ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo é o
único milagre que podemos provar que de fato
aconteceu. É também o único milagre pelo qual Deus
cercou de provas por todos os lados. Até hoje “há uma
ausência total de outras explicações satisfatórias para o
fenômeno da ressurreição de Cristo; qualquer outra
teoria não responde a toda a evidência”.2
Se você quiser participar dessa esperança de vida
eterna, reflita neste versículo a seguir: “Disse-lhe
Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em
mim, ainda que morra, viverá...” (João 11.25).
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Qual é a
Verdadeira Vida
após à Morte?

Certa vez, o teólogo Oscar Culmann, disse:
“Se hoje perguntarmos a um cristão, seja protestante
ou católico, intelectual ou não, o que diz o Novo
Testamento sobre a sorte individual do homem depois
da morte, com poucas exceções a resposta será: ‘a
imortalidade da alma’. Nessa forma esta opinião
representa um dos maiores equívocos do
Cristianismo”.
Por causa desse equívoco as pessoas pensam que vão
viver eternamente no céu como espíritos
desencarnados. O teólogo Hank Hanegraaff resumiu
bem a questão quando disse:
“E no conjunto de pessoas que se dizem cristãos, há
uma quantidade com uma perspectiva limitada sobre o
assunto [vida após a morte]. A maioria das pessoas
imagina que tudo se resume a acabar como um
“Gasparzinho”: um fantasma camarada dedilhando
uma harpa sobre uma nuvem. A cosmovisão bíblica é
completamente diferente disso”.1
Tais pensamentos sobre a vida após a morte se deve
ao fato dos cristãos terem absorvido à antiga idéia
grega que dividia o universo em um reino espiritual
(que era considerado sagrado), e o mundo físico (que
era visto como profano). Por causa disto as pessoas têm
visto o mundo material como impuro. Esta idéia é a
mesma sustentada pelos gnósticos da época dos
apóstolos que diziam que Deus era muito “espiritual”
para se preocupar com a realidade material.
No entanto, a Bíblia deixa claro que o “espiritual” não
é necessariamente o oposto de “físico”.
Por verem o mundo material como impuro e oposto
ao mundo espiritual, as pessoas se esqueceram da
ressurreição dos mortos. Nossa verdadeira esperança

de vida após a morte é a ressurreição dos mortos!
Esta era à esperança dos primeiros cristãos, veja:
“...tendo esperança em Deus, como também estes a
têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como
de injustos”. (Atos 24.15).
“Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus
mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu
resgate, para obterem superior ressurreição...”
(Hebreus 11.35 - o grifo é meu).

“Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na
ressurreição, no último dia”. (João 11.24)
“Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em
que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua
voz e sairão: os que tiverem feito o bem, para a
ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal,
para a ressurreição do juízo”. (João 5.28, 29; ver
também Filipenses 3.10, 11; Romanos 6.5; Daniel
12.13; Isaías 26.19).
Como Podemos ter Certeza de que
Haverá uma Ressurreição?_____________
Quando se trata da ressurreição dos mortos, as
pessoas parecem ter maior dificuldade em crer. Não é
em vão que o apóstolo Paulo disse: “Por que se julga
incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos?”
(Atos 26.8)
Para um Criador que criou o Universo com suas
magníficas e complexas estruturas atômicas, não seria
impossível uma ressurreição. O problema, então, seria
se é possível ter certeza de que realmente haverá uma
ressurreição. Sim! É possível ter certeza sobre a
ressurreição dos mortos! A certeza vem porque Cristo

Nossa
verdadeira
esperança
de vida
após a
morte é a
ressurreição
dos
mortos!

