estão perto um do outro de modo que os salvos podem
falar com os perdidos?
A lição que Jesus pretende ensinar com esta parábola, é que esta vida é a
única oportunidade que o ser humano tem para servir e andar nos caminhos de
Deus.
I Tessalonicenses 4:16
I Coríntios 15:55
Viva sem medo da morte, mas com a esperança da vitória em Cristo Jesus.

