AS SETE AUTOAFIRMAÇÕES DE JESUS:
“EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA”.
“Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Quando Marta ouviu que Jesus
estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: ‘Senhor, se estivesses aqui, meu
irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires’. Disse-lhe Jesus: ‘O seu
irmão vai ressuscitar’. Marta respondeu: ‘Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia’. Disse-lhe
Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em
mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?’” João 11.17-27

O MEDO DA MORTE

Após meditarmos sobre Jesus ser o Pão da Vida, a Luz do Mundo, a Porta e o Bom Pastor, prosseguiremos com base
na declaração de Cristo “Eu sou a RESSURREIÇÃO E A VIDA ”. Sabemos que a morte assusta, traz medo e insegurança e revela nossa fragilidade. O psiquiatra americano Irvin Yalom afirmou que o “medo da morte é a mãe de
todas as religiões”. A certeza de nossa finitude é algo tão forte e, para alguns, tão pavoroso que Philip Yancey escreveu: “A morte é um túnel assustador e nós somos sugados para dentro dele por uma força poderosa. Ninguém
espera pela morte ansiosamente. Temos medo. Há opressão, dor, escuridão. É o desconhecido”. Entretanto, como
um autor cristão, ele continua o texto, reconhecendo que, “além da escuridão e da dor, há um novo mundo perfeito.
Quando, depois da morte, acordarmos naquele radiante mundo novo, nossas lágrimas e dores serão apenas
memória”. E você? O que pensa da morte?

QUANDO A MORTE BATER À PORTA

Durante seu ministério, Jesus ressuscitou três pessoas: o jovem de Naim (Lucas 7.11-17), a filha de Jairo (Lucas 8.40-56)
e Lázaro. Essas pessoas retornaram à vida, e, no caso de Lázaro, isso aconteceu depois de ele ter estado no túmulo
por quatro dias. Mas todas elas enfrentaram a morte outra vez. Essas histórias nos desafiam a entender que, quando
a morte bate à nossa porta, precisamos atendê-la da maneira certa. Caso contrário, poderemos ser abatidos pela
impotência, que nos leva à depressão, que por sua vez nos tira a esperança. É necessário encarar a realidade da
morte pela luz do Evangelho, segundo o qual ainda que morramos, se crermos em Jesus, viveremos eternamente
(João 11.25). Dessa forma, o problema do homem não é a morte em si, mas o que lhe acontecerá depois dela.

VIVOS, MAS MORTOS

A Bíblia ensina que, antes da salvação em Cristo, estávamos mortos espiritualmente, vivendo completamente independente de Deus e de sua vontade. Seguíamos três mestres malignos: o mundo (sistema de crenças e valores
contrários a Deus); o diabo (personificação do mal que faz oposição a Deus); e a carne (natureza humana corrompida e inclinada para o mal). Por isso, o apóstolo Paulo, em Efésios 2.1-3, nos diz: “Ele vos deu vida, estando vós mortos
nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da
potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência; entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, por
natureza, filhos da ira, como também os demais”. Logo, os que não foram perdoados de seus pecados por Cristo, são
mortos vivos.

VIVOS, MAS PRESOS

Há muitas pessoas que estão vivas, porém presas. Assim como Lázaro, até foram ressuscitadas (João 11.43-44), mas
continuam amarradas a panos putrificados, envoltas em trapos de morte, atadas, sem poderem se locomover. Para
elas, Cristo também é a Ressureição e a Vida. Assim como Jesus pediu para algumas pessoas tirarem as faixas de
Lázaro, Ele continua a mobilizar indivíduos comuns para fazerem o mesmo por aqueles que Ele deseja ressuscitar.
Se, hoje, Jesus estiver lhe chamando para devolver-lhe a vida, permita-se ser amparado por aqueles que poderão
lhe ajudar a tirar a cobertura de pecados que o prende.

CREIA E PENSE

A possibilidade da morte o(a) apavora? Você está preparado(a) para sua morte? E para a morte de alguém que
ama? Você passou pela ressureição de Cristo? Nasceu de novo? Há pecados prendendo sua vida?
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