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Vivendo na presença da morte

Em 1987, Bill Waterson surpreendeu seus leitores 
ao tratar da morte em uma história suposta-

mente escrita para crianças. Pela primeira vez, Cal-
vin, protagonista da célebre tira Calvin & Haroldo, 
se deparava com a perda e o luto. Aqueles que já 
viram um animal de estimação morrer, talvez se 
reconheçam ao observar o garoto chorar a perda 
do guaxininzinho que tanto amava. Nas palavras de 
Calvin, “estou chorando porque lá fora ele se foi, mas 
não dentro de mim”.
  Calvin não sabe bem o que é perder 
alguém, não entende porque o mundo funciona da 
maneira que funciona, não tem respostas prontas. 
A surpresa da tira se encontra no paradoxo em que 
o garoto vive – e que todos aqueles que perderam 
alguém viveram – alguém morreu, mas parece 
nos afetar mais que os vivos. Para muitos leitores, 
aquele foi o momento em que a tira tornou-se mais 
que apenas uma sequência de quadros com uma 
piadinha no fim. Ironicamente, com a presença da 
morte, os personagens principais pareceram ganhar 
mais vida.
 Esse relato lembra aquilo que Salomão 
escreveu séculos atrás:  “Melhor é ir à casa onde 
há luto do que ir à casa onde há banquete, porque 
naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o 
aplicam ao seu coração... O coração dos sábios está 
na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa 
da alegria” (Ec 7.2,4). Para alguns, essa é uma 
afirmação mórbida e estranha. Quem gosta de 
ir a velórios? Tentamos ao máximo fugir deles e 
evitamos mencionar a morte ao tratar de qualquer 
assunto. Mesmo nossas palavras tentam minimizar 
o terrível acontecimento que naturalmente nos 
aguarda – “descansou”, “foi chamado”, “dormiu”.

por Josaías Júnior

o progresso do peregrino

Josaías Jr. é o editor-chefe da revista iPródigo

 De fato, a morte nos incomoda e deve 
nos incomodar, mas a Bíblia também nos ensina a 
utilizá-la de forma proveitosa. A Palavra de Deus 
claramente diz que ela é nosso último inimigo e 
que será vencida no último Dia. Jesus reagiu de ma-
neira hostil a ela, mas em nenhum momento negou 
a sua existência ou tratou levianamente o assunto. 
Como, então, entender o conselho de Eclesiastes?
 Voltando à tirinha, entendo que nos-
sos horizontes se alargam quando pensamos na 
morte. Assim como Calvin deixou de ser apenas um 
pestinha na mente de muitos leitores, e tornou-se 
um garoto com emoções e complexidades, nos-
sas vidas se tornam maiores. Entendemos quem 
somos, quão poucos são nossos dias na terra, e que 
esperança temos de superar o obstáculo que parece 
tão intransponível. Viver sem pensar na morte não 
é viver, afinal. É tratar sem seriedade nossa própria 
alma. A vida deve ser examinada, e a morte faz 
parte desse exame.
 Nesta edição, você perceberá que não há 
o que temer ao refletir sobre a vida e o fim da vida. 
O assunto é triste e doloroso, mas a resposta que o 
Senhor traz é motivo de alegria. Afinal, enquanto 
não entrarmos na casa de luto, não saberemos que 
à frente haverá um banquete servido pelo próprio 
Deus. E enquanto não entendermos que o salário 
do pecado é a morte, não receberemos gratuita-
mente o presente que é a vida. Para vencer o último 
inimigo, é necessário unir-se àquele que é Senhor 
de vivos e de mortos – Jesus Cristo. Escute com 
atenção a mensagem bíblica sobre Vida e Morte, 
pois somente os que estão vivos podem aplicar o 
luto sabiamente.
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Assim começa o famoso Catecismo de Heidel-
berg, um documento escrito em 1563 e que faz 

parte da nossa herança reformada. Seu nome deriva 
do fato de ser composto na forma de perguntas e 
respostas (129 ao todo), originalmente designado 
para instrução dos jovens, e por ter sido desenvolvi-
do na cidade de Heidelberg, situada no Palatinado, 
onde Frederico III era então Príncipe Eleitor.
 Agostinho (354-430), Bispo de Hipona, 
comentando sobre o belo e amado Salmo 46, disse 
o seguinte:
 

Quer venha das questões familiares, da saúde 
corporal, do perigo de entes muito caros, de bens 
necessários ao sustento, não deve absolutamente 
haver para o cristão outro refúgio senão o seu Deus.

 É sobre esta verdade, a consolação que 
Deus outorga ao seu povo, que pretendemos dis-
correr no presente artigo. 

CONFORTO ÚNICO

Vemos que o Catecismo fala de um conforto único. 
Trata-se de um conforto totalmente suficiente para 
mim, tanto na vida como na morte. É um conforto 
além do qual nenhum outro conforto é necessário 
ou sequer concebível. 
 O homem rebelde procura desesperada-
mente encontrar consolo e conforto. Sim, “uns con-
fiam em carros, outros, em cavalos” (Salmos 20.7), 
mas só os que depositam sua confiança no fato 
de pertencerem a Cristo conhecem o verdadeiro e 
duradouro conforto. Pertencer a Cristo de corpo 
e alma, tanto na vida como na morte, significa ter 
todas as coisas no seu devido lugar.
 Mas isso absolutamente não significa 
negar que o cristão passa eventualmente por situa-
ções de angústia e tribulação. De forma alguma! O 
testemunho do Antigo e do Novo Testamento é que 
frequentemente a porção do povo de Deus é mais 
amarga que a dos incrédulos. Muitas são as aflições 
do justo (Sl 34.19), e nos importa passar por muitas 
tribulações (Atos 14.22). 
 Contudo, as agruras na vida de um cristão 
não são motivo para a ausência de conforto e 
consolo. Pelo contrário, elas são ocasiões em que o 
consolo do Senhor se manifesta. 
 Aquele que tem consciência da sua relação 
com Cristo considera todas as coisas na vida e na 
morte à luz dessa verdade, e avalia todas as coisas 

sob esta luz. Ele sabe que os sofrimentos nesta vida 
são ínfimos se “comparados com a glória a ser 
revelada em nós” (Rm 8.18). Tem certeza de que 
“todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 
amam a Deus” (Rm 8.28), pois Deus é o Senhor da 
história, em seus mínimos detalhes.
 Qual é seu único conforto, cristão? Que os 
dias maus haverão de findar, que a saúde será reco-
brada e que a prosperidade estará logo mais uma 
vez presente em seu lar? Antes, que você pertence a 
Cristo!

NA VIDA E NA MORTE

O Catecismo fala de um conforto “tanto na vida 
como na morte”. Todo o conforto e consolo de que 
necessitamos será gozado nesta vida. Afinal, no céu 
não haverá lágrimas, “a morte já não existirá, já não 
haverá luto, nem pranto, nem dor” (Ap 21.4). 
 Mas então, o que seria o conforto na 
morte? Em primeiro lugar, o fato de sabermos 
que haveremos de enfrentar a morte nesta vida. 
Mas como seria possível haver conforto diante 
de uma certeza tão sombria? A razão é simples: o 
cristão biblicamente orientado não teme a morte, 
pois considera grande lucro morrer e estar com 
Cristo (Fp 1.21). Ele não vislumbra a morte como 
um grande inimigo, mas como um aliado, pois a 
morte é o “veículo” ordinário usado por Deus para 
conduzir os seus para si. Afinal, à exceção dos que 
estarão vivos no retorno de Cristo em glória, todos 
nós entramos na presença do Senhor pela morte.
 Não só isso, leitor, ele sabe que os dias 
de sua vida na Terra só irão se prolongar até onde 
aprouver ao Senhor Deus. Ele decretou o dia em 
que cada ser vivente, de toda a história humana, 
haverá de morrer. Davi reconheceu essa verdade 
quando disse para Deus: 

“Os teus olhos me viram a substância ainda 
informe, e no teu livro foram escritos todos os 
meus dias, cada um deles escrito e determinado, 
quando nem um deles havia ainda” (Sl 139.16).

 O texto é muito claro. Quando o rei Davi 
ainda era um embrião no ventre de sua mãe, Deus 
já tinha determinado todos os dias dele. Nossa vida 
não está à mercê do acaso, mas se encontra nas 
mãos do Deus Todo-Poderoso.
 Foi pensando nessa bendita verdade que o 
grande evangelista George Whitefield (1714-1770) 
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afirmou: “Somos imortais até que nossa obra aqui 
na Terra tenha sido concluída”.
 Essa verdade consoladora e confortadora 
foi um refúgio para inúmeros servos de Deus ao 
longo da história do cristianismo. Podemos citar 
Samuel Stonewall Jackson (1824-1863), general que 
lutou na Guerra Civil Americana. Presbiteriano, 
era um cristão devoto e piedoso, muito admirado 
pelo vigor da sua fé. Uma de suas frases famosas 
demonstra o conforto do qual estamos falando:

Minha fé me ensina que posso me sentir tão 
seguro na batalha quanto na cama. Deus 
determinou o tempo da minha morte. Eu não me 
preocupo com isso, mas em estar sempre pronto, 
não importa quando ela me alcançar. Essa é a 
forma como todos os homens deveriam viver, e 
então todos seriam igualmente destemidos.

 Essa crença inamovível na providência 
e predestinação divina fez com que Stonewall 
(apelido que ele recebeu, que significa “Muro de 
Pedra”) fosse bem sucedido em todas as batalhas, 
pois sabia que não partiria deste mundo antes do 
dia designado pelo seu Deus.
 Não poderíamos deixar de citar o 
Reformador João Calvino, que resume belamente 
essa verdade:

Afirmo que este é seu [do homem piedoso] 
conforto: saber que o Pai celeste de tal modo 

mantém todas as coisas sob seu poder, a tal ponto 
as rege por sua soberania e arbítrio; de tal forma 
as governa por sua sabedoria, que nada acontece, 
a não ser por sua determinação; inclusive que ele 
é acolhido à sua proteção, confiado ao cuidado 
dos anjos; não pode ser atingido pelo dano nem 
pela água, nem pelo fogo, nem pelo ferro, senão 
até onde aprouver a Deus, como um moderador, 
dar-lhes licença.

 Não obstante, no que concerne à morte, o 
conforto do cristão não se limita à mera ausência 
de medo. Além de não temer a morte em si, ele 
não tem dúvida sobre o seu futuro, sobre o que 
o aguarda no porvir. Ele sabe que o Deus que 
começou a boa obra nele irá certamente completá-
la (Fp 1.6).  Assim, em segundo lugar, o conforto na 
morte fala sobre a certeza da nossa salvação.
 Infelizmente, nem todos os que professam 
crer na Escritura desfrutam de tal conforto. E isso 
inclui tanto católicos como protestantes. Enquanto 
os católicos negam veementemente a possibilidade 
de alguém alcançar essa certeza e conforto, muitos 
protestantes seguem um caminho parecido, pois 
creem na possibilidade de um crente verdadeiro 
perder sua salvação.
 C. H. Spurgeon, famoso pregador batista 
do século XIX, disse certa vez que não conseguia 
entender como pessoas que creem ser possível um 
cristão cair da graça podiam ser felizes. Ele achava 
inacreditável que tais pessoas não vivessem o dia 

o catecismo de heidelberg
Escrito em 1563 por Zacarias Ursino e Gaspar Oleviano, é uma das mais belas confissões de fé 
surgidas da Reforma Protestante. Suas 129 perguntas e respostas seguem uma sequência temática 
baseada na Carta de Paulos aos Romanos. Curiosamente, à época de sua publicação, seus autores 
tinham menos de trinta anos. Mais de quatro séculos depois, esse documento continua útil para 
discipulado e conforto dos cristãos. Sobre a primeira pergunta, destacada nesse artigo, 
o historiador Carl Trueman escreveu:

Isso pode não soar muito polêmico – de fato, parece bastante pastoral – mas não se confunda. No 
contexto do século XVI, essa era uma afirmação muito polêmica. No coração pastoral da Reforma 
Protestante está a doutrina da certeza, a ideia de que cada crente pode, individualmente, saber – de 
fato, deve saber – que Deus é gracioso para com ele. Isso era importante porque, como os Reformadores 
corretamente perceberam, estava no centro da vida cristã uma vida que deve ser marcada por obras 
feitas não de forma servil, na esperança de conquistar o favor de Deus, mas por obras feitas em gratidão 
a Deus por sua graça, e em um espírito de confiante liberdade. O Catolicismo Medieval estava firmado 
em uma estratégia diferente, onde a dúvida individual da misericórdia de Deus era um meio de manter 
os crentes na coleira curta, por assim dizer. Quando o Catecismo de Heidelberg começa com uma afir-
mação sobre certeza da salvação, está dando um chute nas canelas do Catolicismo.1
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todo em desespero. E o que Spurgeon comenta 
tem muito a ver com essa primeira pergunta do 
Catecismo, pois ele diz o seguinte:

Se não cresse na doutrina da perseverança final 
dos santos, penso que seria o mais miserável 
de todos os homens, porque me faltaria o 
fundamento para o repouso.

 Sim, o fato de sabermos, mediante o 
testemunho da Escritura, que pertencemos a Cristo 
na vida e na morte, é o único fundamento para 
termos repouso, para gozarmos do verdadeiro 
consolo e conforto. Nossa vida está escondida 
justamente com Cristo, em Deus (Cl 3.3), e 
podemos descansar na obra consumada e perfeita 
de Cristo em nosso favor. 
 É importante ressaltar aqui o papel da 
Escritura na obtenção desse conforto. O conforto e 
consolo do qual o Catecismo nos fala não pode ser 
obtido pela experiência. Minhas lutas pessoais não 
me dizem nada do fato de elas serem parte do plano 
perfeito de um Deus bondoso. As coisas boas de 
que desfrutamos nesta vida são uma tentação para 
colocarmos nossa esperança de conforto no lugar 
errado. Tanto menos conforto posso obter quando 
levo em conta meus próprios pecados e quão 
distante estou de viver uma vida perfeita e reta. 
Em todos esses casos, somente a Escritura pode me 
orientar e explicar a realidade a minha volta.
 Pela Escritura, chego ao conhecimento de 
que Cristo “me livrou de todo o poder do Diabo” 
(Jo 8.34-36; Hb 2.14-15; 1Jo 3.8). Não só isso, 
mas “que ele pagou plenamente, pelo seu precioso 
sangue, todos os meus pecados” (1Pe 1.18-19; 1Jo 
1.7; 1Jo 2.2,12). Também obtenho conforto no 
fato que Cristo “guarda-me de tal maneira, que 
sem a vontade de meu Pai celeste nem um só fio 
de cabelo de minha cabeça pode cair” (Mt 10.29-
30; Lc 21.18). Sim, ele inclusive “faz todas as coisas 
cooperarem para minha salvação” (Rm 8.28). Sei 
que haverei de perseverar na fé até fim, pois é Deus 
quem me preserva pela obra de “seu Santo Espírito”. 
Com isso, ele “garante-me a vida eterna” (Rm 8.16; 
2Co 1.22; 2Co 5.5; Ef 1.13-14) e torna-me disposto 
“de todo o coração, a viver exclusivamente para ele” 
(Rm 8.14; 1Jo 3.3).
 Ao ler a história de mártires e heróis 
de fé que nos precederam no discipulado a 
Cristo, costumamos nos impressionar com a fé e 
coragem deles. Eles viveram em épocas distintas 

e enfrentaram problemas os mais diversos. Mas 
uma coisa tinham em comum: um conhecimento 
profundo das Escrituras. Eles não desprezavam 
as doutrinas bíblicas nem a teologia extraída 
das Sagradas Escrituras. Diferentemente do 
pensamento da maioria dos que se dizem cristãos 
hoje, eles sabiam que a teologia não é uma inimiga 
da vida piedosa e consagrada a Deus, mas bem o 
contrário disso. O problema não está na teologia, 
mas numa teologia que não tenha procedência 
da Escritura. E o pensamento de que a teologia 
não importa não é uma negação da teologia, mas 
a aceitação de uma teologia antibíblica. Teologia 
é um conceito inescapável. Todos nós trazemos 
crenças a respeito de Deus, da salvação, do mundo, 
do mal, etc. Portanto, todos nós trazemos uma 
teologia. 
 A grande questão é: qual teologia 
iremos abraçar? Aquela da Escritura, revelada 
pelo próprio Deus, ou uma teologia humanista, 
baseada na experiência e entremeada de sínteses 
de cosmovisões antibíblicas? Escolhei hoje a quem 
servireis!

1 TRUEMAN, Carl. Terrível beleza, beleza e apenas terrível. Disponível em 
< http://iprodigo.com/traducoes/terrivel-beleza-beleza-e-apenas-terrivel.
html >. Tradução: Filipe Schulz.

Felipe Sabino é Bacharel em Ciências da Computação pela 
Universidade Federal de Mato Grosso (2001), Bacharelando 
em Filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina e 
Mestrando em Teologia Filosófica pelo Centro de Pós-Graduação 
Andrew Jumper. Membro da IPB desde 2002, é presbítero da Igreja 
Presbiteriana Semear (Brasília-DF). 

O fato de sabermos que 
pertencemos a Cristo 

na vida e na morte, é o 
único fundamento para 

termos repouso, para 
gozarmos do verdadeiro 

consolo e conforto. 
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Morrer ou
nao morrer

por Greg Gilbert

Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Es-
pírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda 
a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela 
morte; porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu 
trabalho. E já não sei o que escolher! Estou pressionado dos dois lados: desejo partir e estar com Cristo, o que é 
muito melhor; contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, 
sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fi m de que, pela 
minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. 
(Filipenses 1.19-26)
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Dizem que há um momento de grande clareza 
de pensamento quando a morte está próxima. 

Dizem que para algumas pessoas, mesmo as que já 
não estavam lúcidas há algum tempo, logo antes do 
fim, há este momento de iluminação. Há um mo-
mento de foco, em que são capazes de reconhecer 
os entes queridos (que talvez já não reconhecessem 
há anos). São capazes de pensar como já não faziam 
há tempos.
 Dizem que no momento da morte tudo 
se vai, não há nada além de você e sua morte cada 
vez mais próxima, e não resta mais nada além da 
sua própria essência, aquilo que é mais importante, 
mais crucial, mais pessoal. 
 Creio que é exatamente isso que está 
acontecendo com o apóstolo Paulo nessa passagem 
de Filipenses. Ele está preso, esperando seu jul-
gamento, e sabe que o resultado pode não lhe ser 
muito favorável: ele pode ser considerado inocente, 
ou talvez culpado e até executado. Sua vida pode 
estar prestes a ser tomada, e como acontece com 
tantas outras pessoas, isso lhe traz alguma clareza 
de pensamento. Ele começa a pensar que sua vida 
está chegando ao fim, que seus dias na terra estão 
acabando.
 O que vemos aqui é uma espécie de argu-
mento interior, onde Paulo reflete sobre os benefí-
cios para ele (e para a igreja) de sua vida ser pou-
pada ou tomada. Mas o mais surpreendente nisso 
tudo, no meio de uma reflexão interior sobre viver 
ou morrer, no momento de maior perigo de sua 
vida, quando tudo lhe foi tirado, quando não lhe 
resta mais nada, se não o mais importante, quando 
sua vida está nas mãos de um procurador romano, 
o que se torna o foco de Paulo é um único desejo: 
que Jesus, seu Senhor, seja glorificado. No fim das 
contas, quer viva ou morra, o mais importante para 
o apóstolo é que o nome de Jesus seja exaltado.
  O que Paulo está dizendo aqui é: você é 
um cristão. Seja pela sua vida ou pela sua morte, 
faça da sua maior ambição a glória do nome do 
Senhor. No fim de sua vida, Paulo não pensa em 
como sair da prisão ou como viver mais alguns 
anos em segurança. Não, ele só pensa em per-
manecer fiel a Jesus e honrá-lo, independente do 
veredito final do juiz ser “você está livre para ir” ou 
“você é culpado e vai morrer”. Seja na vida ou na 
morte, a ambição do cristão não deve ser seu con-
forto, prazer, reconhecimento ou dignidade, mas 
que Jesus seja engrandecido, glorificado e honrado.

Paulo diz que está alegre, sim, mesmo estando 
preso, mesmo quando outras pessoas se levantaram 
para pregar por motivos errados (veja o verso 18), 
e Cristo está sendo pregado e glorificado. Aqui, ele 
continua esse pensamento, dizendo que também se 
alegra porque tudo isso resultará em sua libertação. 
Isso não significa necessariamente que ele vai ser 
liberto da prisão, já que toda essa reflexão começou 
por ele não saber o que vai acontecer com sua vida. 
É algo mais profundo.
 A palavra que Paulo usa para “libertação” 
significa “salvação”, que ele normalmente usa para 
falar de realidades espirituais, para falar da decla-
ração final de Deus de que a pessoa viveu uma vida 
digna do chamado de Cristo. O que ele está dizendo 
é que tudo isso, por meio das orações e do Espírito 
Santo, vai contribuir para sua salvação, no dia final. 
Por quê?
 No verso 20, ele explica: “Aguardo ansiosa-
mente e espero que em nada serei envergonhado. 
Ao contrário, com toda a determinação de sempre, 
também agora Cristo será engrandecido em meu 
corpo, quer pela vida, quer pela morte”. O que 
ele está dizendo é: “eu sei que posso estar diante 
do juiz, diante do mundo inteiro, mas Cristo será 
glorificado. Não vou me retratar, dizer que não 
conheço esse Jesus. Eu vou honrar meu Senhor. Aí 
sim, eles podem me matar ou me libertar. Para 
mim, tanto faz”. É por ter certeza de manter a fé que 
Paulo está seguro de que tudo isso contribuirá para 
sua salvação final.
 Outra resposta que temos para explicar 
a confiança de Paulo em sua salvação por meio de 
toda aquela situação é que as palavras “resultará 
em minha libertação”, que ele usa no verso 19 são, 
na verdade, uma citação literal de Jó 13.16, onde Jó 
fala de suas circunstâncias: “será essa a minha liber-
tação”, dizendo que, no último dia, quando estiver 
perante Deus, todas as acusações que seus amigos 
lhe fizeram, de que seu sofrimento era consequên-
cia de pecados, estavam erradas, e ele será salvo, 
será considerado justo. 
 É isso que Paulo está dizendo - por sua fé 
e coragem de permanecer firme em Cristo, quer as 
portas da cadeia sejam abertas ou sua cabeça seja 
arrancada, ele será liberto.

Faça de sua ambição glorificar 
Cristo com sua vida
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 Imagino que qualquer um de nós, estando 
na mesma situação de Paulo, estaríamos pensando 
em como nos livrar dessa. Será que não existe nen-
huma brecha na lei de que eu possa me aproveitar, 
apresentar ao promotor e me safar? Ou talvez es-
crevêssemos uma carta aos Filipenses simplesmente 
reclamando e lamentando. Temo que é isso que eu 
faria. Tentaria reunir os filipenses em um protesto 
contra o governo, para provar que não fiz nada 
de errado. Nosso desejo de estarmos bem, a salvo, 
falaria muito mais alto que qualquer outra coisa.
 Mas isso não é o que se passa no coração 
de Paulo. Ele não quer se safar, não quer sair de lá 
com sua vida e livre de todos esses problemas, e 
nem mesmo liberto por sua própria justiça. Não, o 
que ele deseja é que Cristo seja honrado. Paulo vai 
de um extremo ao outro: viver, morrer, viver, mor-
rer, até que chega uma conclusão: viver.
 Mas viver para Cristo. Viver de uma 
forma que glorifique Jesus, não a si mesmo. Se é 
para viver, que seja trabalhando na obra do reino 
de Deus, glorificando o Salvador com o fruto do 
trabalho: pregando o evangelho, alcançando pes-
soas, plantando igrejas. O desejo de Paulo não é 
viver para si mesmo, mas para os outros de forma 
a glorificar Cristo. Se a cabeça dele não estiver ro-
lando em alguns dias, os filipenses devem agrade-
cer e louvar a Deus, não a ele. Esse é o objetivo.
 Paulo diz: “o viver é Cristo”. Essa frase 
pode soar meio estranha, mas o sentido é de que 
toda sua vida deve ser para a glória de Cristo, e isso 
mostra o que ele mais valorizava. Para muitos de 
nós, o significado dessa sentença seria outro: viver 
é lucro. Viver é reconhecimento, saúde. Viver é 
dignidade, prazer, sucesso. Viver é família, amigos, 
carreira. Mas, não, para Paulo, viver é Cristo. Cada 
dia, cada momento, cada segundo da sua vida deve 
ser para a glória de Cristo.
 Resumindo, o apóstolo nos mostra duas 
formas pelas quais podemos viver uma vida cuja 
maior ambição é glorificar a Jesus:
 Primeiro, uma vida assim é uma vida de 
serviço pelo bem dos outros. É assim que Paulo 
deseja gastar sua vida, caso sobreviva. Ele usará sua 
vida pelo bem do povo de Deus e, assim, glorificará 
a Cristo. Isso pode parecer estranho, arriscar sua 
vida testemunhando de Cristo simplesmente para 
estar com a igreja, mas Paulo está dizendo que Jesus 
é, sim, glorificado, quando gastamos nossas vidas 
em prol do progresso e da alegria na fé dos outros 
cristãos ao nosso redor.

 Segundo, viver tal vida é representar 
Cristo à vista dos não crentes. Seja um embaixador 
do Rei em tudo o que você fizer. Paulo deseja 
representar seu Senhor em seu julgamento, perante 
pessoas que não se curvam ao mesmo Rei que ele. 
O que dissesse ou fizesse, seja para a honra de Jesus. 
Quantas vezes você pensa na razão de trabalhar 
onde trabalha ou estudar onde estuda? A razão 
é: para representar o Rei Jesus, para mostrar ao 
mundo ao seu redor quem ele é e o que ele faz. 
Nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na 
forma como você lida com conflitos e problemas, 
não deixe sua mente ser preenchida pelo que é 
passageiro – lembre-se que você está lá por conta de 
um chamado. Não é o seu nome que está em jogo: é 
o de Jesus.

Paulo pensava que sua morte era iminente. Ele não 
tinha certeza, mas sabia que a possibilidade era real. 
Ele poderia ser executado em breve. Ele demonstra 
alguma convicção de que em breve estaria com 
os filipenses novamente, mas logo mais à frente 
na carta, quando diz que seu corpo está sendo 
oferecido como oferta de libação, a possibilidade 
do martírio é bem real. Talvez não imediata, mas 
muito real.
 Assim, o mais importante é notar que, 
mesmo na morte, a maior preocupação de Paulo 
é a honra de Cristo. Ele deixa isso muito claro 
quando diz que o morrer é lucro. Com o que ele 
está preocupado? O que ele quer que aconteça se ele 
for executado? Que Cristo seja honrado. O contexto 
da carta de Filipenses nos mostra que ele sabia que 
Deus o colocou na prisão para que continuasse 
a defender o evangelho, e ele deseja ser fiel nessa 
tarefa mesmo que lhe custe a vida. Quando tudo 
lhe está para ser tirado, ele não pensa em si mesmo, 
em sua honra ou seu legado, mas em Cristo.
 Normalmente, não é o que o mundo espe-
ra de nós. Pensa-se que o cristianismo é só mais um 
item qualquer da vida, e que quando a morte chega, 
os pensamentos sobre nós mesmos nos dominarão. 
Mas o evangelho de Cristo não é um item qualquer 
da vida; é uma identidade. É o que motiva nossa 
vida, e quando tudo é tirado da vida de um cristão, 
é o evangelho que permanece.

Faça de sua ambição glorificar 
Cristo com sua morte
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Pense nisso: o que você perde na morte?
 Amigos? Família? Sim, por um tempo 
curto, você espera, mas é apenas um “até logo” se 
eles também estão em Cristo. Além disso, o povo de 
Deus é uma família muito maior.
 Ambições? Legado? Sim, de certa forma. 
Na morte, Deus acaba com muitas de nossas boas 
ambições. Mas para o cristão, mesmo isso não é 
uma perda, porque a maior ambição que ele pode 
ter é estar com Cristo.
 Posses? Sim, mas o que mais você precisa 
além de Cristo e de tudo que ele promete te dar?
 Felicidade? Algumas fontes de alegria, sim, 
mas um mundo de alegria eterna se abre para você. 
E, acima de tudo, você estará com Cristo. Paulo diz 
que deseja partir e estar com Cristo. Não há um 
sono da alma, não há purgatório. O crente fecha os 
olhos na terra e abre-os para ver o Salvador. Deseje 
a eternidade, a grande esperança do cristão.
 Nada disso é verdade se você não conhece 
Cristo, o que é terrível  – viver é para mim, e mor-
rer é perda. Mas para aqueles que servem Jesus, 
que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, 
que servem e seguem esse Rei que prometeu der-
rotar a morte em nosso lugar, o viver é Cristo, e o 
morrer é lucro.

Conclusão

 Por isso é importante que pratiquemos o 
exercício de pensar no momento de nossa morte, 
de nos prepararmos para isso. Aparentemente, 
é verdade que na proximidade da morte, há um 
momento intenso de clareza de pensamento. Tudo 
o mais se vai, e a mente foca no que é mais funda-
mental. Para alguns, isso pode trazer temores ou 
amargura. Mas não deveria ser assim para o cristão.
 A morte não deve ser amada, ela é um 
inimigo, e é até certo ponto natural sentir algum 
medo ao enfrentá-la. Mas o medo não deve ser a 
palavra final. Como Paulo nos diz, “a determinação 
de sempre” deve acontecer. E o que nos motiva a ter 
esse tipo de determinação?
 Primeiro, a percepção de que a morte há 
de chegar. É uma experiência universal para a hu-
manidade. Sim, talvez você esteja vivo quando Jesus 
voltar, mas fora isso, todos vivemos esperando a 
morte, e ela está chegando. Uma coisa é se preparar 
para algo que nunca acontecerá. Outra é se pre-
parar para algo que certamente há de acontecer. É 
sábio fazê-lo.
 Segundo, a percepção de que, apesar de 
todo o temor da morte, ela não é soberana. Às vezes 
as pessoas falam do feitiço universal da morte sobre 
a humanidade, como se ela fosse soberana sobre 
todos. Mas não é. Deus é soberano, não a morte. É 
interessante ver como Deus afirma sua autoridade 
sobre morte logo após estabelecê-la como maldição. 
Veja a genealogia de Gênesis 5 – “... e morreu”, “... e 
morreu”, “... e morreu”, “... foi arrebatado”, “... e mor-
reu”. No meio de tantos relatos de vida e morte, um 
pequeno lembrete, pela vida de Enoque, de que a 
morte não é soberana. Isso é mais verdadeiro ainda 
para os cristão de hoje, pois servimos a um Rei que 
derrotou a morte. Nossa batalha ainda não acabou; 
ainda temos de enfrentá-la. Mas aquele a quem 
servimos já derrotou a morte – ressuscitou – e assim 
podemos enfrentá-la com coragem e determinação.
 Em terceiro, a percepção de que, para o 
cristão, a morte não significa morrer. A morte não é 
uma perda. Quando meus avós morreram, lembro-
me de ter chorado profundamente. Mas não o fiz 
porque a morte era o fim deles; não, chorei como 
alguém que tem que se despedir, mas sabendo 
que haveria de encontrá-los em breve. Paulo sabia 
disso. “Morrer é lucro”. Algo extraordinário para se 
dizer; chocante para a maioria dos ouvidos. Muitos 
pensam que a morte é a perda de tudo, é o fim do 
jogo. Para o cristão, a perspectiva é completamente 
diferente – a morte não é perda, é lucro.

Greg Gilbert é o pastor principal da Third Avenue 
Baptist Church em Louisville (Kentucky). É formado pela 
universidade de Yale e obteve seu mestrado em teologia pelo 
Southern Baptist Theological Seminary. É autor do livro “O 
que É o Evangelho?” e coautor de “Qual é a Missão da Igreja?”. 
Greg e sua esposa, Moriah, moram em Louisville com seus três 
filhos, Justin, Jack, e Juliet.

Traduzido e adaptado por Filipe Schulz



iPródigo | Junho 201214

Há algum tempo atrás eu assisti um filme 
chamado “Feios, sujos e malvados”. Foi o filme 

mais nojento que já vi na vida.
 A história é de um homem chamado Gia-
cinto, que perdeu um olho e por isso recebeu uma 
indenização. Ele mora em um barraco de favela, 
com dez filhos, a esposa, genros, netos É tanta gente 
que nem dá para contar. Todos querem roubar o 
dinheiro dele e para isso planejam matá-lo, assim 
que ele traz a amante para morar em casa.
 A realidade é mostrada de maneira dura, 
nua e crua. Um filme para quem tem estômago. Um 
filme que ninguém gosta de ver, não tem mocinhas, 
não tem heróis, não tem happy end. Todos são 
vilões, capazes de cometer as piores atrocidades 
possíveis.
 Se pararmos para visualizar o personagem 
de Marcos 5.1-20, é possível que tenhamos essa 
mesma ânsia de vômito. Um ser humano nojento, 
que vivia como um animal, vagando nu e sem 
rumo. Um quadro de morte. 

Morte

O texto não menciona o nome do homem, o 
conhecemos apenas como endemoniado. Ele vivia 
em uma cidade que ficava do outro lado do mar 
da Galileia, chamada Gerasa, ou Kersa ou Gadara. 
Essa era uma cidade que fazia parte da Decápo-

lis, um conjunto de 10 cidades de cultura grega 
(tanto na arte, quanto na filosofia). Essas cidades 
eram grandes centos financeiros e econômicos e de 
grande potencial turístico. Esse homem, que talvez 
já tivesse sido parte da cidade, da sua sociedade e 
cultura, agora vivia marginalizado, nos sepulcros, 
junto com os mortos. 
 O homem oferecia tanto medo que as 
pessoas evitavam passar pela região em que ele 
estava (Mateus 8.28). Para se sentirem seguras, 
elas o amarravam correntes, mas ninguém podia 
contê-lo. Ele não tinha controle sobre si. Seu corpo, 
sua mente e suas emoções eram escravizadas. Uma 
força sobre-humana o controlava, nada poderia 
prendê-lo. Ele não dormia e vivia atormentado, 
gritando e ferindo-se a si próprio. A mente dele era 
controlada por demônios. Ao encontrar-se com 
Jesus não falava por si, mas pela legião de demônios 
que o controlava. Para ter uma ideia do problema, 
uma legião era composta de 6.000 soldados 
romanos! Essa era a situação do homem de Gadara: 
alguém que vivia juntos com os mortos, porque 
também estava morto. 
 É difícil nos identificamos com persona-
gens assim, como esse endemoniado, ou como um 
dos personagens do filme “Feios, Sujos e Malvados”. 
Geralmente, nos identificamos como heróis. Nossa 
tendência é nos acharmos bons e, quando vemos 
alguém na rua, pedindo esmola, se drogando, nos 

Morte e Vida em Gadara
Por iVonEtE silVa Porto
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achamos melhores porque estamos dentro do nosso 
carro, porque temos o nosso emprego, porque 
somos crentes, vencedores, filhos de Deus – e essa 
é a teologia pregada por ai. Mas, na verdade, somos 
como o endemoniado de Gadara. Esquecemos 
de que não passávamos de pessoas marginaliza-
das, escravizadas pelo nosso pecado, pessoas que 
ofereciam medo a outras pessoas. (Romanos 3.9-18 
e 6.16-23) Éramos e somos capazes de coisas ter-
ríveis, como matar, roubar e cometer os atos mais 
nojentos e sórdidos. E o que nos impede de fazer 
isso, não são as nossas boas ações, não é nosso 
rostinho angelical, mas a graça de Deus, que nos 
alcançou e nos libertou assim como fez com aquele 
homem. 

Vida

De um quadro de morte, esse homem passou para 
um quadro de vida. E a tinta que foi dando cor a 
esse novo quadro é o Evangelho da graça. Jesus fez 
uma longa viagem, atravessou o grande lago de 
Genesaré, enfrentou e subjugou uma tempestade 
e chegou do outro lado da margem para libertar 
aquele homem. 
 O mais importante desse texto não é o 
diálogo que o Jesus teve com o demônio, como al-
guns ressaltam, mas a obra da graça divina na vida 
desse indivíduo. Jesus tirou de uma vez por todas 
o domínio do pecado e de Satanás da vida dele. 
Jesus quebrou as barreiras, foi até ele e o salvou. 
Obra milagrosa, graciosa. Da mesma forma, por 
sua graça e misericórdia, Jesus enfrentou a rejeição, 
os insultos, a humilhação e a morte de cruz, apenas 
para nos libertar do caminho da morte, e nos 
conceder vida eterna. Se Deus não tivesse agido em 
favor daquele homem e em nosso favor, ainda es-
taríamos perambulando como malucos, atormenta-
dos por Satanás, dominados pelo pecado e imersos 
no lamaçal de nossas imundícies.
 O homem que vivia nu e que era tido 
como doido agora está vestido e em perfeito juízo. 
Deus nos oferece salvação e restaura a nossa sani-
dade. 

Vida para a Glória de Deus

Quando Jesus tira de nós julgo do pecado, quando 
ele nos liberta da escravidão de Satanás e do 
pecado, ele faz de nós escravos de Cristo. (Roma-
nos 6.18). É muito importante entendermos que 

 Ivonete Silva Porto é membro da Igreja Presbiteriana do 
Renascença em São Luís - MA. Formada em Teologia e em 
Pedagogia, mestranda em Teologia Filosófica pelo Centro 
Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. É casada com 
Allen Porto. 

não deixamos de ser escravos, mas que mudamos 
de dono quando o Evangelho nos alcança. Não há 
como não termos um dono. Ou somos escravo do 
Senhor Jesus ou somos escravo do pecado. Não há 
território neutro. Se Deus não ocupa o centro do 
seu coração, outra coisa ocupará. E como escravos 
de Cristo, nosso compromisso é a vontade do nosso 
Senhor. 
 Quando as pessoas da cidade ficaram 
sabendo que Jesus havia transformado o Gadereno, 
elas não ficaram felizes. Para aquelas pessoas, 
porcos são mais importantes do que pessoas. Elas 
não eram judias, por isso criavam porcos (os judeus 
consideram o porco um animal imundo). Aqueles 
porcos eram a fonte do seu sustento, mas agora 
tudo estava destruído. Aquelas pessoas precisavam 
de libertação tanto como aquele homem, pois 
só conseguiam olhar para si mesmas, talvez se 
achassem até melhor que o Gadareno. O compro-
misso delas era com elas mesmas, com os bens que 
tinham e não com os outros, não com a obra de 
Cristo. Eram escravas do seu próprio egoísmo. 
 É interessante ver como o homem foi 
transformado em escravo de Cristo. No verso 18 de 
Marcos 5, seu desejo é ir com Jesus no barco, porém 
Jesus o repreende, e diz que ele deve ir para sua casa 
e anunciar o Evangelho aos seus. Ele prontamente 
obedece a vontade do seu Senhor! 
 O comprometimento do Gadareno, 
aponta para o nosso compromisso de também 
anunciar tudo o que Cristo fez por nós. Pregar, 
onde quer que estejamos, o Evangelho. É para isso 
que recebemos a vida!
 Que possamos sempre lembrar do nosso 
estado de morte, e de como éramos antes de Cristo 
nos encontrar, e que possamos desfrutar do nosso 
estado de vida, glorificando a Deus ao fazer sua 
vontade.
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MORTE
E VIDA
EM
CRISTO
Por rafaEl bEllo

“Em verdade, em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha 
palavra, nunca verá a morte.” (João 8.51)

Muitas vezes, os 
protestantes são criticados por 
afirmar a segurança da salvação do crente. 
a verdade, porém, é que essa segurança é rara e, creio, 
quase impossível de encontrar em qualquer outra religião do mundo. 
temos segurança para afirmar tais coisas. no entanto, a segurança não reside 
em sentimentos ou achismos. nossa garantia está na Palavra de Jesus. 

as palavras dele são de fato fonte de grande segurança.  
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O capítulo 8 de João é um capítulo clássico. Temos 
nele um confronto de Jesus com os fariseus acerca 
da própria pessoa de Cristo. João insere o capítulo 
nesse local de maneira estratégica. Assim que 
saímos do capítulo 8 e entramos no capítulo 9, nos 
deparamos com um cego de nascença que mais 
tarde é curado por Jesus. 
 Enquanto caminhamos por esse relato, 
mais claras vão ficando as coisas para esse cego. 
Entretanto, os fariseus – que no capítulo anterior já 
tinham recebido uma advertência de Jesus – rea-
parecem como que obscurecendo seu entendimen-
to, mesmo diante da glória do Filho. 
 O tema luz e trevas não é novidade em 
João. Existem pelo menos 19 referências à luz1 no 
quarto evangelho. Logo no início, temos a afirma-
ção de que “...a luz resplandece nas trevas, e as tre-
vas não a compreenderam” (1.5) e descobrimos que 
“a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as 
trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”  
(3.19). Começamos a ver, então, que a questão da 
visão e da vida e morte são extremamente impor-
tantes para esse evangelista e, consequentemente, 
para nós. Quem vê o Filho como Ele é tem vida; 
quem não o vê como Filho de Deus e Salvador ama 
as trevas e está morto. 

Luz e Vida, Trevas e Morte

É bem provável que João quisesse fazer uma alusão 
à própria Criação quando faz comparação entre luz 
e vida. Assim, o evangelista eleva Jesus ao mesmo 
patamar do Criador, ou seja, Deus.  A luz não foi 
apenas um elemento acessório na criação, mas por 
meio da luz a vida tornou-se possível neste planeta. 
É a partir da separação entre luz e trevas que a vida 
aparece em Gênesis 1.14-18.2

 De maneira semelhante, Jesus não estava 
apenas assistindo a criação acontecer. Ele, ple-
namente Deus, participou da Criação e deu vida 
a Adão. E ele também viu a vida de Adão cessar. 
Como Criador, Ele não deseja que isso continue 
a acontecer, por isso nos chama a sermos como 
cegos para a morte nEle. Aquele que não deveria 
experimentar a morte experimentou para que não 
fizéssemos parte dela. 
 Falamos de vida eterna e de novo nasci-
mento, mas poucas vezes fazemos a ligação entre as 
duas. Quem é nascido de novo é eterno. Sua vida 
eterna, amigo, começa aqui e agora. Por isso, os 
desejos da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação 

de bens não fazem mais sentido (1 Jo 2.16). Aqueles 
que sabem que sua vida cessará com certeza viverão 
para essas coisas. Não existe esperança de eterni-
dade. A morte é certa, o fim próximo. 
 Note também como a Criação e a Nova 
Criação estão ligadas. A morte só foi possível na 
Criação pois o pecado estava presente. Porém, 
como novas criaturas não experimentaremos a 
morte. Sim, como Jesus afirmou, a morte é algo que 
não veremos (Jo 8.51). Não ficaremos sequer um 
segundo separados de Deus (em quem habita a vida 
plena) por causa da morte. Isso faz versos como o 
de Romanos 8.38-39 ganharem muito mais sentido: 

“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a 
vida, nem os anjos, nem os principados, nem as 
potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a 
altura, nem a profundidade, nem alguma outra 
criatura nos poderá separar do amor de Deus, que 
está em Cristo Jesus nosso Senhor”.

 Quando ensinamos que o mundo ama as 
trevas, o que se que dizer, em suma, é que o mundo 
prefere a morte a ter que abraçar o Salvador, em 
quem reside a luz e a vida. Por isso, é importante 
saber que não é simplesmente uma questão de ce-
gueira espiritual (porque também é), mas antes de 
tudo uma questão de inclinação. O que você ama? 
Você ama as trevas ou a luz? “Disse-lhes Jesus: Se 
fósseis cegos, não teríeis pecado; mas como agora 
dizeis: Vemos; por isso o vosso pecado permanece” 
(João 9.41). É notório como os próprios fariseus 
afirmam que veem, mas não amam aquilo que 
veem. Antes, preferem as trevas à luz.   
 Esses paralelos entre visão/trevas e 
vida/morte está em todo o Novo Testamento. 

Jesus não estava apenas 
assistindo a criação 

acontecer. Ele, plenamente 
Deus, participou da 

Criação e deu vida a Adão. 
E ele também viu a vida de 

Adão cessar. 
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Em 2 Coríntios 5.7, Paulo exorta os cristãos a 
viverem pela fé e não pela vista. E o que se segue é 
justamente uma exposição de que, ao deixarmos 
de habitar nesse “tabernáculo”, estaremos com o 
Senhor. Não existe um intervalo sem o Senhor, 
fonte de vida, entre morte a vida do cristão. Desde 
o momento da salvação até a eternidade jamais 
experimentaremos a falta de vida e a ausência dEle. 
 O próprio conceito de vida após a morte 
é uma contradição por si só na vida do cristão.3 
Como Jesus afirmou, não experimentaremos a 
morte. Precisamos estar sempre conscientes disso. 
Não podemos deixar que os valores mundanos 
sobre vida e morte passem a guiar nossa vida e 
vocabulário. O que experimentamos aqui é uma 
pequena parte do que passaremos uma eternidade 
experimentando – Vida plena.   
 É claro que não estou negando a existência 
da morte física – do tabernáculo em que vivemos. 
Pelo contrário, a negação da realidade do fim deste 
templo só nos trará uma coisa: Desespero. Foi o 
que aconteceu com o Rei Luís XV, que proibiu seus 
súditos de usarem a palavra “morte” perto dele. 
Cristo, por outro lado, prometeu muitas coisas em 
relação à morte e à vida, mas desespero não foi uma 
delas. O que quero dizer é que cristãos não experi-
mentarão a morte como separação do Senhor.
 E se não vivemos e colocamos nossa 
esperança nas coisas deste mundo e nessa vida, por 
que na morte acharíamos que experimentaríamos 
alguma separação de Deus? Se pela fé vivemos, pela 
fé morremos. 

Amo muito tudo isso 

Já que tudo é uma questão de inclinação (que é 
uma outra palavra para coração), então quem não 
verá a morte? “Se alguém guardar a minha palavra!” 
Parece que a tônica mudou. Não eram aqueles que 
amavam a luz que iriam “fugir” da morte? Sim, mas 
em quem habitam as Palavras de Vida eterna? Jesus 
(Jo 6.63,68). 
 É preciso tomar cuidado para não 
pensar da mesma forma que os judeus o fizeram 
após o discurso de Cristo e entender morte e 
vida apenas em relação ao corpo físico. Jesus 
está argumentando que existe algo maior que 
este corpo. Por isso, aqueles que guardarem essas 
Palavras não experimentarão a morte. Morte e vida 
são muito mais do que aqui e agora, morte e vida 
são conceitos que se aplicam à eternidade. 

1 Andreas J. Köstenberger, A Theology of John’s Gospel and Letters 
(Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2009), 345-7
2 Ibid, 347
3 Conceito retirado da pregação de Russell Moore na capela do The South-
ern Baptist Theological Seminary em 9 de fevereiro de 2012. http://www.
sbts.edu/resources/chapel/chapel-spring-2012/mapping-out-our-next-
trillion-years-how-the-kingdom-of-christ-reshapes-your-mission-2/ 

 A vida plena experimentada desde já pelo 
cristão é um chamado ao discipulado. Jesus nunca 
chamou homens para que não o escutassem. Todo 
o chamado de Cristo era para que seus discípulos 
experimentassem a vida plena ao seu lado. Vida e 
morte estão extremamente ligadas às Palavras de 
Jesus. “Se permanecermos em suas Palavras, verda-
deiramente seremos seus discípulos” (Jo 8.31).
 Você está pronto para enfrentar a morte e 
dizer que ela não tem mais poder sobre você? Você 
tem confiança o suficiente para olhar para alguém 
que saiu do corpo, em Cristo, e dizer que seu 
parente, amigo, conhecido não morreu? Pois bem, 
o evangelho de Cristo nos dá essa confiança.

Se não vivemos e colocamos 
nossa esperança nas coisas 

deste mundo e nessa vida, por 
que na morte acharíamos que 

experimentaríamos alguma 
separação de Deus? Se pela fé 

vivemos, pela fé morremos. 

 Rafael Bello é Membro da Third Avenue Baptist Church em 
Louisville, KY. É bacharel em Administração (UDF) e cursa 
Mestrado em Estudos Pastorais no The Southern Baptist 
Theological Seminary (SBTS).
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Aconselhando 
diante da morte
por Wadislau Martins GoMes

Quando meu sogro morreu, fomos enormemente auxiliados por irmãos da 
Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. Um irmão médico confes-

sou que não tinha muita habilidade para lidar com pessoas à beira da morte, e 
provou: “Como é, seu Douglas, pronto para...” – a que ouviu – “Eu estou, e você?” 
Certamente o amor cobriu a falta de jeito. Mas, cá entre nós, o que dizer a alguém 
que vai morrer? O que dizer a quem perdeu alguém? De que tamanho é a dor da 
morte, para quem vai e para quem fica? Mal sem remédio, dor sem cura?

ilustração : Josaías Jr.
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Deixe-me refazer a primeira pergunta: 
o que dizer a qualquer um de nós? 

O certo é que “aos homens está ordenado mor-
rerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo” 
(Hb 9.27). Na maioria das vezes evitamos o tema 
da morte e, depois que ela estende a mão hirta, 
não temos mais o que dizer. Aí, entra em cena o 
aconselhamento preventivo. Seja do púlpito seja no 
escritório seja na sala de visita ou de jantar, o tema 
da morte deveria ser abordado com a gravidade e a 
naturalidade possível face ao grande dilema: “eter-
nidade no coração do homem, sem que este possa 
descobrir as obras que Deus fez desde o princípio 
até ao fim” (Ec 3.1), isto é, um senso de eternidade 
ante a observação da morte ao redor. Mal sem 
remédio? 
 Certamente, não! Gênesis 1-3 descreve o 
drama da vida e da morte. Na criação, Deus nos 
deu vida e, não, morte; na queda, por causa do 
pecado, a realidade da morte passou a todos os 
homens; mas não sem cura, posto que, do princí-
pio, Deus declarou a redenção por meio do seu 
Filho, o descendente da mulher. Assim, a men-
sagem da vida e da morte é anunciada em toda 
parte, a crentes e incrédulos, e, nas palavras de 
Paulo, deveria ser anunciada para que os crentes 
não entristeçam “como os demais, que não têm 
esperança” (1Ts 4.13).
 Temos, assim, uma dupla tarefa: a de 
despertar a esperança dos salvos quanto à morte 
e a ressurreição de Cristo por meio das benditas 
promessas de vida eterna, e a de encarecer aos que 
não creem quanto à gravidade da morte eterna. Os 
primeiros terão conhecido a morte e a vida antes 
do céu e, os segundos terão conhecido, antes, a 
morte que haveriam de morrer. Seriam duras estas 
palavras, não fosse a leveza da bênção da vida em 
Cristo Jesus! As histórias de Jesus – de sua encar-
nação, vida de obediência, morte, ressurreição, e 
ascensão – podem consolar a alma de dor tamanha 
como a da morte!
 As outras questões, sobre o enfrentamento 
da morte, a dor da perda, a ira, o sentimento 
de abandono, merecem trato tanto para crentes 
quanto para incrédulos. Mesmo diante do desastre 
final, a delicadeza da fé deve ditar o conselho, pois 
a experiência da morte é coisa dura, testemunho e 
salário do pecado. Algumas vezes são dores como 
que do parto para uma nova vida; outras vezes são 
dores de descrença, de desconsolo, de destemor, que 
pinçam a alma. A própria experiência de Jesus ante 

a dor de familiares e amigos de Lázaro é descrita 
brevemente: “agitou-se no espírito e comoveu-se” e 
“Jesus chorou” (Jo 11.33,35).
 Como poderemos falar de bênçãos dos 
céus, aqui e agora, sob as sombras da morte? 
Lembre-se de que a morte de um ímpio deveria nos 
comover e fazer-nos chorar com os que choram; 
é a única e maior consolação que poderemos dar. 
A morte de quem está em Cristo será sempre uma 
promessa de um final feliz – um dia, estaremos 
todos juntos com o Senhor! No entanto, enquanto 
aqui, o momento é grave, e poderá ser que palavras 
simplistas não varem as sombras da complexi-
dade que vai na alma ferida. Aquilo que vale ser 
dito terá de ser “a simplicidade do outro lado da 
complexidade”.1  Eis algumas sugestões:

1. Ouça com simpatia (Sl 102.20-28; 
Lc 6.36). 

A Palavra de Deus expande e aplica esse tema da 
simpatia: “Alegrai-vos com os que se alegram e cho-
rai com os que choram” (Rm 12.15). Um menino 
que havia perdido o amiguinho resolveu visitar a 
mãe desconsolada. Sua própria mãe estava vacilante 
em permitir, mas acedeu diante da disposição do 
filho. Dias depois, ouviu da mãe afligida: “Foi a 
única pessoa que realmente me consolou”. Em casa, 
perguntou ao filho: “O que foi que você disse?” 
A resposta foi pronta: “Nada. Bati à porta, ela me 
recebeu chorando, e, então, eu chorei também!” 
Esse tipo de sabedoria do reino dos céus é coisa de 
criança, que jamais deveria ser deixada de lado na 
idade adulta – e o segredo para tanto também é 
dado na Escritura: “Todo homem, pois, seja pronto 
para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar” 
(Tiago 1.19). O bom conselheiro saberá ouvir ao 
Deus2  que nos gerou “pela palavra da verdade” a 
fim de aprender a ouvir ao sofredor. Fará bem ao 
enlutado contar a sua história do coração a ouvidos 
que aprenderam a paz de Cristo. Só assim a boa 
palavra do Senhor aplacará a sua ira e acalmará a 
sua dor. Então, farão sentido as promessas de Jesus: 
“A minha graça te basta” (2 Co 12.9) e “Deus lhes 
enxugará dos olhos toda lágrima” (Ap 7.17). 

1 Agradeço a David Powlison este conceito precioso.

2 Devo este insight sobre prontidão para ouvir a Deus, em Tiago, ao Pastor 
Gavin Aiken, da Fellowship Community de São Paulo.
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2. Fale com honestidade, revelando 
emoções sob controle do Senhor 
(Sl 13, 22). 

Longman e Allender usaram um surpreendente 
subtítulo para o livro The Cry of the Soul (O grito 
da alma): o que o livro de Salmos revela sobre 
suas emoções em relação a Deus. Realmente, os 
salmistas expõem a alma diante de Deus, falando 
das perplexidades do sofrimento humano. Em 
tudo, porém, sempre confiados em que a bondade 
de Deus tanto encaminhará a situação para o bem 
dos que são chamados e o amam (cf. Rm 8.28) 
quanto receberá com compaixão os gritos da alma 
ferida (cf. Sl 21.1-2). Como a pessoa enlutada, 
nós também não compreendemos a morte, ainda 
que saibamos sua origem e seu fim, e podemos 
falar como Jeremias: “Então, disse eu: já pereceu a 
minha glória, como também a minha esperança 
no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu 
pranto, do absinto e do veneno. Minha alma, 
continuamente, os recorda e se abate dentro de 
mim. Quero trazer à memória o que me pode dar 
esperança” (Lamentações 3.18-21).

3. Entenda as emoções do sofredor 
(Sl 107). 

Vivemos em um mundo de sofrimentos que aguar-
da a revelação dos filhos de Deus. O mundo “geme 
e suporta angústias” (cf. Rm 8.19-22), e somente a 
obediência a Deus, à sua Palavra e sua disposição 
de nossa vida poderão trazer esperança e conforto 
real. Temos de ser para com a alma sofredora 
exatamente como Cristo é em relação a todos nós: 
“Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, 
com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a 
quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido 
por causa da sua piedade, embora sendo Filho, 
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu” 
(Hebreus 5.7-8).

4. Aponte para o brilho da presença 
de Deus em meio às sombras (Sl 23).

A promessa do Salmo 23 nos parece óbvia: “O 
Senhor é meu pastor, nada me faltará”. Contudo, 
não será óbvia para aquele a quem falta expectativa 
de vida ou enfrenta a realidade da perda de uma 
pessoa amada. Será preciso que apontemos para a 
realidade da promessa. Davi, o rei salmista, tinha 
sido pastor de ovelhas, na juventude, e sabia o que 
dizia. Não lhe faltariam pastos verdejantes e águas 
de descanso para a alma, ainda que enfrentasse 
leão e urso, ou passasse pelo vale da sombra da 
morte – “porque tu estás comigo; o teu bordão e o 
teu cajado me consolam”. Certamente não faltariam 
misericórdia e fortaleza agora, e habitação eterna 
com Deus, depois.

5. Busque consolo no Senhor e em 
sua Palavra (2Co 1.7; Rm 15.4-5).

Palavras e pessoas motivam pessoas; primeiro Deus 
e sua Palavra e, segundo, nós e nossas palavras. 
Jesus disse que deveríamos permanecer em suas 

A bondade de Deus tanto encaminhará a situação 
para o bem dos que são chamados e o amam 
(cf. Rm 8.28) quanto receberá com compaixão 
os gritos da alma ferida (cf. Sl 21.1-2).

palavras e suas palavras permanecerem em nós a 
fim de reproduzirmos os frutos dos seus benefícios. 
Talvez a ocasião da morte de alguém não seja uma 
boa hora para repetir versículos, mas se a Palavra 
de Deus estiver em nosso coração, certamente as 
reproduziremos em nossas palavras e atitudes.

6. Conduza à graça que fortalece, 
em oposição à autopiedade 
(2Co 12.8-10).

Minha irmã havia perdido um filho. A dor da 
perda era acrescida da afronta de um suicídio. Ao 
telefone, ela perguntou: “Lau, a dor não passa?” Ah! 
Graças a Deus pela sua Palavra e o testemunho do 



iprodigo.com 23

mediante quem é realizada a consolação. Em João 
15, quando proferiu o sermão da permanência – nele 
mesmo, na sua palavra, e no seu serviço – Jesus 
advertiu de que a sabedoria advinda de obedecer 
aos seus mandamentos era a chave para orar cor-
retamente, pedindo bem e recebendo boa resposta. 
Nesse sentido, as orações dos santos terão efeito 
tanto na vida das pessoas enlutadas quanto na vida 
dos que oram, para a glória de Cristo.

8. Ponha os olhos no futuro como 
orientação para o presente (1 Co 15; 
1Ts 4.13-18). 

Paulo escreveu que “Se a nossa esperança em Cristo 
se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes 
de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressusci-
tou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos 
que dormem” (1Co 15.19-20). Sem essa certeza, 
certamente a dor não passa. Não há consolação 
para o mal da morte, a não ser na promessa da vida 
em Cristo Jesus, ressuscitado! Essa certeza age sobre 
nós, aqui e agora, como descobriu Eugenia Price 
por ocasião da morte de sua mãe, relatada no livro 
De mulher para mulher. Agora, mesmo, pensou ela, 
mamãe está se preparando para me receber no céu. 
Shirley sofria a dor da separação, mas achava con-
forto em saber que sua mãe estava bem, com Cristo. 
Ainda que o tempo presente lhe parecesse longo, 
para sua mãe seria um instante. Mil anos como um 
dia! Esse tipo de consolação vem de uma certeza 
inabalável, fundada no conhecimento da Palavra 
de Deus, acerca do céu. As coisas do porvir alteram 
nossa vida no presente. 
 Em uma resenha de If I Should Die Before 
I Wake, de Oliphint e Ferguson, David Powlison 
citou o que me parece ser uma bom sumário para 
o aconselhamento diante da morte: “Que se diga de 
nós o que Izaak Walton escreveu de Richard Sibbes: 
Homem abençoado / que se diga em louvor seu / Que 
o céu estava nele / Antes que fosse ao céu”.

Espírito! Eu respondi: “Não, querida, a dor não 
passa; mas o Senhor, que sofre conosco e leva as 
nossas dores, há de fortalecer seus ombros até que 
dor lhe pareça mais leve”. Quando alguém morre 
e nós nos tornamos o centro da dor em vez de 
sermos o apoio e fortaleza, fazemo-nos de vítimas, 
impedindo-nos de praticar o amor. Assim, ainda 
que seja lícito sofrer e chorar, será preciso que a 
pessoa sofredora se despoje do sentimento de viti-
mização a fim de consolar outros que igualmente 
sofrem (cf. Rm 12.3).

7. Assegure os recursos da igreja em 
geral e dos membros em particular 
(Gl 6.2). Ore com e pela pessoa 
enlutada (ver Tiago 5.12-16).

A Bíblia adverte sobre a impossibilidade de car-
regarmos sozinhos os nossos fardos. Ela diz: “se 
alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a 
si mesmo se engana”; se conseguíssemos levar nos-
sos fardos, teríamos motivo para nos gloriarmos 
em nós mesmos; portanto, o cumprimento da lei 
de Cristo implica nisto: “Levai as cargas uns dos 
outros” (Gl 6.2-5). O sentido de “levar as cargas” é 
bastante elástico e compreende todos os esforços 
para ajudar a quem tem necessidade, incluindo o 
das orações. Entretanto, em certo sentido, a oração 
está em uma categoria mais básica a todos esses 
esforços. 
 Primeiro, a oração não é uma “obra de fé” 
que tenha poder em si mesma, mas é a confissão de 
fraqueza que revela dependência da graça de Deus 
para todas as demais obras. A alma enlutada não 
receberá da oração somente uma motivação psi-
cológica (ainda que haja uma operação do Espírito 
de Deus no espírito humano), mas uma atuação do 
Deus que é poderoso para atender orações fracas 
feitas em nome do Cristo. 
 Em Tiago 5.12-16, o óleo da unção era 
um sinal da dedicação exclusiva ao Senhor. Ao 
dizer que não deveríamos jurar por coisas criadas, 
dos céus e da terra, mas dizer sim ou não, Tiago 
preparou o caminho para orientar a questão da 
cura de fé. Graça e fé provêm de Deus e, assim, nem 
quem ora nem quem é objeto da oração tem mérito 
algum. O poder não é da oração nem de quem ora, 
mas do Deus que responde a oração. 
 Segundo, a oração estabelece o vínculo 
de fé, do conselheiro e do aconselhado com Deus, 

Wadislau Martins Gomes é casado com Elizabeth. Especializado 
em Aconselhamento, fez cursos de pós-graduação com Larry Crabb 
e Jay Adams. Formou-se no Christian Counseling & Educational 
Foundation – CCEF  e estudou no Trinity Theological Seminary 
(EUA). É diretor do Ministério Refúgio e professor visitante no 
CPAJ na área de aconselhamento.
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No principio era 
apenas a vida

O curto relato bíblico que nos transmite 
a vida de Adão traz tantas perguntas 

quanto informações. De Gênesis 1 a 4, apren-
demos muito sobre quem somos, quem é o 
outro ao nosso lado, o que é esse mundo que 
nos rodeia, qual é o nosso relacionamento com 
Deus e porque cada uma dessas coisas parece 
tão desajustadas. Muito assunto em tão poucos 
versos. Ao mesmo tempo, não sabemos tanto 
sobre o local em que aquelas histórias se pas-
sam, como eram as caminhadas de Deus com 
Adão, o que Eva achou de uma serpente falante 
(era normal ou não?), quanto tempo se pas-
sou entre a fantástica criação do homem e sua 
terrível queda ou como funcionavam os frutos 
das árvores da vida e do conhecimento do bem 
e do mal.

 Algumas dessas perguntas podem ser 
respondidas parcialmente por inferências e 
com o auxílio de outros textos bíblicos. Outras 
pedem apenas que seguremos a curiosidade 
e nos lembremos que aquilo que é proveitoso 
nos foi revelado. Ainda assim, com poucos 
versos, já temos base para começarmos a falar 
sobre antropologia, trabalho, descanso, família, 
casamento, ecologia e religião. Entre tantos 
tópicos, há um que tornará tema recorrente 
no desenvolvimento da história bíblica – a 
Aliança.

Por Josaías Jr.
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ilustração : Luciana Eller Cruz
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Uma das minhas maiores surpresas ao estudar 
teologia foi descobrir que bons professores ensi-
nam sistematicamente que houve uma aliança com 
Adão, ali no Éden, chamada normalmente de Pacto 
de Obras. Mas aquilo parecia mais uma “forçada de 
barra” dos defensores do que chamamos de Teolo-
gia do Pacto ou Aliancismo que uma informação 
retirada do texto bíblico. Afinal, não há qualquer 
referência a um pacto acontecendo entre Deus e 
Adão. Ou há?
 É preciso definirmos os termos antes de 
dizermos se algo aconteceu ou não. A definição 
clássica, de O. Palmer Robertson, chama de aliança 
“um pacto de sangue, ou um pacto de vida e morte, 
soberanamente administrado”, aquilo “que une as 
pessoas” e “um laço inviolável”.1  Basicamente, sig-
nifica que há um contrato ou obrigação, entre Deus 
e o homem, em que cada lado promete fidelidade 
ao outro e em jogo está a vida e a morte de seus 
proponentes.2  
 Isso pode parecer um pouco frio, mas 
não se esqueça de que um casamento, por exem-
plo, é uma aliança, e os dois apaixonados noivos 
prometem fidelidade um a outro, e são obrigados 
a cumprir isso.  Da mesma forma, não agimos sem 
emoção quando vemos um jogador do nosso time 
favorito quebrar um contrato para agora defender 
um rival. Há paixão também nas alianças e contra-
tos que fazemos.
 A diferença é que entre Deus e o homem 
esse pacto é “soberanamente administrado”, como 
diz Robertson. Afinal, Deus é infinitamente maior 
que o ser humano nos mais variados sentidos, e 

se envolve conosco não por necessidade ou dever, 
mas em sua soberania e amor. Assim, essas alianças 
registradas na Bíblia apresentam um Senhor Todo-
Poderoso graciosa e condescendentemente fazendo 
promessas e estipulando condições. Portanto, 
podemos concordar com Charles Hodge quando 
diz que o Pacto de Obras é “um modo conciso e 
correto de declarar um fato óbvio das Escrituras, 
ou seja, que Deus fez a Adão uma promessa que 
dependia de uma condição, e uniu à desobediência 
determinada pena”.3

 Não estamos, de forma alguma, definindo 
algo e tentando encaixar nos relatos iniciais da 
Bíblia. Sim, a maneira como a relação entre Deus 
e o homem é administrada não é chamada explici-
tamente de Aliança, mas isso não muda o fato de 
que posteriores desenvolvimentos nos ajudarão a 
compreender melhor como o Senhor age e agiu 
com Adão e com seu povo. Da mesma forma 
como os conceitos de Messias e do Reino de Deus 
estão tacitamente presentes no ofício do primeiro 
homem, o pacto também está ali, mas só o veremos 
a luz de toda a história bíblica.4

 Por toda a Escritura, aprendemos que 
Deus decidiu relacionar-se por alianças e o caso 
de Adão não é exceção. Ele respondia ao Senhor 
porque havia um vínculo entre ele e seu Criador 
que outra criatura não poderia ter.
 Dito isso, de que outras maneiras a Palavra 
aponta para a ideia de uma Aliança em Adão?

1) Em Oseias 6.7, temos uma possível referência a 
um pacto com o primeiro homem. O texto nos diz 
que os israelitas “transgrediram a aliança, como 
Adão”. Ainda que alguns questionem e defendam a 
tradução “em Adão” (a nvi, por exemplo, fala da “ci-
dade de Adão”), a interpretação mais correta parece 
fazer referência a um pacto entre o Deus de Israel e 
o primeiro homem.5 

1 ROBERTSON, O. Palmer, O Cristo dos Pactos. Ed. Cultura Cristã, São 
Paulo, 1980, p.10.
2 Alguém pode perguntar onde está o sangue na aliança com Adão, já que 
o vemos na instituição das alianças de Noé, de Abraão, do Sinai e na Nova 
Aliança com Cristo. Entendo que não há derramamento de sangue pelo 
motivo mais óbvio – não havia morte. Assim que o pacto é quebrado, 
como veremos, há sangue.
3 HODGE, Charles. Teologia Sistemática. Ed. Hagnos, São Paulo, 2001, p. 
571.
4 Como disse um amigo, “Cheira como pacto, parece com pacto, tem 
gosto de pacto, mas não é chamado de pacto...? Oras, é pacto!”
5  Confira a excelente argumentação de ROBERTSON, p.25-28.

Alianca? Mas o texto nao fala disso!
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6  Citado por Justin Taylor, no artigo Why I Believe in the Covenant 
of Works, disponível em < http://thegospelcoalition.org/blogs/
justintaylor/2012/05/11/why-i-believe-in-the-covenant-of-works/>
7 VOS, Geerhardus. Teologia Bíblica. Ed. Cultura Cristã, São Paulo, 
2010, p.49.

2) As referências a uma aliança com a Criação e a 
humanidade em geral (Jr 33, Is 24) parecem con-
firmar o texto de Oseias 6.7. William J. Dumbrell 
afirma que o palavreado de Gênesis 6 a 9 (a aliança 
com Noé e a criação) indica uma renovação de 
um pacto pré-existente, e não uma nova forma de 
relacionamento.6 

3) Temos tanto a presença de uma lei implícita, es-
crita no coração do homem – pois ele é imagem de 
Deus –, quanto de uma lei explícita, declarada pelo 
próprio Deus. Algo semelhante à Aliança do Sinai e 
à Nova Aliança.

4) O argumento mais importante encontra-se na 
relação que Paulo faz entre Adão e Cristo como 
cabeças de dois diferentes povos (Rm 5.12ss). Assim 
como há uma aliança entre Deus e Jesus, infere-se 
que o relacionamento entre o Criador e o primeiro 
homem é administrado de maneira semelhante.

5) A presença de sinais ou figuras sacramentais, 
isto é, as árvores da vida e do conhecimento do 
bem e do mal, no centro do jardim, indicam 
semelhança com outros pactos, com símbolos 
que apontam para realidades significadas. Assim 
como o batismo e a ceia falam da regeneração e 
do sacrifício de Cristo, as árvores sinalizavam vida 
eterna e conhecimento.

Os termos do pacto

O vínculo entre Deus e o homem não se restringia 
apenas ao que Gênesis 2.16,17 explicita. Adão cum-
priria sua parte da aliança não apenas deixando de 
comer o fruto proibido, mas também executando as 
atividades que Deus lhe designou – cuidar e lavrar 
a terra, dominar sobre toda criação, descansar no 
sábado, multiplicar-se por meio do casamento. 
Nosso pai deveria refletir seu Criador, sem desviar-
se dos mandamentos que foram colocados em seu 
coração.
 Há, porém, um teste ou provação em 
especial que Deus dá ao homem: 

E ordenou o SENHOR Deus ao homem, dizendo: 
De toda a árvore do jardim comerás livremente, 
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, 
dela não comerás; porque no dia em que dela 
comeres, certamente morrerás. (Gn 2.16,17)

 Alguns se perguntam o motivo para tal 
mandamento ganhar destaque. Havia algo de espe-
cial no fruto? Ele era mágico? A Bíblia não parece 
indicar isso. Como já falamos, ele era apenas um 
símbolo que apontava para uma realidade maior. 
O fruto não guardava um conhecimento em si, mas 
apontava para a possibilidade de o homem buscar 
sabedoria autonomamente, longe dos caminhos de 
Deus. Em si, não é errado entender o que é bem e o 
que é mal, mas só o sabemos por meio do Criador. 
Tentar aprender sem essa teorreferência é a base 
do pecado, isto é, fazer nossas próprias leis, criar o 
meu certo e o meu errado, pensar que sou como 
Deus (Gn 3.5).
 Se o fruto não tinha nada de especial, por 
que era importante que Adão guardasse o manda-
mento? O que há de errado em comer apenas um 
pedacinho dele? O que havia de extraordinário 
nesse comando era Deus. Deus o ordenou e por 
isso o certo é obedecê-lo. Geerhardus Vos explica 
que a grande questão era “se o homem faria sua 
escolha por causa de Deus e de Deus somente”.7 
 Assim, diante de nossos primeiros pais, 
estava a escolha entre vida e morte. Se permaneces-
sem fiéis ao Criador, viveriam. Caso negassem a 
obediência devida a Deus, morreriam. 

Em si, não é errado entender o 
que é bem e o que é mal, mas só 
o sabemos por meio do Criador. 
Tentar aprender sem essa teor-

referência é a base do pecado, isto 
é, fazer nossas próprias leis, criar o 
meu certo e o meu errado, pensar 

que sou como Deus.
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A vida prometida

Algumas perguntas atraíram a atenção da igreja 
durante os séculos:
 O que aconteceria ao homem se ele não 
tivesse falhado? Os teólogos concordam que ele, 
de alguma forma, viveria eternamente e que a 
árvore da vida tem um papel importante nisso. A 
Bíblia parece indicar que Adão e Eva não chegaram 
a provar do fruto da árvore da vida (Gn 3.22) e 
Apocalipse fala desse fruto como uma promessa aos 
vencedores (2.7). Novamente, precisamos entender 
que não se trata de uma árvore mágica, mas de 
um meio pelo qual a graça de Deus trabalha no 
homem. O poder não estava no fruto, mas naquele 
que é a própria Vida, o Criador.10  
 Como seria essa vida prometida? Adão 
continuaria sendo quem era ou seria, de alguma 
forma, glorificado? Pelo fato do período de prova 
ser passageiro, entende-se que Adão passaria a um 
estado de impecabilidade e viveria eternamente. 
Novamente, paralelos são essenciais – se a desobe-
diência lhe custou o inferno eterno, a obediência 
deve lhe dar bem-aventurança perpétua. Se para 
herdar a vida eterna, é necessário guardar os man-
damentos (Mt 19.16), isso é o que o homem teria se 
os tivesse cumprido no Éden. 
 Essa vida eterna é recompensa pelo méri-
to do homem ou dom é graça de Deus? O nome 
“Pacto de Obras” traz a conotação de uma salvação 
comprada pelo homem. Como falar de graça aqui? 
Ao mesmo tempo, há aqueles que simplesmente 
transformam tudo em atos de misericórdia divina, 
uma vez que Adão não mereceu nem mesmo ser 
criado. É preciso ser cuidadoso nesse ponto.
 Primeiro, devemos nos lembrar que a 
Bíblia fala de Jesus cumprindo essa obediência 
perfeita e que a ressurreição é o justo pagamento 
pelo trabalho dele. Chegamos mesmo a cantar que 
confiamos “nos merecimentos do filho de Deus”. 
Somos salvos pela fé, mas Cristo nos proporcionou 
a salvação por meio das obras dele.

Quem conhece a legislação trabalhista sabe que é 
possível que um empregado seja confirmado em 
seu cargo meses depois de já estar trabalhando. Até 
tornar-se estável, ele precisa de um tempo de testes, 
comprovando que é qualificado para seu cargo. 
Isso é parecido com a provação que Adão rece-
beu. Os teólogos entendem que o período de teste 
não era indefinido. Por algum tempo, o primeiro 
homem seria provado, para então receber a con-
firmação de Deus, que daria fim a esse “estágio 
probatório”.8

 Justin Taylor apresenta três motivos parar 
cremos nisso:9

1) Se o período de testes fosse eterno, a pos-
sibilidade de Queda existiria por toda eterni-
dade. Imagine se Adão pecasse somente agora, 
no século XXI, depois de milênios de justiça. 
Simplesmente não parece razoável. Assim como 
o homem ressurreto não pecará e nem morrerá 
jamais, entendemos que Adão teria recebido tal 
capacidade.

2) Adão era um representante, isto é, a posteri-
dade dele dependia de sua obediência. Se nosso 
pai se mostrasse justo, todos seríamos justos. A 
Bíblia ensina que a injustiça dele é considerada 
(imputada) como nossa. Se o estágio probatório 
fosse perpétuo, estaríamos sempre debaixo de 
uma aliança mutável, onde a qualquer momen-
to poderíamos ter imputado em nós maldição 
ou bênção. Usando novamente termos do 
Direito, viveríamos debaixo de insegurança 
jurídica, não da palavra de um Deus que não 
mente.

3) O próprio Cristo, o segundo Adão, teve um 
período definido de provação. Hoje ele não está 
ainda sujeito a tentações. Ele já venceu a morte 
e o pecado. Cumpriu toda a Lei e Deus o exal-
tou eternamente. 

Estagio probatorio

Deus não era obrigado a fazer uma promessa de vida a Adão. 
Mas ele o fez. Então, a partir do ponto em que o Senhor fez seu santo 
juramento, ele se obriga a cumprir suas estipulações e recompensar 
pactualmente o homem. 
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 Por outro lado, Deus não se torna deve-
dor de homem algum. “Quem lhe deu primeiro a 
ele, para que lhe seja recompensado?” (Rm 11.35). 
O catecismo de James Fisher nos ensina que “não 
há comparação entre a obediência de uma criatura 
finita, mesmo perfeita, e o deleite em um Deus 
infinito”.11 Como resolver o problema?
 Nesse ponto, a noção de Aliança se mostra 
tão importante. Deus não era obrigado a fazer uma 
promessa de vida a Adão. Mas ele o fez. Então, a 
partir do ponto em que o Senhor fez seu santo ju-
ramento, ele se obriga a cumprir suas estipulações 
e recompensar pactualmente o homem. O que está 
em foco aqui não é um possível débito que o Cria-
dor tenha com a humanidade, usando obediência 
como moeda de troca, mas o compromisso de 
Yahweh consigo mesmo, por amor ao Nome dele, 
de ser fiel à sua Aliança, para sua própria glória e 
para o deleite da humanidade. O pacto é um ato de 
favor, a recompensa um ato de fidelidade. De fato, 
Os próprios termos do pacto são graciosos: Deus 
poderia ter criado um milhão de árvores de fruto 
proibido e uma única autorizada, mas fez mesmo a 
provação de maneira graciosa. 

8 Emilio Garofalo nota ainda que o diabo utiliza o teste que Deus projetou 
distorcendo-o. Deus planejara tudo com a finalidade de confirmar o 
homem em sua condição e elevá-lo; o diabo usa o mesmo teste, mas com 
o objetivo torpe de fazer o homem tropeçar e rebaixá-lo.
9  TAYLOR, Why I Believe in the Covenant of Works. 
10 Alguns entendem que o fruto confirmaria o ser humano na condição 
em que estivesse – caso Adão continuasse justo, o fruto daria a ele vida 
eterna. Por outro lado, se ele tivesse acesso à árvore após a Queda, sua cor-
rupção seria irreversível. É uma teoria interessante à luz de Gn 3.22, mas 
parece ir contra o próprio nome da árvore – da vida. Também contradiz 
a natureza sacramental do fruto, afinal o significante passa apontar dois 
significados diferentes – morte e vida – ou a um significado um tanto 
esquisito – confirmação.
11 Citado em WARD, Rowland S., God and Adam, New Melbourn Press, 
Wantirna (Austrália), 2003, p. 153.

Quando a morte nasceu

No dia em que dela comeres, certamente morrerás – 
uma ameaça de morte no paraíso. Aqui a pena pelo 
descumprimento dos termos do pacto é apresen-
tada. No que consiste essa morte? 
 Muita gente enfatiza que Adão e Eva não 
morreram exatamente no dia em que comeram o 
fruto, mas há muito mais em jogo que apenas o 
falecimento do primeiro casal. A morte física deles 
é apenas parte, e consequência, da morte prometida 
em Gênesis 2. Sendo Deus fonte de toda vida, a 
separação que o pecado trouxe proporcionou uma 
completa destruição de quem esse homem era 
originalmente.

 A partir do momento em que pecaram, 
nossos pais começaram a provar o que a separação 
de Deus, ou seja, a morte espiritual, traz. Vergonha 
e medo enchem suas mentes. Dor, sofrimento e 
conflito são prometidos pelo Senhor. Por fim, a 
certeza de que ao pó voltariam, uma vez que o 
acesso à árvore da vida foi proibido. 
 Vemos também no relato inicial que sim, 
o pecado custou uma vida; há indicações de que 
Deus matou um animal para cobrir com peles Adão 
e Eva. Ele poderia, claro, ter criado a pele do nada, 
mas a indicação parece mostrar que Adão e Eva pe-
caram e isto causou a morte de um animal inocen-
te. Tudo isso prefigurava todo o sistema sacrificial 
e depois a morte do Cordeiro de Deus, que perece 
para pagar o pecado e nos cobre com ele mesmo.
 Espiritualmente, o homem tornou-se cego 
e endurecido, a ponto de ser como um cadáver 
que precisa ser ressuscitado. O milagre do novo 
nascimento não é uma pequena melhora na vida de 
alguém, mas uma completa recriação da pessoa.
 É importante saber que esse pecado 
original e a morte vieram sobre todos aqueles que 
nasceram de Adão. Paulo nos ensina que a injustiça 
e rebeldia dos nossos primeiros pais foram imputa-
das a nós. Somos pecadores e isso acontece, em 
primeiro lugar, porque Adão falhou em seu teste. 
No nascimento, somos tão responsáveis quanto ele 
pela desobediência no Éden:

Portanto, assim como por um só homem entrou 
o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, as-
sim também a morte passou a todos os homens, 
porquanto todos pecaram... por uma só ofensa 
veio o juízo sobre todos os homens para condena-
ção. (Rm 5.12,18)
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12 Por uma questão de espaço, apenas mencionarei brevemente que 
o Pacto de Obras é base para um dos melhores tratamentos para o 
problema do mal que já li. Ver CRAMPTON, Gary. Uma Teodicéia Bíblica, 
disponível em < http://www.monergismo.com/textos/problema_do_mal/
teodiceia_gary.htm >

Afinal, por que pensar nesse assunto? bibliografia

Toda Escritura é proveitosa e tratar das alian-
ças divinas nos trará crescimento e uma melhor 
compreensão do nosso relacionamento com Deus. 
As implicações do Pacto de Obras vão além do que 
se imagina. Não estamos especulando aqui, mas 
trabalhando com terreno firme e precioso. 
 O próprio ser humano repete essa estru-
tura de alianças e representantes federais em seus 
relacionamentos. Um presidente ou um time de fu-
tebol representam uma nação inteira. Se seu presi-
dente declara guerra, você está em guerra, queira 
ou não. O sobrenome do seu pai traz honra ou ver-
gonha para você. Se seus antepassados tornaram-se 
independentes de algum país colonizador, você não 
tem de libertar-se também. Eles o fizeram por você. 
Não estamos lidando com coisas inúteis, mas com a 
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fidelidade. O Senhor não irá contra as promessas 
e estipulações de sua Aliança. Ele não mudará de 
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glória. Aprendemos a confiar num Deus que não 
mente. 
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O homem vive morrendo. Isso tem sido assim 
desde que nossos primeiros pais desobede-

ceram ao Senhor pela primeira vez. No Pacto de 
Obras estabelecido no início (confira o artigo sobre 
esse assunto nesta mesma edição), a sanção pro-
metida no caso de quebra do pacto era: “No dia em 
que dela comeres, certamente morrerás” (Gênesis 
2.17). Como sabemos, o homem comeu o fruto 
proibido, quebrando o pacto, mas não foi imedi-
atamente morto. Será que Deus falhou em cumprir 
sua promessa? Não. Como podemos ver em Gênesis 
3.14-15, para que seu propósito redentor futuro se 
cumprisse na história, Deus decide graciosamente 
estender a vida física do homem.
 Todavia, espiritualmente morto, desligado 
de sua comunhão com Deus (Ef 2.1-3), a vida do 
homem se tornou em uma grande agonia, cheia 
de dores e sofrimento até que a morte física fosse 
consumada. Em outras palavras, o homem não 
morreu fisicamente naquele momento, mas recebeu 
uma sentença de morte inescapável. Agora o homem 
viveria voltado para a morte. “No suor do teu rosto 
comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela 
foste formado; porque tu és pó e ao pó tornarás.” A 
morte estaria sempre em nosso horizonte, dificultan-
do cada vez mais a nossa vida, até que um dia ela se 
consumasse. O homem natural, como seu represen-
tante Adão em sua rebeldia, vive morrendo.

 Em meio às sentenças de morte, porém, 
encontramos promessas de vida. A primeira delas 
é a promessa de um novo representante, um filho 
só da mulher, que não cairia ante às tentações, que 
não se rebelaria contra seu Pai e que finalmente 
subjugaria a serpente a fim de refazer a paz com 
Deus (isso chamamos de graça especial). Esse novo 
representante, chamado de ‘o descendente’, ven-
ceria a serpente, ainda que passando por meio de 
muita dor e sofrimento. Como já vimos, para que 
isso fosse possível, a vida física do homem natural 
seria estendida graciosamente (isso chamamos de 
graça comum); novas gerações seriam formadas e o 
Senhor não acabaria com a vida do homem até que 
seus propósitos redentores pactuais fossem cumpri-
dos (cf. Gênesis 8.21-22).
 Deus continuou a revelar-se progressi-
vamente e a expor mais claramente em que con-
sistiria o sofrimento que o próprio Deus sofreria 
pelo povo de sua aliança redentora. O ferimento 
em seu calcanhar (Gênesis 3.15) é explicado pelo 
próprio salvador: Ele dizia a seus discípulos que 
era necessário que ele fosse morto (Mateus 16.21). 
Diferente dos outros homens, o Senhor Jesus nunca 
pecou. Foi concebido em pureza, não em pecado 
como nós. Foi tentado em todo aspecto, mas sem 
pecar. Diante do Diabo no deserto, foi tentado à 
semelhança de Adão e Eva, mas resistiu ao Diabo, 

Morte, vida 
e união com Cristo

Por GustaVo VilEla

Foto de Jon Ng, retirado de sxc.hu
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se apegando e não duvidando da Palavra de Deus. 
Ele jamais esteve debaixo da condenação da Lei; 
pelo contrário, a Lei de Deus o absolvia, pois nele 
nenhum dolo pode ser encontrado. O Senhor Jesus, 
diferente de nós pecadores, nunca esteve, por força 
da lei de Deus privado de verdadeira comunhão e 
união com o Pai e com o Espírito.
 Por isso, a morte de Cristo é fundamen-
talmente diferente de nossa morte. Ele não morreu 
por causa do seu pecado, mas devido ao pecado 
de outros. O Senhor Jesus disse: “[a minha vida] 
ninguém a tira, eu mesmo a dou. Eu tenho poder 
de dar e tirar a vida” (João 10.18). Jesus nunca 
foi privado de sua comunhão com o Pai, mas ele 
mesmo se entregou à ira de seu Pai ao ponto de 
experimentar o sofrimento eterno que os pecado-
res pelos quais ele morreu mereceriam receber: o 
Senhor exclamou na cruz, “Deus meu, Deus meu, 
por que me desamparaste?”(Mateus 27.46). Cristo 
foi o primeiro a morrer injustamente. O justo pelos 
injustos, morto, sim, na carne, mas vivificado no 
Espírito (1 Pedro 3.18). Cristo morreu, mas res-
suscitou. Sua vida é, também, fundamentalmente 
diferente da nossa, pois ele a conquistou por sua 
obediência, nós a temos por graça (seja comum ou 
especial).

Unidos com Ele

Até aqui nos dedicamos a ressaltar alguns aspectos 
importantes da história de como Cristo con-
quistou a salvação para seus eleitos. Vimos qual 
a natureza da morte e da vida de Cristo. Agora 
gostaria que pensássemos um pouco sobre como 
essa salvação é aplicada ao eleito. Qual é a natur-
eza da morte e da vida do cristão. A pergunta que 
queremos responder é: Como podemos receber os 
benefícios que Cristo conquistou em sua obra de 
perfeita obediência, morte voluntária e ressureição 
gloriosa? De que forma essa obra redentora é con-
tada em favor do Cristão?
 O que você entende por essa frase do 
apóstolo Paulo: “Estando nós mortos em nossos 
delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com 
Cristo” (Efésios 2.5)? Nessa pequena frase há muito 
conhecimento! Primeiro, o apóstolo direciona 
nossa atenção à natureza de nossa morte, merecida 
morte por causa do pecado. Apesar de ele estar es-
crevendo a pessoas fisicamente vivas, ele reconhece 
que o homem natural está morto espiritualmente 
e vive voltado para a morte. Em segundo lugar, 

como Paulo escreve a cristãos, ele fala de uma nova 
vida dada a eles por Deus. A natureza dessa nova 
vida é o que deve nos intrigar. Ele diz que a vida 
que os cristãos agora vivem, que desfaz a morte em 
que estávamos por natureza, é a mesma vida que 
Cristo também recebeu por ocasião de sua ressur-
reição: “Ele nos deu vida juntamente com Cristo 
[...] e, juntamente com ele, nos ressuscitou” (Efésios 
2.5-6).
 Considere também essa outra frase de 
Paulo: “[Fostes] sepultados com [Cristo], no 
batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados 
mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou 
dentre os mortos” (Colossenses 2.12). O cristão 
participa tanto da morte quanto da vida de Cristo.
 Essas pequenas frases de Paulo nos abrem 
as portas para uma série de outras porções do 
Novo Testamento que nos falam de uma união 
especial que há entre Cristo e os cristãos. Essa 
união espiritual é sempre explicada pelos escritores 
bíblicos em termos do compartilhar da morte e da 
vida de Cristo por parte dos cristãos. Termos que 
indicam essa união são extremamente abundantes 
e aparecem como “em Cristo”, “com Cristo”, “Cristo 
em mim”, etc. Algumas das metáforas que expõem 
essa mesma realidade são a da videira e dos ramos 
(João 15), do casamento entre Cristo e a Igreja 
(Efésios 5.32), do corpo cuja cabeça é Cristo 
(1 Coríntios 12). 
 Não é sem motivo que o teólogo John 
Murray disse que a união com Cristo é a doutrina 
mais básica para que se entenda a salvação, “não é 
apenas uma fase da aplicação da redenção; ela é a 
base de todos os seus aspectos”. Toda a redenção é 
aplicada ao cristão por meio de o Espírito de Deus 
unir o eleito a Cristo. Assim, o eleito passa a par-

Uma vez ligado a Cristo, o 
cristão passa da morte para 

a vida (justificação) e vive 
cada vez mais (santificação), 

até que sua vida seja 
plena (glorificação), 

eterna, porque já está vivo 
espiritualmente em Cristo. 
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ticipar de tudo o que é de Cristo, sua morte, vida, 
reino e glória. A união com Cristo está predeter-
minada desde a eleição (Efésios 1.4) e é a base da 
justificação, da santificação, da glorificação.
 A vida do eleito tem outro significado, sua 
morte tem outro significado; agora ele tem uma 
perspectiva diferente: não vive mais para morrer, 
mas para viver. Lembre-se de como o homem pas-
sou a morrer gradativamente após o pecado, por 
causa de sua morte espiritual que amargava unido 
a Adão. Uma vez ligado a Cristo, o cristão passa da 
morte para a vida (justificação) e vive cada vez mais 
(santificação), até que sua vida seja plena (glorifica-
ção), eterna, porque já está vivo espiritualmente em 
Cristo. Em outras palavras, o corpo físico segue a 
realidade espiritual.

Vivendo e morrendo para a vida

Que efeitos produzem a união do cristão com 
Cristo em sua morte e em sua vida? A morte que o 
cristão morreu com Cristo em sua morte vicária o 
liberta da condenação do pecado: “foi crucificado 
com ele o nosso velho homem, para que o corpo do 
pecado fosse destruído”; “porquanto quem mor-
reu está justificado do pecado”;  “quanto a morrer, 
morreu de uma vez por todas para o pecado” e 
“considerai-vos mortos para o peado” (Romanos 
6.6,7,10,11). 
 Assim, a morte e o sofrimento que 
agora os cristãos sofrem no corpo não podem ser 
entendidos como condenação pelo pecado e nada 
disso prefigura a morte eterna. Os sofrimentos e a 
morte do cristão o tornam mais semelhante ao seu 
Senhor, fazem-no experimentalmente participante 
da morte que o nosso Senhor Jesus sofreu. O após-
tolo Paulo disse aos colossenses: “regozijo-me nos 
meus sofrimentos por vós; e preencho o que resta 
das aflições de Cristo” (1.24) e ainda, em Atos 14.22 
“através de muitas tribulações, nos importa entrar 
no Reino de Deus”. Muitas tribulações e a própria 
morte nos prepararão para entrar definitivamente 
na presença de Deus, mas elas devem ser entendidas 
como parte da nossa santificação e não como mera 
punição pelos pecados que já foram todos pagos 
por Cristo em seus sofrimentos e sua morte. 
 Por outro lado, a vida que o Cristão vive 
com Cristo é o que o liberta da força dominadora 
do pecado, de forma que ele pode, agora, viver para 
Deus em santificação: “como viveremos para o 
pecado?”; “como Cristo foi ressuscitado dentre os 

mortos pela glória do Pai, assim também andemos 
nós em novidade de vida”; “quanto a viver, vive 
para Deus. Assim também vós considerai-vos mor-
tos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo 
Jesus”; “oferecei-vos a Deus, como ressurretos den-
tre os mortos”; “porque o pecado não terá domínio 
sobre vós”; “Agora, porém, libertados do pecado, 
transformados em servos de Deus, tendes o vosso 
fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna 
[...] em Cristo Jesus, nosso Senhor”(Romanos 
6.2,4,11-14,23,24).
 Paulo não cansava de exortar e animar os 
seus irmãos em Cristo a que crescessem em santifi-
cação; e ele o fazia, como vimos acima, com muita 
ênfase no novo estado de vida que somente era 
proporcionado pela união com Cristo em sua res-
surreição, em sua vida. Em Colossenses 3.1-4, por 
exemplo, Paulo exorta os colossenses a viverem com 
a perspectiva de quem está unido a Cristo: “pensai 
nas coisas lá do alto, onde Cristo vive”. Porque eles 
morreram com Cristo e ressuscitaram com ele, a 
aplicação de Paulo é interessante: lembrem-se que 
ele também subiu aos céus: é lá que deve estar a 
mente de vocês enquanto vivem aqui na terra. Por 
fim, ele diz: “quando Cristo, que é a vossa vida, se 
manifestar, vós também sereis manifestados junta-
mente com ele em glória”. Os cristão estão ligados a 
Cristo de tal maneira que eles participam também 
de sua glorificação.
 Concluindo, vimos o significado da 
vida e da morte do homem natural depois do 
pecado identificando vida e graça comum, morte e 
retribuição justa e aguardada. Vimos que o próprio 
Deus decidiu sofrer pelo seu povo eleito. Assim, a 
vida encarnada de Jesus, sua morte e sua ressur-
reição têm um significado único e fundamental-
mente diferente daquele significado do homem 
natural. Depois disso, exploramos como a vida, 
a morte e a ressurreição de Cristo modificam o 
significado da vida e da morte do eleito que está 
unido a ele. Não existe nada mais animador do que 
saber que se está ligado a Cristo de tal forma que 
ele se torna para você sua própria vida. Tudo tem 
novo sentido: “E, assim, se alguém está em Cristo , é 
nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que 
se fizeram novas” (2 Coríntios 5.17).

Gustavo Monteiro é licenciado pelo Presbitério de Brasília, 
serviu à Igreja Presbiteriana Semear em Brasília e atualmente 
cursa o Mestrado em Divindade no Westminster Theological 
Seminary (WTS) e o curso de aconselhamento bíblico do Christian 
Counseling and Educational Foundation (CCEF).
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Bom Mestre, que farei para 
herdar a vida eterna? – Foi esta 

a famosa pergunta que um jovem 
Judeu fez para Cristo enquanto este 
pregava em Jerusalém. Pergunta 
sincera e importante que já expressava 
uma grande confusão presente na 
mente do Judaísmo da época: vida 
(eterna) está ao alcance de todos, basta 
fazermos a(s) coisa(s) certa(s)!
 Essa confusão existe desde a queda 
e até hoje continua cegando a muitos, 
fazendo-os acreditar que a vida eterna, 
que é recebida apenas por herança, pode 
de alguma maneira ser alcançada através de 
esforços humanos.

Levítico 18.5 no Antigo  e no Novo Testamento
Pode a Lei conceder vida a alguém?



iprodigo.com 35

Por breno Macedo ilustração : mariogogh

Levítico 18.5 no Antigo  e no Novo Testamento
Pode a Lei conceder vida a alguém?
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Levítico 18.5 no 
contexto do 
Antigo Testamento
Levítico é um daqueles livros extremamente negli-
genciados pela Igreja moderna. O motivo por trás 
desse fato talvez seja o foco de sua mensagem, que 
é a organização da vida civil e religiosa do antigo 
Israel através da adoção de um extenso e complexo 
código de leis.  Essas leis podem ser divididas em 
três grupos distintos: leis sacrificiais (capítulos 1 a 
7), leis de pureza (capítulos 11 a 16) e leis rituais 
(capítulos 17 a 26). O código de leis rituais, dentro 
do qual se encontra o texto foco desse artigo, ficou 
conhecido no meio acadêmico como Código da 
Pureza ou Código da Separação, porque como um 
todo ele expressa a ideia: “Ser-me-ei santos, porque 
eu, o SENHOR, sou santo e separarei-vos dos po-
vos, para serdes meus” (20.26).
 O capítulo 18 de Levítico, que forma uma 
unidade literária com os capítulos 19 e 20, foca em 
imoralidade sexual (vv. 6-23) e seu conteúdo pode 
ser divido em três grupos distintos de leis: leis sobre 
incesto (vv.7 a 18), ofensas de natureza sexual (vv. 
19, 20, 22 e 23), e sacrifício infantil (v. 21). Esses 
grupos de leis são intercalados por duas severas ad-
moestações (vv. 1 a 5, e 24 a 30) à santidade. Deus 
adverte Israel que a quebra dos seus padrões levará 
o povo à morte (18. 29 e 20.10-20) e à expulsão da 
terra que eles estavam por receber como promessa 
da aliança (18.28). De fato, imoralidade é o motivo 
pelo qual as nações inimigas estavam sendo expul-
sas da terra (18. 24 e 20. 22-24). Dessa forma, que-
bra da Lei, morte, e expulsão da terra são conceitos 
intimamente ligados, criando um relacionamento 
de causa/consequência.
 Por outro lado, vida também é prometida 
dentro desse contexto. A promessa encontra-se 

Nesse breve artigo, estabeleceremos a relação 
bíblica entre Lei, obediência e vida tomando 
como ponto de partida a afirmação de Levítico 
18.5: “cumprindo-os, o homem viverá.” Veremos 
também qual a utilização paulina desse texto em 
Romanos e Gálatas. Concluiremos que obediência 
à lei não concede a ninguém vida eterna, mas traz 
benefícios a qualquer um que decida viver piedosa-
mente.1

em Levítico 18.5 e está relacionada ao pacto entre 
YHWH e Israel. Deus se revela como “o SENHOR, 
vosso Deus” (18.2), trazendo o povo de volta do 
cativeiro egípcio para a redenção (Ex. 6. 6-8) e para 
o monte Sinai onde o pacto foi estabelecido (Ex. 
20.2). Israel deve obediência aos padrões morais 
divinos em virtude da aliança que eles mesmos 
abraçaram. Israel não faz nenhum favor nem ganha 
nenhum mérito perante YHWH ao obedecê-lo. 
Como senhor do pacto, ele tem toda autoridade so-
bre aquela nação. E da mesma forma que ele condi-
ciona imoralidade a morte e expulsão da terra, vida 
é condicionada a obediência. “Fareis segundo os 
meus juízos e os meus estatutos... cumprindo-os, o 
homem viverá” (Lev. 18.4-5).
 Mas o que significa “vida” dentro pacto? 
Da mesma forma que morte está associada à ex-
pulsão da terra, vida está associada com ocupação 
(20.24-26). A ideia de ocupação, entretanto, não 
está restrita ao conceito de habitar uma deter-
minada região geográfica em uma faixa de terra 
específica. Em Levítico, a ideia de ocupação se 
expande e está associada com fertilidade do solo, 
proteção contra nações estrangeiras, regularidade 
na mudança das estações do ano, e até mesmo com 
proteção contra os “animais nocivos da terra” (Lev. 
26. 3-13). Ocupar a terra tipifica um retorno ao 
Éden onde Adão gozava intimidade perfeita com 
Deus, vivendo de acordo com os juízos e estatutos 
divinos, habitando em um ambiente paradisíaco. 
Isso é vida no pacto! “Vida” constitui um conceito 
de existência completa e perfeita tipificada através 
de bênçãos materiais. Essas bençãos não eram o 
objetivo do pacto mas faziam parte dele e serviam 
especialmente para apontar o povo para algo muito 
melhor.2

 A mesma ideia está presente no uso de 
Levítico 18.5 em Ezequiel. Nesse livro, os capítulos 
de 1 a 24 desenvolvem o tema da falha de Israel em 
cumprir os termos do pacto mosaico. É, portanto, 
dentro do contexto desse pacto que esses capítulos 
devem ser interpretados. No capítulo 20, a rela-
ção entre obediência e vida permeia o contexto 

1 O estudo mais completo sobre os uso de Levítico 18.5 foi escrito por 
Preston Sprinkle, Law and life : the interpretation of Leviticus 18,5 in early 
Judaism and in Paul (Tübingen: Mohr Siebeck, 2008).
2 Leia mais sobre a interpretação de Levítico 18.5 em R. K. Harrison, 
Leviticus, an introduction and commentary (Downers Grove  Ill.: Inter-
Varsity Press, 1980); John E. Hartley, Leviticus (Dallas, Tex.: Word Books, 
1992); Gordon Wenham, The book of Leviticus (Grand Rapids  Mich.: 
Eerdmans, 2009).
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Levítico 18.5 no 
contexto do 
novo Testamento
O entendimento veterotestamentário da relação en-
tre lei, obediência, e vida mudou radicalmente den-
tro da religião judaica após a conclusão do cânon 
hebraico. Isto é comprovado pela literatura rabínica 
produzida no período de 400 anos entre o 2º século 
a.C. e o 2º século d.C. Durante esse período surgiu 
uma corrente hermenêutica que ficou conhecida no 
meio acadêmico como escatologia diferida,4 cujas 
características eram o adiamento do julgamento 
divino sobre as nações pagãs e o reestabelecimento 
de Israel como reino para o dia da ira do SENHOR. 

através da construção “cumprindo-os, o homem, 
viverá por eles” presente nos versos 11, 13, e 21. 
Obediência às leis de YHWH é apresentada como a 
chave para o gozo da vida à luz do pacto sinaítico. 
Mas o que é “vida” dentro do pacto mosaico? Em 
Deuteronômio, livro da repetição do pacto, a ideia 
de “vida” é desenvolvida dentro do contexto de co-
munhão com o Senhor e da conquista e ocupação 
da terra (Dt. 30.15-16 e 19-20). Vida é aproveitada 
e gozada somente quando Israel obedece ao Senhor 
e é evidenciada através de fartura e segurança na 
terra prometida.3 
 Portanto, a afirmação “cumprindo-os, o 
homem viverá” não diz respeito à vida eterna nem à 
salvação; não tem qualquer conotação soteriológica. 
Jamais YHWH prometeu redenção como mérito 
por fidelidade legal. “Vida”, no contexto do pacto 
mosaico e à luz do conceito de possessão da 

3 Leia mais sobre o uso de Levítico 18.5 em Ezequiel em Daniel Isaac 
Block, The Book of Ezekiel, The New international commentary on the 
Old Testament (Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans, 1997); Iain M 
Duguid, Ezekiel, NIV application commentary (Grand Rapids, Mich: 
ZondervanPublishingHouse, 1999); Patrick Fairbairn, Commentary on 
Ezekiel (Grand Rapids, Mich: Kregel Publications, 1989).
4 Do Inglês deferred eschatology. Também pode ser traduzido como 
escatologia adiada.

terra prometida, significa o gozo das bênçãos e 
privilégios da terra em decorrência da observância 
da Lei. Desobediência, por outro lado, acarretará na 
perda dessas bênçãos materiais e também da terra. 
Em outras palavras: morte.
 Como entender a mensagem de Levítico 
18.5 hoje, quando vivemos na nova aliança em 
Cristo? Obediência à Lei continua provendo uma 
vida abençoada. Quando não temos uma vida 
promíscua, não temos a menor preocupação com 
doenças sexualmente transmissíveis. Quando nos 
contentamos com o que temos e não roubamos 
aquilo que pertence a outrem, não precisamos 
temer as autoridades civis. Quando cumprimos 
nossas obrigações estudantis podemos ficar 
tranquilos que lograremos êxito em avaliações e 
exames. Tanto crentes quanto incrédulos podem 
ter a certeza de que viver na prática a ética bíblica 
lhes proporcionará uma vida repleta de benefícios 
e gozos enquanto que uma vida desperdiçada em 
iniquidade e pecado é sinônimo de morte.
 Por outro lado, não vivemos mais no 
contexto do antigo Israel. É verdade que a Igreja, 

como corpo universal de Cristo, é o Israel de Deus 
(1 Pe 2.9-10), mas vivemos agora na realidade da 
nova aliança, quando tudo aquilo que tipicava o 
nosso Senhor e Salvador Jesus encontrou nele o seu 
cumprimento. A terra prometida com todas as suas 
bênçãos serviram para despertar a expectativa por 
aquilo que estava por vir de tal forma que o próprio 
Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o ar-
quiteto e edificador (Heb. 11.8-10). Hoje, quando 
aquele que era simbolizado já veio, continuamos a 
ser abençoados com toda sorte de bênção espiri-
tual nas regiões celestiais em Cristo (Ef. 1.3). Toda 
e qualquer associação entre Israel e a Igreja no 
sentido de prosperidade material constitui-se uma 
violação da função daquelas bênçãos e uma rejeição 
da perfeição e preciosidade da obra de Cristo tipi-
cada por elas.

Toda e qualquer associação entre Israel e a Igreja no sentido 
de prosperidade material constitui-se uma violação da 
função daquelas bênçãos e uma rejeição da perfeição e 
preciosidade da obra de Cristo tipicada por elas.
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 Uma das evidências dessa corrente 
hermenêutica é encontrada na interpretação 
encontrada na Mishná do Salmo 1.5 conforme 
traduzido na Septuaginta. A tradução grega desse 
salmo já expressa uma ideia de ressurreição em 
que a punição do ímpio que antes era esperada 
dentro do curso da história passa a ser aguardada 
no mundo porvir. A mesma ideia é desenvolvida e 
expandida na Mishná.5 
 É exatamente à luz dessa linha her-
menêutica que Levítico 18.5 passou a ser inter-
pretado na meio judeu. Um exemplo é sua citação 
no livro Salmos de Salomão. Logo no capítulo 
3.11-12 desse livro a ideia de escatologia diferida 
é detectada expressando a expectativa do dia do 
juízo na mente do autor. No capítulo 14.3, o pen-
samento escatológico toma forma soteriológica 
e a salvação é colocada como uma recompensa 
futura, uma herança do porvir. Apenas os retos 
herdarão essa vida futura e o padrão de retidão é 
aquele expressado pelos mandamentos de YHWH 
conforme registrados na Torá.6 
 O Novo Testamento também traz evidên-
cias claras da presença de escatologia diferida na 
mente dos contemporâneos do Senhor Jesus. Como 
já citado na introdução desse artigo, é exatamente 
a ideia de que a vida futura pode ser adquirida 
através do cumprimento da Lei que está por trás da 
mente do jovem rico em Lucas 18.18-23. O mesmo 
pensamento é encontrado no intérprete da Lei que, 
na parábola do bom samaritano (Lucas 10.25-37), 
se aproxima de Cristo desejoso por saber o que ele 
precisava fazer para herdar a vida eterna. Nessa 
perícope fica claro que o homem que punha Jesus 
à prova sinceramente acreditava que a salvação no 
dia do juízo era o resultado de uma vida de obe-
diência à Torá conforme expressa nos dois grandes 
mandamentos. De acordo com o verso 26, essa era a 
sua “interpretação” da lei!
 Quando analisamos o uso de Levítico 18.5 
nos escritos paulinos percebemos que é exatamente 
essa ideia que o apóstolo combateu e buscou cor-
rigir. Em Romanos, a citação aparece no capítulo 
10.5 e está precedida por importantes afirmações 
teológicas feitas por Paulo. No capítulo 9 Paulo dis-
cute a eleição de Israel (9.1-23), a inclusão gentílica 
na promessa (9.24-29), e o tropeço de Israel em 
Cristo (9.30-33). E no capítulo 10 ele expressa sua 
compaixão para com Israel (10.1), reconhece seu 
caráter religioso (10.2), mas também sua rejeição 
da justificação divina somente em Cristo Jesus 

(10.3-4). É exatamente dentro desse contexto 
soteriológico que o uso de Levítico precisa ser 
entendido.
 Paulo faz um contraste entre a “justiça 
decorrente da lei” e a “justiça decorrente da fé” 
(10.5-7). A citação que ele faz de Levítico é um 
pouco diferente do texto encontrado tanto no 
Hebraico quanto no Grego. Entretando, a ideia 
é exatamente aquela fruto da hermenêutica da 
escatologia diferida: a prática da justiça (retidão) da 
Lei resulta em vida eterna. Ele estabelece a relação 
entre obediência e vida em relação com a Lei e 
posteriormente expressa sua antítese com a “justiça 
decorrente da fé”. O homem que busca justificação 
pela Lei depende de sua perfeita obediência para 
consegui-la. O homem que busca justificação pela 
fé depende da perfeita obediência de outrem e 
a base de sua vida eterna não é obediência, mas 
confissão e crença em Jesus como o ressurreto 
Senhor (10.9).7 
 Levítico 18.5 também aparece na carta de 
Paulo aos Gálatas. Ela é amplamente reconhecida 
como sendo uma resposta à infiltração daqueles a 
quem Paulo classifica como agitadores e ao “evan-
gelho” que pregavam, cujo o cerne era a obrigação 
da prática da circuncisão e da observação dos festi-
vais do Antigo Testamento para o recebimento das 
bençãos de Abraão. A citação é bastante semelhante 
àquela encontrada no original hebraico, entretanto 
aqui ela aparece como uma cláusula independente, 
como se fosse um slogan recitado pelos agitadores. 
Assim como “Nescau: energia que dá gosto” ou 
“Quick: faz do leite uma alegria”, os judaizantes 
afirmavam: “Lei: obedeça e viva eternamente!”
 A citação é encontrada no capítulo 3.12 
e está no meio de um contraste entre Lei e fé, e 
da relação antitética entre obediência e vida. Essa 
antítese o apóstolo retrata logo cedo em sua carta, 
na capítulo 2.15-16, mas logo no capítulo seguinte 

5 Para mais detalhes sobre  esse assunto veja Joachim Schaper, Eschatology 
in the Greek Psalter (Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1995).
6 Para mais detalhes sobre escatologia diferida na literatura rabínica veja 
Simon J. Gathercole, “Torah, Life, and Salvation: Leviticus 18.5 in Early 
Judaism and the New Testament,” in From Prophecy to Testament: The 
Function of the Old Testament in the New, ed. Craig A Evans (Peabody, 
Mass: Hendrickson Publishers, 2004).
7 Para mais detalhes sobre o uso de Levítico 18.5 em Romanos veja John 
Murray, The Epistle to the Romans : the English text with introduction, 
exposition, and notes (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans, 1997); 
Douglas J. Moo, The Epistle to the Romans (Grand Rapids, Mich.: W.B. 
Eerdmans Pub. Co., 1996); Charles Hodge, A Commentary on Romans 
(Edinburgh, Carlisle, PA: Banner of Truth Trust, 1997).
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Conclusão
Ninguém precisa nem pode barganhar com Deus 
para herdar a vida eterna. Não pode porque está 
completamente fora do seu alcance viver de acordo 
com a retidão exigida pela Lei. Essa habilidade 
foi perdida desde que nosso pai Adão falhou em 
cumprir o pacto das obras. Não precisa porque 
Deus, em sua infinita misericórdia e graça, proveu 
o único antídoto para remover a maldição da Lei. 
Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo, ao cumprir as exigências do pacto das 
obras, abriu o caminho para que vivêssemos vida 
em abundância por fé somente. Vida verdadeira 
agora e no porvir. E até mesmo essa fé é dom de 
Deus (Ef. 2.8).
 Cristãos, regozijem-se! Essa é a realidade 
de sua vida hoje. É bem verdade, vivemos dentro 
de um contexto de morte. Entes queridos se vão 
quando menos esperávamos ou outros sofrem com 
doenças incuráveis. Crime e corrupção devastam 
a nossa sociedade. Imoralidade sexual, pornogra-
fia, e adultério são preferidos aos relacionamentos 
estáveis e ao casamento. Mas em face de todas essas 
coisas somos mais que vencedores por meio daque-
le que nos amou (Rm 8.37). Cristo nos proporciona 
vida hoje regenerando nossa mente e desejo através 
do seu Espírito, dando-nos uma nova cosmovisão 
através da qual enxergamos o mundo e a realidade 
com novos olhos, colocando-nos no meio de outros 
que pensam da mesma forma que nós (a Igreja) 
e levantando homens para guiar e instruir o seu 
povo, enquanto aguardamos a consumação de 
todas as coisas. 

 E, enquanto aguardamos essa realidade 
redimida, a Lei continua sendo um aio, um guia, 
para “aqueles criados em Cristo Jesus para boas 
obras” (Ef. 2.9). Não para adquirir vida nem para 
a criação de listas pelas quais, cumprindo-as, 
adquire-se convicção do merecimento da vida 
futura. Não é incomun em nosso meio encontra-
mos aqueles que têm um “checklist” (ir a igreja, 
dizimar, ler a Bíblia, jejuar, orar, etc) e rapidamente 
sua fé e esperança são postas no cumprimento da 
lista e não em Cristo. Aqueles que assim procedem 
em nada são diferentes dos inimigos da Igreja aos 
quais Paulo se opunha. Mas a Lei continua servido 
à Igreja como instrumento para evidenciar agora, 
uma vez vivificada, pelo menos um vislumbre da 
vida que gozará quando os céus recolherem-se 
como um pergaminho que se enrola e os montes e 
ilhas forem movidos de seu lugar (Ap. 6.14).

Paulo contrasta Levítico 18.5 com Habacuque 2.4 
e o argumento toma uma forma silogística que 
pode ser reconstruída da seguinte maneira: (1) o 
justo viverá por fé (de acordo com Habacuque); 
(2) a Lei não procede da fé (de acordo com Le-
vitico); (3) portanto, ninguém pode alcançar vida 
por meio da Lei. 
 É importante perceber que Paulo não nega 
que obediência à Lei pode conceder vida eterna. 
Entretanto, tentar herdá-la por esse método é 
uma maldição pois “maldito todo aquele que não 
permanace em todas as coisas escritas no Livro da 
lei”. Se obediência não compreender toda a Lei, um 
conceito de completude e perfeição, ela é inútil e 
acorrenta aquele que a pratica em um estado de 
perdição!8 

8 Para mais detalhes sobre o uso de Levítico 18.5 em Gálatas, veja 
F. F. Bruce, The Epistle to the Galatians : a commentary on the Greek 
text (Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co., 1982); Joseph 
Barber Lightfoot, St. Paul’s Epistle to the Galatians : a revised text with 
introduction, notes and dissertations (Peabody, Mass.: Hendrickson 
Publishers, 1993); Richard N. Longenecker, Galatians (Dallas, Tex.: Word 
Books, 1990).
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Greenville, South Carolina, e mestrando em teologia histórica 
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Ninguém precisa nem pode 
barganhar com Deus para 

herdar a vida eterna. Não pode 
porque está completamente fora 

do seu alcance viver de acordo 
com a retidão exigida pela 

Lei. Não precisa porque Deus, 
em sua infinita misericórdia e 
graça, proveu o único antídoto 

para remover a maldição 
da Lei: Jesus Cristo.
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O que vem depois do paraíso?

Estado Intermediário

Por EMilio Garofalo nEto

Pergunte para um cristão 
onde ele irá passar a 
eternidade e a resposta 
provavelmente será: 
no céu, ou no paraíso. 
resposta errada. de fato, 
a bíblia nos ensina que 
após a morte todos os 
que crêem em cristo irão 
para o céu. Mas a bíblia 
ensina algo mais, ensina 
que o céu não é o fim. 

O período após a morte não é um de sono ou 
inconsciência, mas um tempo onde já gozare-

mos a presença de Cristo em louvor e comunhão. 
Na teologia chamamos este período de “Estado 
Intermediário”, o qual  para o cristão dá-se no 
Paraíso, conforme prometido ao criminoso na cruz 
(Lc 23.43). Parece ter sido também este o lugar para 
onde o apóstolo Paulo foi levado em sua experiên-
cia relatada em 2 Coríntios 12.1-7, ao qual ele se 
refere primeiramente como “terceiro céu” utilizan-
do depois a palavra “paraíso”. Muitas vezes usamos 
a palavra “céu” para nos referirmos ao estado final, 
mas a diferenciação é importante. 
 Será um período em que, enquanto nos-
sos corpos descansam, estaremos com Cristo em 
espírito. Esta existência intermediária é desprovida 
de corpo, mas não de consciência e de sentimentos. 
Certamente será um lugar maravilhoso, tempo 
onde haverá grande gozo na expectativa da ressur-
reição prometida. Estevão, próximo de ser marti-
rizado, pediu a Cristo que recebesse seu espírito 
(At 7.59). Seu corpo foi destruído, mas seu espírito 
foi recebido. Um dia ele terá de volta o seu corpo, 
enquanto isto, descansa com seu mestre.

A vIdA SEM MOrTE
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O que vem depois do paraíso?
A vIdA SEM MOrTE

ilustração : Josaías Jr.
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Como será o lugar da 
habitação eterna?
O paraíso onde os cristãos mortos estão agora, 
por melhor que seja, não será o lugar da habitação 
eterna. Os capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse 
trazem informação acerca do novo céu, da nova 
terra e da nova Jerusalém. Anthony Hoekema 
mostra que a Nova Jerusalém parece ser um termo 
que engloba tanto os Novos Céus como a Nova 
Terra, não havendo mais separação entre céu e terra 
como há hoje.1 Esta será inaugurada após o julga-
mento final. É por fim a gloriosa intrusão da eter-
nidade na criação, a era futura se tornando presente 
e englobando tudo que há. Os indícios bíblicos 
são de que esta nova criação manterá aspectos de 
identificação com a criação atual havendo continui-
dade. Deus declarou que sua criação era boa, e foi o 
homem quem a destruiu com o pecado. Hoekema 
observa que se Deus aniquilasse totalmente este 
presente cosmos, isto seria uma grande vitória para 
Satanás.2 Ao redimir a criação Deus transforma o 
mal da queda no bem da consumação. O teólogo 
Herman Bavinck comenta sobre o assunto:

A honra de Deus consiste precisamente no fato de 
que ele redime e renova a mesma humanidade, o 
mesmo mundo, o mesmo céu, que foram corrom-
pidos e poluídos pelo pecado. Assim como qualquer 
um em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas 
se passaram e tudo se fez novo (2 Co 5.17), assim 
também este mundo irá passar nesta atual forma, 
de maneira que de seu ventre, sob a palavra de 
poder de Deus, irá dar à luz e ser  um novo mundo.3 

 O discurso de Paulo em Romanos 8 acerca 
da criação aguardando com ardente expectativa 
e dores de parto parece apontar para uma nova 
criação semelhante à atual. A expectativa é de re-
denção, não de destruição. Se comparamos o corpo 
glorificado com o corpo antigo (1 Co 15) parece 
haver continuidade.  Bavinck explica ainda que:

A renovação da criação segue o juízo final. De 
acordo com as Escrituras, o mundo presente não 
irá nem continuar nem ser destruído e substi-
tuído por um inteiramente novo. Pelo contrário, 
ele será limpo do pecado e recriado, renascido, 
renovado, feito inteiro. Enquanto o reino de Deus 
é primeiramente plantado espiritualmente nos 
corações humanos, a bênção futura não deve ser 

espiritualizada. A esperança Bíblica, enraizada na 
encarnação e na ressurreição é criacional, deste 
mundo, visível, física, esperança encarnada. O re-
nascimento do ser humano é completo no glorioso 
renascimento de toda criação, a Nova Jerusalém, 
cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus.4 

 Não sabemos muito sobre a composição 
da Nova Criação. O próprio apóstolo João tinha 
dificuldade em entender tudo o que via na reve-
lação do Apocalipse. Por vezes era preciso que o 
anjo explicasse coisas. Bavinck sugere que João, na 
tentativa de fazer sentido da visão e explicar a seus 
leitores, tentou colocar em palavras e categorias 
humanas as cenas que via, fazendo referências ao 
jardim do Éden, ao tabernáculo e assim por diante.5 
Cornelis Venema explica que ao lidar com as 
realidades futuras somos como crianças tentando 
compreender coisas grandiosas, e que “ninguém 
seria tão ousado a ponto de pensar que a realidade 
celestial pudesse ser descrita em nada mais que 
palavras inadequadas”.6 Além disto, o pecado e seus 
efeitos noéticos dificultam para o pecador uma 
compreensão adequada da realidade sem pecado. 
Nova Jerusalém é o local onde Deus decide fazer 
sua habitação. Ela foi moldada por Deus, serviu 
como padrão para a o jardim,7 o tabernáculo e o 
templo inicial e é o local da futura habitação do 
povo redimido.
 Já sabemos o mais importante sobre a 
nova criação. O. Palmer Robertson fala do “princí-
pio Emanuel”,8 um  tema bíblico-teológico que 
aparece desde o jardim do Éden até a nova cria-
ção, permeando toda a Bíblia. É o princípio de 
Deus conosco. No A.T. em diversas ocasiões Deus 
mostrou estar junto com seu povo. Estas eram som-
bras da encarnação, quando Deus o Filho tomou 
carne e habitou entre nós, Emanuel. Apocalipse 
21.22 observa a falta de um templo, mostrando que 

1 Hoekema, Heaven: Not just an eternal day off. 2003
2 Ibid.
3 Bavinck, Reformed Dogmatics,  717.
4 Ibid., 715.
5 Ibid., 717.
6 Venema, The Promise of the Future, 455.
7 Embora Nova Jerusalém retome diversos elementos do Jardim no éden, 
deve-se entender que o Éden não é a realidade última; como Meredith 
Kline já apontou, o próprio Jardim era uma réplica, uma representação 
terrena de um padrão superior. Há desenvolvimento: a nova criação não 
será um novo jardim, mas uma cidade-jardim. A nova criação não é um 
retorno à frugalidade do Éden, mas sim à sua pureza e comunhão com 
Deus. Ver Kline, God Heaven and Har Mageddon, 32 em diante.
8 Robertson, The Christ of the Covenants, 46.
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Como seremos? 
Umas das mais encorajadoras novidades acerca 
da nova criação é que ela será sem mácula, sem 
pecado, nada irá transgredir a lei de Deus. A relação 
entre Deus e os homens é plenamente restaurada 
pela obra de Cristo. Os homens não serão mais 
capazes de pecar, seus corações redimidos estarão 
em perfeita sintonia com a vontade de Deus. 
Além de corações redimidos, na ressurreição os 
cristãos terão corpos semelhantes ao que Jesus 
possui, perfeito em glória e incorruptível. É algo 
semelhante ao que existe hoje, mas também é 
diferente. Geerhardus Vos discute o assunto:

De acordo com 1 Coríntios 15.45-49 os crentes 
carregarão após Cristo a imagem que ele mesmo 
obteve em sua própria ressurreição. Isto não é 
um caso de mera analogia como um brilho de 
aparência através de uma glória externamente 
imposta, é sim algo mais profundo e de longo 
alcance, intensamente real, embora não sejamos 
mais capazes de formar uma concepção concreta 
disto do que talvez o próprio Paulo conseguisse.9   

 Uma boa maneira de tentar compreender 
como será o corpo ressurreto é olhando o corpo 
de Jesus e através dos relatos do Novo Testamento 
tentar encontrar pistas de sua natureza. Parece 
claro que este corpo será capaz de comer, pois Jesus 
comeu com os discípulos após a ressurreição (Lc 
24.42,43). Além disto, o livro do Apocalipse mostra 
a disponibilidade do fruto da árvore da vida, a qual 
produz fruto todo mês (Ap 22.2). Não se sabe se no 
céu haverá comida, mas parece claro que no novo 
céu e na nova terra os alimentos estarão presentes. 
É claro que na vida futura nenhuma das coisas 
ruins associadas com os alimentos estará presente, 
como colesterol entupindo veias, intoxicação ali-
mentar, comida carcinogênica e assim por diante.
 É um deleite poder imaginar a realidade 
de possuir novos corpos. Sempre que o cristão es-
tiver doente, chutar a mesinha de centro da sala de 
estar, quando for impedido de fazer certa atividade 
por conta de idade ou saúde; deve-se lembrar que 

9 Vos, Pauline Eschatology, 155.
10 Agostinho,  Confissões, Livro 7, Capítulo 16, 22. 

Deus está com seu povo em toda parte. Os homens 
serão capazes de ver Jesus em carne, conversar e ter 
comunhão com ele. As limitações do corpo e alma 
caídos terão passado, o que aponta para um ainda 
maior apreço por Cristo e sua obra.

todo o sofrimento, doença e dor existem pri-
mariamente por causa do pecado, e que este será 
destruído. Além disto, mesmo nossa mentes serão 
renovadas.
 O entendimento bíblico do homem apon-
ta para o fato de que a queda afetou toda a imagem 
de Deus, incluindo a mente. Ao invés de pensar os 
pensamentos de Deus após ele, o homem suprime 
a verdade em injustiça (Rm 1.18). O homem muda 
a imagem do Deus incorruptível em semelhança de 
criaturas, se recusando a dar glória a Deus. A mente 
humana não é neutra como gostaria a ciência, mas 
enviesada contra Deus. É necessária uma completa 
mudança de coração para que haja uma reestrutu-
ração do pensamento, para que o homem passe a 
pensar de maneira piedosa. Agostinho refletiu isto 
na frase “Eu vi e não é de se surpreender que o pão 
seja desgostoso ao paladar enfermo e prazeroso 
ao saudável, e a luz, dolorosa aos olhos doentes é 
amável aos sadios.”10 A mente humana enferma e 
caída rejeita coisas boas de Deus. Após a regenera-
ção, tendo recebido um novo coração, o pecador 
passa a ver o cosmos sob uma nova luz, seu ponto 
de referência passa a ser o Deus criador e susten-
tador do universo. Há ainda, entretanto, sérios 
resquícios de pecado, e na nova criação isto estará 
finalmente resolvido. Os olhos, paladar e mente 
serão totalmente renovados e em tudo glorificarão 
a Deus. Enquanto isto não chega o crente segue 
em sua santificação, sendo guiado por Deus em 
novidade de coração, vontade e mente. É difícil esti-
mar quanto da capacidade intelectual de Adão foi 
perdida na queda, arrisca-se ultrapassar os limites 
da revelação divina nesta busca. Porém, podemos 
afirmar que mentes livres das amarras do pecado 
serão capazes de muito mais fruto no serviço e 
adoração a Deus, de compreender o ser e as obras 
de Deus e mais proveitosos no mandato cultural. 
 É difícil pra criaturas espaço-temporais 
discutir uma realidade eterna. O que significa 
viver eternamente, sem limite de tempo, sem fim? 
A mente humana finita não consegue absorver 
inteiramente o conceito e tende a utilizar metáfo-
ras temporais para lidar com a questão. É errôneo 
imaginar que os humanos na nova criação não irão 
experimentar passagem de tempo, apenas Deus é 
um ser eterno. O homem embora tenha vida eterna 
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ainda é uma criatura limitada por tempo e espaço. 
É necessária a eternidade para “glorificar a Deus 
e gozá-lo”,11 a mera temporalidade desta vida dá 
apenas vislumbres do que está por vir. 

relacionamentos 
restaurados

Uma questão que gera certa ansiedade entre os 
cristãos é se será possível reconhecer as pessoas 
no céu. A resposta não é definitiva, mas parece 
que sim, será possível, assim como foi possível 
reconhecer Jesus ressurreto. Há continuidade 
entre o novo corpo de Jesus e o corpo morto 
na cruz. René Pache aponta para o fato de que 
Maria Madalena reconheceu a voz de Jesus em 
João 20.16.12 O corpo ressurreto é o antigo corpo 
agora revestido de novidade de vida, não é algo 
totalmente desconexo do que havia no passado. É 
verdade que os discípulos no caminho para Emaús 
não reconheceram a Jesus. Parece, entretanto que 
isto se devia mais a seus olhos estarem nebulosos 
do que a Cristo não ser reconhecível, Lucas diz 
que “os olhos deles estavam como que fechados, 
de sorte que não o reconheceram.” E depois que 
“abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram; 
nisto ele desapareceu de diante deles”  (Lc 24.16-
31). A dificuldade não estava no fato de Jesus ser 
tão diferente que não podia ser reconhecido, mas 
no Espírito Santo providencialmente tapando os 
olhos de tais discípulos até o momento certo da 
revelação. 
 A Bíblia parece apontar de fato para uma 
comunidade que continua a redenção iniciada na 
terra, não um grupo sem consciência do que se 
passou anteriormente, de como chegaram até ali. 
É intrigante pensar que nos conheceremos ainda 
melhor do que é possível nesta era, pois nossos 
olhos serão melhores, a suspeição de pessoas, as 
máscaras e a hipocrisia não estarão presentes. Por 
que o homem será muito melhor em sua condição 
e em sua percepção, Scott Oliphint e Sinclair 
Ferguson imaginam se ao encontrar conhecidos 
na nova vida o crente dirá algo como “Você parece 
estar muito mais vivo e saudável do que eu me 
lembrava.”13 
 Outro aspecto que será redimido é o 
relacionamento entre o homem e a criação. No 
princípio o homem já era responsável por cuidar e 
guardar (Gn 2.15). Depois da queda, toda ativi-

dade humana passou a ser manchada pelo pecado 
inclusive sua tarefa de subjugar a terra. Atualmente 
pode-se olhar ao redor e ver os devastadores resul-
tados que a exploração humana desenfreada causou 
na criação. Muitas vezes, ao invés de cultivar, de-
senvolver com cuidado e guardar enquanto utiliza 
a terra dada por Deus, o homem abusa da criação, 
como mau mordomo dos dons dados por Deus. 
Florestas são devastadas, espécies são extintas, rios 
ficam imundos. Por vezes o próprio homem sofre 
com os resultados desta falta de cuidado. Em certas 
áreas do planeta não há água potável em abundân-
cia, o ar poluído carrega doenças, o próprio clima 
é afetado em certo nível. Na nova criação tudo isto 
será resolvido. É reconfortante e excitante saber que 
o homem irá cuidar da nova criação sem destruí-la, 
apenas tendo frutífera proteção e desenvolvimento.  
O profeta Isaías mostra uma belíssima figura de 
como será na Nova Criação. O capítulo 11 começa 
tratando do rebento que sairia do tronco de Jessé, 
sobre quem estaria o Espírito do Senhor e seu 
deleite seria na lei do Senhor. Obviamente trata-
se de uma profecia messiânica, apontando para a 
vida e obra do Senhor Jesus. A partir do verso 6 o 
profeta trata de resultados da ação do messias no 
que diz respeito à criação: 

O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se 
deitará junto com o cabrito; o bezerro, o leão novo 
e o animal cevado andarão juntos, e um pequeni-
no os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as 
suas crias juntas se deitarão; o leão comerá palha 
como o boi. A criança de peito brincará sobre a 
toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão 
na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano 
algum em todo o meu santo monte, porque a terra 
se encherá o conhecimento do Senhor, como as 
águas cobrem o mar (Is 11.6-9).

 É claro que boa parte disto pode ser sim-
bólico, mas Isaías parece neste trecho e depois em 
65.25 apontar para uma certa continuidade entre as 
espécies atuais e as futuras, além de uma reno-
vada relação entre homem e criação. A beleza da 
redenção alcança não só o relacionamento de Deus 
com o homem, mas do homem com a criação e até 
mesmo entre os diferentes elementos da criação. 

12 Pache, The future life, 357.
13 Oliphint e Ferguson, If I should die before I wake, 85.
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O que Faremos? 
A maioria dos cristãos possui a errônea idéia de 
que não haverá nada para fazer, apenas um eterno e 
talvez chato descanso. Herman Bavinck vai con-
tra este erro: “O descanso aproveitado na Nova 
Jerusalém não é para ser concebido , seja no caso 
de Deus (Jo 5.17) ou no caso de seus filhos, como 
inatividade abençoada”.14 A Bíblia aponta para uma 
futura existência feliz e repleta de atividade além de 
descanso. Muitos se preocupam se seu lazer favorito 
estará presente na vida seguinte; seja este futebol, 
internet, ira à praia ou gastronomia. Deus não nos 
revelou, mas podemos ter certeza que quaisquer 
coisas que envolva pecado ou morte não estarão 
mais presentes. 
 O trabalho é uma instituição da criação, 
não é produto da queda. Como parte do mandato 

cultural, Adão deu nome aos animais (Gn 2.19,20). 
A partir de então, embora sempre de forma 
manchada pelo pecado, o homem tem cada vez 
mais estudado e compreendido a natureza em 
vastas proporções. É fato que no afã de livrar-se do 
conhecimento de Deus e não lhe glorificar como 
criador o homem criou teorias que buscam negar 
a existência ou a providência de Deus, como por 
exemplo, o evolucionismo. Isto, entretanto não 
invalida o fato de que há um enorme corpo de 
conhecimento humano acerca da criação de Deus. 
Será que tal conhecimento será todo perdido? O 
homem terá de começar do zero? Dar nome aos 
animais novamente? Quanto do conhecimento 
atual estará disponível na Nova Jerusalém? Assu-
mindo-se que haverá certa continuidade com a 
nova criação, é de se imaginar que este conheci-
mento seja de alguma forma útil; o conhecimento 
atual terá de ser ajustado a uma realidade recriada e 

14  Bavinck, Reformed Dogmatics, 727.
15  Vos, Pauline Eschatology, 158.

sem pecado. Todo trabalho feito no futuro será livre 
das maldições impostas a Adão após a queda (Gn 
3.17-19). Por maior que seja a cultura acumulada 
ao longo de milênios de civilização humana, ela 
empalidece ante a perspectiva do que o ser humano 
será capaz de alcançar e produzir numa eternidade 
de serviço a Deus, em plena sintonia com a vontade 
do criador e livre de pecado.
 Uma das mais óbvias atividades presentes 
no céu e na nova criação é o culto ao Deus vivo. As 
cenas do trono de Deus tanto no Antigo quanto no 
Novo Testamento sempre demonstram imagens de 
culto. Apocalipse mostra episódios de adoração e 
é claro que esta será uma importante atividade ao 
longo da eternidade. É maravilhoso imaginar que 
esta adoração não será contaminada com o pecado, 
com o orgulho do coração, desejos de satisfazer e 
agradar o homem em vez de agradar a Deus, por 

distrações e preocupações do coração humano. Será 
adoração verdadeiramente livre. 
 A vida do crente deve ser pautada pelo 
desejo e expectativa da ressurreição. Geerhardus 
Vos afirma que “O princípio de continuidade entre 
a presente vida espiritual e a ressurreição se faz 
presente, onde os crentes são exortados a buscar 
a santificação com o pensamento e o desejo em 
mente de que no dia da volta do Senhor eles sejam 
apresentados a ele numa condição santificada, a 
qual será ao mesmo tempo causa para regozijo 
naqueles que trabalharam por tal coisa e fará o 
evento objetivamente produtor de maior graça e 
alegria.”15 

Por maior que seja a cultura acumulada ao 
longo de milênios de civilização humana, 
ela empalidece ante a perspectiva do que 
o ser humano será capaz de alcançar e 

produzir numa eternidade de serviço a deus, 
em plena sintonia com a vontade do criador 

e livre de pecado.
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A vida presente é uma preparação para a futura, 
onde a plenitude das primícias será enfim revelada. 
Longe de significar um ascetismo ou desdém pela 
vida presente, o crente deve buscar ser frutífero e 
fiel em seu serviço nesta terra, enquanto prepara 
seu coração para o porvir. Nisto também devemos 
aceitar e amar a providência de Deus, que em sua 
infinita sabedoria guia todos os eventos da história 
para a grande consumação. Isto é realidade nas 
grandes ações cataclísmicas e de resultado universal 
como o dilúvio, o êxodo e a cruz, assim como em 
cada evento individual, seja uma doença que aflige 
os filhos, a chuva inesperada, o carro quebrado ou 
coração partido. 
 Esta vida deve ser frutífera em si mesma 
e servir como purificação e preparação para o 
futuro preparado por Deus para seu povo, futuro 
maravilhoso e ricamente abençoado. Devemos ser 
cuidadosos em imaginar com será a nova criação; 
sejamos sempre limitados pela revelação bíblica. 
Há, entretanto, alguns deliciosos tratamentos 
literários que, sem ir além da revelação, buscam tra-
tar um pouco do que virá. No último livro da série 
Nárnia, chamado A Última Batalha, C.S. Lewis 
termina com um empolgante relato fictício sobre 
o início da nova vida. Ele aponta para uma reali-
dade muito além de qualquer expectativa humana, 
como se a existência atual fosse apenas o prefácio 
de uma história sem fim. Ele diz que “as coisas 
que começaram a acontecer eram tão grandiosas e 
belas que eu não consigo escrever acerca delas.”16 
Utilizando linguagem  imaginativa, ele fala acerca 
do mundo atual sendo apenas a capa do livro para 
a real história que está apenas começando, na qual 
cada página é melhor que a anterior.17 Na vida que 
vem após a ressurreição viveremos eternamente em 
comunhão, louvor e serviço a Deus. O que hoje nos 
parece tão forte e impressionante será apenas um 
pequeno soluço no curso da história. 
 Outro autor cristão, o puritano John 
Bunyan em sua obra de ficção “O peregrino” 
escreveu acerca da expectativa de ver a Cristo. Perto 
do fim da jornada terrena um dos personagens diz: 
“Estou indo ver aquela cabeça que foi coroada com 
espinhos, e aquele rosto em quem cuspiram por 
mim”. Precisa mais do que isso? 
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Estudar a história da igreja nos últimos 
2000 anos é estudar sobre a providên-

cia de Deus. Se cremos em um Deus 
Todo-Poderoso que criou todo o universo, 
cremos também em um Deus sustentador, 
que cuida de sua criação e, especialmente, 
cuida de seu povo escolhido. Se a história 
da igreja de Cristo nos últimos dois 
milênios é cheia de “baixos” e de períodos 
considerados “de trevas”, um olhar mais 
atento também pode encontrar a mão do 
Senhor preservando sua Palavra e seus fiéis 
em meio a tudo isso.

ilustração : mariogogh
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 Não só isso, mas estudar a história da 
igreja é estudar uma história preservada a custo 
de muitas vidas. Para que você tenha em mãos sua 
Bíblia completa com Antigo e Novo Testamento e 
aprenda doutrinas como a encarnação de Cristo e 
a Trindade na escola bíblica dominical, muitos ho-
mens e mulheres derramaram seu sangue. Martyn 
Lloyd-Jones disse certa vez que “mártires são pes-
soas que sabem o que acreditam”, e não poderíamos 
falar de uma figura histórica em uma revista com o 
tema de vida e morte sem falar de alguém que sabia 
que aquilo que acreditava era algo pela qual valia a 
pena viver, e pela qual valia a pena morrer.
 É com isso em mente que podemos 
nos maravilhar ao estudar a vida de Jan Hus. O 
padre da região da boêmia (atualmente República 
Tcheca) raramente é mencionado quando pensa-
mos nos grandes nomes da Reforma Protestante, 
mas seus escritos e seus conflitos com a autoridade 
papal (que o levaram a ser queimado vivo) 100 
anos antes do protesto de Lutero muitas vezes lhe 
rendem o título de “primeiro reformador”.
 Nascido, aproximadamente, no ano de 
1369, na Boêmia, Hus foi criado em Praga. Lá, 
obteve os títulos de bacharel e mestre em teologia, 
pela Universidade de Praga, de onde mais tarde 
seria o reitor. Em 1400, foi ordenado padre e encar-
regado de pregar na recém construída Capela de 
Belém.
 Foi justamente na Universidade de Praga 
que Hus teve contato com as obras daquele que 
seria sua maior influência: John Wycliffe, teólogo 
inglês, professor da Universidade de Oxford, que 
muito escrevia sobre como considerava, principal-
mente, as práticas eclesiológicas da Igreja Romana 
como sendo anti-bíblicas, ao ponto de ser publica-
mente taxado de herege pela mesma.
 As principais críticas de Wycliffe, poste-
riormente desenvolvidas por Hus, tratavam do que 
chamamos de “Sacerdócio Universal dos Crentes”, 
a ideia de que qualquer crente remido por Cristo 
tem acesso direto a Deus e não precisa de qualquer 
serviço de mediação por parte da igreja ou do clero. 
Hus criticava profundamente a prática da eucaristia 
da Igreja de Roma, onde apenas o sacerdote bebia 
do cálice, enquanto a hóstia era distribuída a todos, 
criando uma mediação entre o fiel e a ceia.

 Embora contasse com o apoio do Ar-
cebispo Zbyněk Zajíc, seu superior, Hus acabou 
sendo denunciado às autoridades da Igreja Romana 
quando se colocou contra a prática da venda de 
indulgências que havia se fortalecido em Praga. As-
sim, em 1410, Jan Hus foi excomungado pelo Papa 
Alexandre V. Contando já com um grande número 
de seguidores, a chamada “Igreja Hussita” entrou 
em confrontos diretos com a autoridade papal. 
Bulas romanas eram queimadas nas ruas de Praga, 
e um manuscrito de um sermão de Hus sobre como 
a igreja não deveria brandir a espada contra seus 
inimigos, mas orar a Deus por eles, circulava pelas 
ruas da cidade.
 Tentando reconciliar a igreja e apaziguar 
os conflitos cada vez mais crescentes por toda a 
Europa, foi convocado em 1414 o Concílio de 
Constança. Jan Hus concordou em participar, pois 
também desejava esclarecer melhor seus pontos de 
vista. Muito se discute quais eram as reais intenções 
de Jan Hus ao pregar o que pregava. Principalmente 
por isso: Hus espalhou suas ideias por meio de suas 
pregações, e pouco escreveu sobre esse movimento 
“reformador” propriamente dito. Enquanto os 
que o consideram o primeiro reformador enten-
dem que seu objetivo até mesmo em participar do 
Concílio de Constança era o de reformar e dividir 
a igreja, outros afirmam que suas preocupações 
eram apenas éticas e eclesiológicas. Em um de seus 
poucos escritos preservados, ele dizia: “Se paga 
pela confissão, pela missa, pelo sacramento, pelas 
indulgências, por uma bênção, por um funeral 
e por orações. O último centavo que uma velha 
senhora escondeu por meio dos ladrões não lhe 
será poupado. O perverso padre irá tomá-lo”. Assim 
como se diz dos movimentos iniciais de Lutero, 
Hus provavelmente não queria criar uma igreja à 
parte de Roma, mas trazê-la de volta à fidelidade às 
Escrituras.
 Em Constança, várias outras questões 
foram tratadas ao longo de mais de um ano, mas ao 
final de 1414, Jan Hus entrou em pauta. Foi esta-
belecida uma comissão de três bispos para analisar 
as obras de Hus e prestar um relatório sobre as 
acusações de seus escritos. Até agora um partici-
pante livre do Concílio, pois lhe fora garantido um 
salvo conduto, Hus foi preso. Seu salvo conduto foi 
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revogado porque as autoridades do Concílio temiam 
por sua fuga. Vários julgamentos se sucederam mas, 
em todos, a posição de Hus era a mesma: só se 
retrataria de seus pontos de vista quando lhe pro-
vassem biblicamente de seus erros. Seu desejo não 
era enfrentar um tribunal legal, mas começar um 
debate sobre suas crenças, o que nunca ocorreu.
Finalmente, em 6 de Julho de 1415, Jan Hus foi 
declarado culpado de heresia máxima, juntamente 
com John Wycliffe, que já havia falecido. Suas vestes 
foram tiradas, enquanto, ajoelhado, apenas orava 
em voz baixa para que Deus perdoasse seus agres-
sores. Retirado do santuário onde o julgamento 
ocorrera, foi levado diretamente para a execução. 
Quando tudo estava pronto e o carrasco apenas 
esperava a ordem para acender a fogueira, uma das 
autoridades de Roma deu a Hus a última oportu-
nidade de se retratar. Suas últimas palavras fi caram 
registradas:

“Deus é testemunha de que nunca preguei aquilo 
que de que me acusam. Na mesma verdade do 
Evangelho sobre o qual escrevi, ensinei e preguei, 
apesar dos dizeres e posições dos santos doutores, 
estou pronto para morrer hoje mesmo”.

 Jan Hus foi queimado até a morte, e suas 
cinzas espalhas no rio Reno. Também fi caram 
famosas suas palavras, alguns dias antes de morrer, 
que ali estavam a calar um ganso (“Huss”, na língua 
tcheca), mas que em 100 anos surgiria um cisne 
que eles não seriam capazes de calar. Não precisou 
de muito tempo após Lutero pregar suas 95 teses 
na Catedral de Wittenberg para lhe associarem à 
fi gura do cisne “predito” por Hus. Curiosamente, 
após o término do Concílio de Constança, os ossos 
de John Wycliffe, também condenado por heresia, 
foram desenterrados e queimados.
 A caracterização histórica de Jan Hus 
como “pré-reformador” ou “o primeiro reforma-
dor” é incerta, mas todos nós podemos ver até hoje 
suas infl uências. Como uma música famosa que 
ouvimos no rádio, mas só descobrimos o nome do 
autor anos depois, os confl itos de Hus com a Igreja 
Romana infl uenciaram profundamente, a curto 
prazo, sua região – estima-se que 100 anos após sua 
morte, 90% dos habitantes da região tcheca eram 
anticatólicos e seguidores dos discípulos de Hus – e 

a longo prazo, toda a Europa, por meio da Reforma, 
mas difi cilmente nos lembramos de seu nome 
quando fazemos uma lista rápida dos grandes 
reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio.
 Da história de Hus, fi ca a lembrança de 
que não devemos lembrar-nos de sua vida, sua 
morte e seu legado simplesmente para honrá-lo ou 
dar-lhe um lugar merecido à mesa dos reforma-
dores ou dos mártires do cristianismo, mas para 
glorifi carmos a Deus por sua providência e sua 
misericórdia, por nunca deixar seu povo entregue 
à escuridão e por sabermos que é dele que vem 
a coragem para, se necessário, entregarmos até 
mesmo nossas vidas à espada e ao fogo.

Filipe Schulz é Diácono da Igreja Presbiteriana Semear, 
graduando na área de Computação pela Universidade de 
Brasília, responsável técnico pelo iPródigo.com e interessado em 
teologia, especialmente nas áreas de apologética, cosmovisão e 
história da igreja.

Algumas curiosidades

6 de Julho é feriado nacional na República 
Tcheca, como memorial pela morte de Hus.

A obra de Hus também infl uenciou profunda-
mente a literatura Checa. Seu uso dos acentos 
diacríticos introduziu um sistema ordenado 
para dar a cada símbolo um som único.

Palavras de Martinho Lutero sobre sua 
descoberta dos escritos de Jan Hus: “Fiquei 
incrivelmente atônito. Não conseguia entender o 
que levou a queimarem tão grande homem, que 
explicava as Escrituras com tanta habilidade e 
seriedade”

Assim como em grandes acontecimentos 
históricos, e até mesmo na crucifi cação de 
Jesus, no dia da execução de Jan Hus houve 
um eclipse solar total sobre Constança, cidade 
onde ele havia sido julgado.

Em 1893, imigrantes Tchecos levantaram uma 
estátua de Jan Hus em um cemitério de Nova 
York, sendo o primeiro memorial estabelecido 
nos Estados Unidos a um estrangeiro.
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Ao receber o convite para escrever sobre o tema 
desta edição da revista, senti uma mórbida 

felicidade para a pesquisa. Já explico. Sendo eu de 
uma tradição calvinista, quando tive mais contato 
com a teologia de Lutero, levantei algumas suspei-
tas da diferente concepção do reformador sobre a 
morte e do que viria após o traspasse desta vida.1  
Aliado a isso, meu objetivo foi também tentar 
traçar os pontos de divergência e convergência 
entre Lutero e Calvino. No entanto, a ênfase recairá, 
neste breve artigo, sobre o pensamento de Lutero. 
Logo, este trabalho descreve, de forma sucinta, 

questões históricas, teológicas e práticas da reflexão 
do reformador sobre a morte.  Portanto, o que vem 
a seguir, mais do que um artigo solicitado, é um 
tema de curiosidade pessoal e descoberta. Espero 
que seja uma boa e consoladora introdução na “Ars 
Moriendi” (a arte de morrer) à luz do recém-nasci-
do protestantismo. 
 A morte e o destino póstumo sempre 
agitaram a mente e a fantasia humana. Ora, 
negando-os, ora aceitando-os resignadamente 

1 Também não se poderá omitir a compreensão antropológica que acaba 
sendo o pando de fundo necessário para tratar da vida e morte humana.

LUTERO,
a Morte e
o post mortem

ars moriendi protestante – uma breve introdução
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ou até desejando-os. Tantas são as pessoas, assim 
também as cosmovisões, os medos e as esperanças.  
Desde as épocas mais remotas até o nosso mundo 
contemporâneo, a morte e sua irmã gêmea – a 
vida post mortem – estão presentes. A banda de 
rock inglesa Coldplay, por exemplo, tem lançado 
“hits” em seus álbuns que remetem à morte: “Viva 
la Vida or Death and All His Friends” (Viva a Vida 
ou a Morte e Todos Seus Amigos), “Cemeteries of 
London” (Cemitérios de Londres) e assim também 
o mais recente sucesso “Paradise” (Paraíso). As 
ideias de dor e esperança, desilusão e sonho, 

A morte na Idade Média e a Reforma 
Protestante

O “Sitz im Leben” de Lutero se dá sob a forte visão 
medieval da morte. O quadro de  Master E. S. 
(1420–1468) “Versuchung im Glauben” (tentações 
na fé) capta bem essa imagem. Segundo Ricardo W. 
Rieth, 

reencontrar depois de perder, vida e morte são 
facilmente identificadas também em nosso tempo.  

ilustração : Josaías Jr.
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A educação cristã e o aconselhamento pastoral 
no final da Idade Média – e mesmo antes – eram 
pautados em boa medida pela alternância entre 
ameaça e consolo. A arte sacra corroborava essa 
perspectiva, como pode ser visto em inúmeras obras 
retratando a morte, o purgatório, o juízo final, o 
céu e o inferno como estados da alma, descritos 
através das mais variadas expressões faciais.2  

 Ao lado das epidemias, da curta expectati-
va de vida, o medo da morte era ampliado, e como 
uma fera faminta, só podia ser domada pelo pa-
pado – mas, no além. Na época existiam, inclusive, 
mapas topográficos dos vários locais intermediários 
para onde as almas iam após a morte.3  A doutrina 
do “Zwischenzustand” (estado intermediário) é 
radicalmente afetada pela Teologia  Protestante. 

Lutero e o “slogan” da Sola Scriptura

É interessante observar que o reformador alemão,  
com a sua vigorosa volta às Escrituras, provocou 
reações de esperança tanto entre os cristãos quanto 
no povo judeu,4  alguns dos quais chegaram ao 
excesso apocalíptico: 

Lutero seria um cripto-israelita que ira reconduzir 
outros à lei mosaica. Os fenômenos de iconoclastia, 
os estudos hebraicos de Lutero e de seus adeptos, as-
sim como os golpes lançados à instituição romana, 
seriam igualmente sinais messiânicos. Outros ju-
deus não iam tão longe assim, contentando-se em 
realçar tudo aquilo que aproximava o cristianismo 
reformado por Lutero do judaísmo.5 

 Em que se pese essa aproximação, Lutero 
no seu “Comentário sobre profetas menores (1524-
26)” combatia as tradições judaicas lançando “o 
Talmude no mesmo saco que as decretos papais 
e o Alcorão.”6 O emblema da “Sola Scriptura”, se 
por um lado aproximava judeus e cristãos, por 
outro, novamente dividia. A Escritura, sozinha, 
deve permanecer apenas! Essa firme posição de não 
especular além da Bíblia influenciará a exegese de 
Lutero, inclusive aproximando-o de pontos de vista 
mais hebraicos. É interessante notar que Lutero, em 
seu comentário sobre Hebreus tratando do famoso 
capítulo 11, afirma não se poder saber onde e qual 
o estado de Enoque (Gn 5.24) e acrescenta o mes-
mo sobre Elias (2 Rs 2.11). A Escritura, segundo 
Lutero, não apresenta a condição deles agora.7   

Antropologia e morte em Lutero

Pode-se perceber que o pensamento do reforma-
dor alemão foi modificando-se à medida que se 
aprofundava nos estudos das Sagradas Escritu-
ras. Inclusive, o método de estudo modificou-se, 
deixando a tradição da Igreja quando a Bíblia não a 
autorizava. Nas suas 95 Teses, percebe-se o protes-
tantismo rudimentar que aceita o papado e o pur-
gatório, mesmo que atingindo ambos com ironias 
vez ou outra. A aproximação de Lutero do mundo 
bíblico trouxe-lhe um apego forte às Escrituras 
de tal forma que a sua antropologia inclinava-se 
cada vez mais a uma visão integral do ser humano 
– uma visão hebraica, para muitos. A dicotomia 
entre o corpo e a alma, em Lutero, tornou-se cada 
vez menos acentuada. Por outro lado, a tensão 
“corpo x alma” continua, sem que o reformador 
tente sistematizar os casos, equilibrando-se numa 
suave dicotomia em que não se especula a respeito. 
Vários estudos têm sido feitos sobre a dificuldade 
da posição de Lutero e a sua compreensão do que 
ocorre ao ser humano na morte.8 Isso, pelo menos, 
evidenciaria a não sistematização de Lutero quanto 
a esse respeito e serve também de alerta para os que 
desejam aprofundar-se nessa matéria.  
 Lutero, no ano de 1521, ao comentar o 
Magnificat (o “cântico de Maria” – Lc 1.46-55)9 
traz uma abordagem mais semelhante à tricotomia  
baseando-se em 1 Ts 5.23. Já no seu comentário ao 
capítulo 15 da Primeira Epístola aos Coríntios o seu 
enfoque antropológico parece ser mais integral. Ele 
relaciona o termo hebraico “nefesh” e “Seele” (alma, 
em alemão) ao dizer que este termo está “signifi-
cando não apenas uma parte [...] mas significa o ser 

2 LUTERO, Martim. Martinho Lutero: obras selecionadas. São Leopoldo: 
Sinodal, 2005. v.9, p. 285.
3 ALTHAUS, Paul. The Theology of Martin Luther. Philadelphia: Fortress 
Press, 1966. p. 412. 
4 LIENHARD, Marc. Martin Lutero : tempo, vida, mensagem. São Leo-
poldo : Sinodal, 1998. p. 232.
5 LIENHARD, Marc. p. 232.
6 LIENHARD, Marc. p. 234.
7 LUTHER’S Works. Lectures on Titus, Philemon, and Hebrews. American 
ed. St. Louis: Concordia, 1968. p. 234. 
8 ALTHAUS, Paul. Unsterblichkeit und ewiges Leben bei Luther. Zur 
Auseinandersetzung MIT Carl Stange. Güttersloh, 1930; HEIDLER, 
Fritz. Luthers Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Ratzenburger 
Hefte 1. Erlangen, 1983; RADLER, Alexander. Unsterblichkeitsgedanke 
und Aufestehungsglaube. Veröffentlichungen der Luther-Akademie 
Ratzenburg v. 11. Erlangen, 1988 (especialmente a bibliografia das 
páginas 38s); HERRMANN, Christian. Unsterblichkeit der Seele durch 
Aufestehung. Studien zun den anthropologischen Implikationen der 
Escatologie. Göttingen, 1997.
9 LUTERO, Martim.  2005. v.6, p. 27.
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humano inteiro.”10 E, fi nalmente em suas famosas 
“Tischreden” 11 (conversas à mesa) em 1542/1543, 
essa tensão antropológica fi ca demonstrada na 
melhor e mais vigorosa aplicação do “já e ainda não”.

Lutero e a presença da morte

Lutero, desde muito cedo, se preocupou com a 
morte. Segundo a versão mais conhecida, a sua 
decisão de tornar-se monge foi tomada quando ele 
temia por sua vida durante uma forte tempestade. 
Em 19 de março de 1518, em um dos seus 
primeiros sermões, Lutero tratou da ressurreição de 
Lázaro (Jo 11.1-45) citando os três tipos de mortes 
classifi cadas por Agostinho (a morte da alma; 
a pessoa sobrecarregada pelo peso dos pecados 
e, fi nalmente, o sepulcro).12 Lutero, na Dieta de 
Worms (1521), após defender sua posição, pediu 
um dia a mais para sua defesa, já temendo por 
sua morte. Depois de reafi rmar seus escritos na 
Dieta de Worms, viveu por algum tempo fugitivo 
e refugiado pelo príncipe-eleitor da Saxônia, 
Frederico III. O hino Castelo Forte, a “marselhesa 
da Reforma”, baseado no Salmo 46, foi escrito 
durante momentos angustiantes diante da morte.  
Lutero muitas vezes recebeu e acolheu moribundos 
na sua casa. A morte sempre esteve presente na vida 
e pregação de Lutero: 

Lutero e o ensino sobre como enfrentar 
o medo da morte

Para Lutero, o medo da morte, do juízo e do 
fogo eterno, da consciência contra si mesmo, da 
acusação do diabo e condenação da Palavra de 
Deus é um “vale de desolação”.17

 A morte, para Lutero, é uma jornada de 
encontro para Deus, mas que em Cristo, deve ser 
trilhada sem medo. “Aí se inicia a porta estreita, o 
caminho apertado para a vida, por onde cada um 
deve se aventurar com bom ânimo, pois o caminho 
é, por certo, estreito, mas não é longo”.18 Lutero faz 
uma analogia ao nascimento de uma criança, à dor 
do parto (Mc 9.23): “o mesmo vale para a morte: 
devemos livrar-nos do medo e saber que, depois, 
haverá muito espaço e alegria.”19

Lutero e o preparo para a morte

Lutero escreveu um famoso sermão em 1519 
sobre a preparação para a morte14. É um dos 
primeiros sermões do que se pode chamar de 
literatura protestante. Segundo Joachim Fischer, 
“até 1525 houve, ao todo, 21 reedições, além de 
duas traduções latinas – um sinal inequívoco de 
sua enorme popularidade”.15 Tal popularidade 
provavelmente se deu pelos diversos medos da 
morte que existiam na época.  Neste sermão, Lutero 

Todos nós, sem exceção, somos intimados a comparecer 
diante da morte, e ninguém poderá morrer em lugar 
de outro, mas cada um por si mesmo agonizará. Até 
podemos fazer nosso lamento chegar aos ouvidos dos 
outros, mas cada um terá que enfrentar o momento da 
morte sozinho.13

preocupa-se, em primeiro lugar, com a ordem dos 
bens que alguém deve deixar antes de se despedir 
em sua morte, evitando assim “rixas, discórdias, ou 
algum outro mal-entendido entre seus parentes.”16 
E, em segundo, essa despedida inclui a dimensão 
espiritual, em que se deve perdoar a todos, mesmo 
os que nos tenham ofendido. Além disso, deve-
se desejar o perdão de todos os que ofendemos 
também, inclusive com a omissão de nossas boas 
obras e maus exemplos que demos.

10 LUTERO, Martim.  2005. v.9, p. 402.
11 Table Talk (Luther’s Works). American ed. Philadelphia: Fortress, 1967, 
v.54. p. 446.
12 LUTHER’S Works. Sermons I. American ed. Philadelphia: Fortress, 
Muhlenberg, 1959, p. 44-5.
13 WOLF, Manfred. Mais uma pergunta, Dr. Lutero...: entrevista com o 
Reformador. São Leopoldo: Sinodal, 2011. p. 91.
14 Eyn Sermon von der bereytung zum sterben (alemão antigo) WA 
2.684-97.
15 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 386.
16 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 386.
17 LUTERO, Martim. 2005. v.9, p. 329.
18 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 387.
19 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 387.
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Mas, como enfrentar a morte com alegria? Lutero, 
apontando somente para Cristo, esclarece que 
não se devem fixar os pensamentos na imagem 
da morte, nem nos que foram mortos pela ira de 
Deus, nem mesmo em nossos pecados. São essas 
três imagens – morte, pecado e inferno – que nos 
assustam. Não devemos nos preocupar com elas, 
mas antes 

...deves preocupar-te com a morte de Cristo tão-
somente; então encontrarás vida. No entanto, se 
mirar a morte em outro lugar, ela te mata com 
grande inquietude e tormento. É por isso que 
Cristo diz: “No mundo (isto significa também em 
nós mesmos) vocês terão inquietação. Em mim, 
porém, terão a paz.” [Jo 16.33]20

 Lutero inclui também a dúvida da 
predestinação (se somos ou não eleitos) ao lado 
do medo da morte, do inferno e da culpa de 
nossos pecados. “Não deves contemplar [...] a 
predestinação em ti mesmo, nem nela mesma, nem 
naqueles que foram condenados.”21 Lutero sempre 
direciona o olhar da fé para Deus e não para nós 
mesmos. “Deves deixar que Deus seja Deus, que ele 
saiba mais sobre ti do que tu mesmo. Olha, por isso, 
a imagem celestial, Cristo.”22  Diante das imagens da 
morte, pecado e inferno, Lutero arremata que elas 
“fogem com todas as suas forças se exercitarmos 
em nós as imagens luminosas de Cristo [...] à 
noite[...].”23  Por isso, diante do medo da morte, 
Lutero pode afirmar confiantemente que Deus 

...te dá, em Cristo, a imagem da vida, da graça, 
da salvação, para que não te horrorizes diante 
da imagem da morte, do pecado e do inferno. 
Além disso, coloca sobre o seu amado Filho a tua 
morte, o teu pecado, o teu inferno, vencendo-os e 
tornando-os inofensivos para ti.24 

Lutero, em seu comentário de Isaías, confronta 
também a vida monástica e os diversos tratados que 
ensinavam como enfrentar a morte.

No entanto, a vitória e preparação para a 
morte precisam ser vistas em Cristo, não nos 
desertos ou nos mosteiros onde as barrigas são 
engordadas. Você precisa olhar para Cristo, no 
qual você vê a morte conquistada [...] Nós não 
devemos olhar para os nossos pecados e atos 
dignos de vergonha, mas devemos olhar para 

fora de nós mesmos, longe de nossos pecados e da 
presunção, e ir só a Cristo mesmo [...] Ninguém 
tem tratado corretamente da preparação para 
morte dessa maneira, embora haja incontáveis 
tratados escritos sobre a preparação para a morte. 
Quanto a você, não considere sua morte como se 
estivesse em você mesmo, mas veja-a em Cristo, o 
Vitorioso.25 

Lutero e a imortalidade

Segundo Paul Althaus,26 Lutero via na palavra 
proferida por Deus, seja em graça ou em juízo, a 
eternidade do ser humano. Não seria uma alma, 
mas o ser integral, como um todo que está vivo 
para Deus, apesar de morto. No entanto, Lutero não 
explica como isso seria possível ao comentar sobre 
Jesus e a ressurreição (Mt 22) – “Deus não é o Deus 
de mortos, mas de vivos”. A imortalidade, para 
Lutero, não está na alma humana, mas na palavra 
dita por Deus. Lutero fazia o seguinte silogismo: 
“Se Deus se apresenta a você como seu Deus, então 
você está vivo para Deus, mesmo quando você está 
morto”.27 Althaus continua:

De acordo com Lutero, isso se aplica como verdade 
para todo o homem – mesmo que Deus não fale 
com ele em graça, mas “em ira”. Não há base 
alguma para um homem afastar-se, ou fugir da 
sua relação com Deus pela morte do seu corpo. 
O fato de que Deus falou com ele continua a ser o 
seu destino inevitável.28 

 E, na mesma direção, Oswald Bayer 
assegura que, para Lutero, a relação com Deus 
não é interrompida com a morte, antes  “essa 
relação espera tão-somente a continuidade do agir 
e falar de Deus.”29 Logo, a imortalidade da alma 
não se daria como um ente à parte do corpo, mas 
guardada na palavra pronunciada de Deus.

20 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 390.
21 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 391.
22 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 391.
23 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 392.
24 LUTERO, Martim. 1987. v.1, p. 398.
25  LUTHER`S Works. Lectures on Isaiah. American ed. St. Louis: Concor-
dia, 1969. v. 16. p.337-38. 
26 ALTHAUS, Paul. p. 412. Tradução própria.
27 ALTHAUS, Paul. p. 412. Tradução própria.
28 ALTHAUS, Paul. p. 412. Tradução própria.
29 BAYER, Oswald. A teologia de Martim Lutero: uma atualização. São 
Leopoldo: Sinodal, 2007. pp. 238-39.
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Lutero e o sono da morte

O pensamento do reformador se aproxima de uma 
espécie de sono da alma: 
 

Deveríamos exercitar-nos na fé e acostumar-
nos a desdenhar da morte e encará-la como um 
sono profundo [...] ver o esquife como o colo ou o 
paraíso do Senhor Cristo, contemplar a sepultura 
como nada mais do que uma cama macia, pois 
assim verdadeiramente é tudo diante de Deus.30

  
 Por outro lado, Lutero afi rmou algo que 
dá a entender que há vida após a morte.  Mas o 
reformador não entra em detalhes: “Como as almas 
descansam nós não sabemos; no entanto, é certo 
que elas vivem.”31  E, nas “Tischreden” (conversas à 
mesa), em resposta à sua esposa, ele diz:  

Sim, você, também já está no céu [...] Abraão vive 
também. Deus é Deus dos vivos [...] Agora, se 

30 WOLF, Manfred. p. 93.
31  PIEPER, Franz. Christliche Dogmatik. St. Louis: Concordia, 1920-
1946. 3 v. III, p. 512. Tradução própria.
32 Table Talk (Luther’s Works). American ed. Philadelphia: Fortress, 1967, 
v.54. p. 446. Tradução própria.

alguém disser que alma de Abraão vive com Deus 
mas seu corpo está morto, este distinção é uma 
bobagem [...] Esta é a maneira de vocês fi lósofos 
falarem: “Depois que alma partir do seu domicí-
lio, etc”. Seria uma alma estúpida se ela estivesse 
no céu e desejasse o seu corpo!32

 Daí, talvez, melhor chamar o pensamento 
de Lutero sobre o estado após esta vida de “sono 
da morte” e não de “sono da alma” inconsciente. 
O cristão teria uma alma que descansa 
alegremente em Deus – o que implica algum 
estado de consciência, mas que Lutero não sabe 
como elucidar a exemplo do caso de Abraão.   
Por outro lado, para Lutero, a estado anterior à 
ressurreição parece que cairá no esquecimento. 

PARA CONHECER O PENSAMENTO DE LUTERO – ALGUMAS INDICAÇÕES EM PORTUGUÊS
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Martin Lutero: tempo, vida, mensagem (409p.) 3ed atualizada e corrigida -  Sinodal
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A teologia de Martim Lutero: uma atualização (284p.) - Sinodal
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Lutero (2003, 123min)  - Eikon Film, NFP Teleart Berlin, Thrivent Financial for Lutherans
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“Repentinamente ressuscitaremos no último dia, 
sem conseguir compreender como morremos e 
como passamos pela morte.”33 Por fi m, segundo 
Pieper, “um sono da alma que inclui a alegria em 
Deus (como diz Lutero) não pode ser chamado de 
doutrina falsa.” 34

Lutero a esperança de vida após a morte
       
Um exemplo do que defi ne a certeza, a esperança 
cristã, para Lutero, são as palavras de Cristo em Jo 
11.26: “Aquele que crê em mim, nunca morrerá.” 
Para Lutero, o “lugar” de descanso está na palavra 
de Deus e na promessa de Cristo. E, no último dia, 
todos, crentes ou não, ressuscitarão para o juízo, 
uns para vida eterna com Cristo e outros para a 
condenação eterna.35 A esperança e a alegria do 
porvir são aguardadas no dia da ressurreição. 
“Cairemos no sono até que ele [isto é, Cristo] venha 
e bata à porta do tumolozinho e diga: ‘Doutor 
Martim, levanta!’ Então me levantarei no mesmo 
instante e serei eternamente feliz com ele.”36  
 Interessante é também a explicação do 
reformador sobre as palavras de Cristo ao ladrão da 
cruz: “hoje mesmo estarás comigo no paraíso”. No 
inverno de 1542 ou 1543, nas “Tischreden” (conver-
sas à mesa), alguém pensando em Lc 23.43 pergun-
tou a Lutero se a alma escapa imediatamente do 
corpo mortal entrando no paraíso. E o reformador 
responde:

Sim, o que signifi ca esta palavra “hoje”? É verdade 
que a alma ouve, sente, e vê depois da morte, mas 
como isso ocorre nós não entendemos [...] Se  nós 
tentássemos imaginar isso de acordo [nossa con-
cepção de tempo] nesta vida, nós seríamos bobos. 
Cristo respondeu aos seus discípulos que eram, 
sem dúvidas, curiosos. [Ele disse] “Aquele que crer 
em mim, ainda que morra, viverá.” [Jo 11:25]. De 
forma similar [Paulo escreveu], “quer vivamos, 
quer morramos, somos do Senhor [Rm 14.8]”.37

Lutero e a responsabilidade médica e 
eclesiástica

A morte não deveria afugentar os que podem 
oferecer ajuda médica e espiritual. Segundo Lutero, 
as autoridades médicas e eclesiásticas não se 
deveriam ter pavor da contaminação. O médico, 
o pastor ou diácono, etc, deveria “ser o infectado 
representante de Jesus Cristo”.38 

Lutero e a dignidade do tratamento dos 
mortos

O corpo humano tem seu valor, especialmente à luz 
da ressurreição. Por isso, os cristãos devem modifi -
car sua percepção e linguajar ao tratar dos mortos.  
Segundo Lutero,

Ao ver meu pai, minha mãe, meu irmão, minha 
irmã, um fi lho ou amigo sepultado debaixo da 
terra, como cristão, não devo dizer: “Eis aí um 
cadáver ou uma carniça fedorenta e podre”, e 
sim: “Aí está meu amado pai, mãe, fi lho, amigo, 
príncipe e senhor, etc., e, hoje ou amanhã, tam-
bém estarei com eles. Que são eles? Grãozinhos 
que, brevemente, brotarão imortais e imperecíveis, 
muito mais belos que a verde plantação na 
lavoura, ao chegar o verão”. Assim é que se fala! 
Essa é a linguagem celeste de Deus e seus anjos.39

33  WOLF, Manfred. p. 92.
34  PIEPER, Franz. p. 512. Tradução própria.
35 ALTHAUS, Paul.  p. 417.
36 BAYER, Oswald. pp. 238-39.
37 Table Talk (Luther’s Works).  p. 446. Tradução própria.
38 LUTERO, Martim. 2005. v.9, p. 429.
39 LUTERO, Martim. 2005. v.9, p. 394.
40 LUTERO, Martim. 2005. v.9, p. 400.
41 LUTERO, Martim. 2005. v.9, p. 401.

Deves preocupar-te com a 
morte de Cristo tão-somente; 
então encontrarás vida. No 
entanto, se mirar a morte em 
outro lugar, ela te mata com 
grande inquietude e tormento. 
É por isso que Cristo diz: ‘No 
mundo (isto signifi ca também 
em nós mesmos) vocês terão 
inquietação. Em mim, porém, 
terão a paz.’ 

(Martinho Lutero)
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 Cabe também lembrar que Lutero fala da 
desonra terrena que nosso corpo não glorifi cado 
passa.  O corpo sofre de desonra por suas necessi-
dades e inutilidade após a morte, sofrendo até o 
roubo de suas roupas.40 Além disso, é muito frágil, 
padecendo por doença, podendo ser atingido até 
por um piolho!41

Conclusão

Diferente de Calvino,42 o pensamento de Lutero so-
bre a vida após a morte é afetado por uma antropo-
logia mais integral. A tensão entre corpo e alma, 
desta vida e do porvir, para Lutero, ao que parece, 
se dá mais dentro de uma perspectiva escatológica.  
Segundo Pieper, 

Lutero fala mais cautelosamente do estado da 
alma entre a morte e a ressurreição do que  [...] 
os teólogos posteriores que transferiram algumas 
coisas para o estado entre a morte e a ressurreição 
que pode ser dito com certeza apenas do estado 
após a ressurreição.43

Assim também, nessa mesma linha vê Rieth

Assim, [Lutero] não se incomoda com o fato de 
Paulo falar da vida com Cristo logo após a morte 
e, paradoxalmente, abordar a ressurreição futura 
em face do juízo fi nal. Lutero não busca uma 
solução sistemática dessas diferenças e evita todo 
e qualquer arrazoado que conduza à especula-
ção grosseira [...] Sustenta que toda e qualquer 
consideração sobre um estado intermediário 
entre morte e ressurreição desvia-se do centro da 
questão, pois pressupõe uma noção de tempo em-
piricamente percebida, que é totalmente diversa 
do tempo de Deus [...] Por isso, Lutero prefere 
falar em “sono da morte”, ao invés de um “estado 
intermediário”.44

 Talvez, a posição radical de Lutero sobre 
um quase sono da alma tenha se dado em reação à 
doutrina do purgatório, da intercessão dos santos, 
das diversas questões que estavam em ebulição 
ainda do mundo medieval. O “Leitmotiv” da Sola 
Scriptura impeliu o coração do reformador para 
longe de quaisquer considerações não bíblicas. 
A redescoberta da justifi cação pela fé pode ter 
também inclinado Lutero para uma escatologia 
realizada de tal maneira que os fundamentos da 

vida após a morte foram sacudidos. Uma coisa é 
certa: em um contexto em que as pestes, a morte 
e o medo do porvir estavam em alta, foi em hora 
oportuna que a Providência fez arder a tocha do 
Evangelho sob o calor da justifi cação por graça e fé 
somente. 
 Havendo um “sono da morte” ou apenas 
a ressurreição após esta vida, o certo é que Lutero 
ensina a olharmos para a Escritura diante da 
morte e esperar nas promessas de Deus reveladas 
nela. É pela Escritura que somos exortados a não 
esquecermos da constante presença da morte. As 
pessoas, segundo o reformador, “fazem de sua vida 
uma vida eterna, mesmo que a morte não des-
grude de seus calcanhares e seja nosso vizinho mais 
próximo.”45  
 Lutero mostra como, pelas Escrituras, 
podemos viver  uma vida sem medo da morte. 
Somos desafi ados a nos preparar adequadamente 
para a morte na esperança do Evangelho e jamais 
confi ar ou nos desesperar em nós mesmos. Somos 
estimulados, nas promessas de Deus, a cuidar um 
dos outros, mesmo em situação de risco de vida.  
Somos entusiasmados, em Cristo, a aguardamos 
a redenção e vitória fi nal sobre a fragilidade do 
nosso corpo, sobre os nossos pecados, sobre a nossa 
morte e sobre a nossa condenação ao inferno tendo 
o próprio Cristo como único que venceu tudo pelos 
seus! Somos comovidos a meditar nisso, pois como 
disse Calvino, “aquele que não aguarda alegre-
mente o dia da morte e da ressurreição não tem 
feito qualquer progresso na escola de Cristo.”46  Em 
Cristo temos a morte da nossa morte!

42 Cf. a obra de Calvino - Psychopanychia (1534). Cf.  CALVIN’S Com-
mentaries. Commentary on a Harmony of the Evangelists, Matthew, 
Mark, and Luke. Grand Rapids: Baker Book House, 1993, v. 1. pp. 188-90. 
Cf. CALVIN’S Commentaries. Commentary on a Harmony of the 
Evangelists, Matthew, Mark, and Luke. Grand Rapids: Baker Book House, 
1993, v. 3. p. 52, Cf. CALVIN’S Commentaries. Commentaries on the 
Epistle of Paul to the Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, I & II 
Thess. I & II Timothy, Titus, Philemon. Grand Rapids: Baker Book House, 
1993. p.43-4. (Philippians).
43 PIEPER, Franz. p. 512. Tradução própria.
44 LUTERO, Martim. 2005. v.9, p. 285.
45 WOLF, Manfred. p. 136.
46 Institutas, III.9.5.
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PERCEPÇÕES

– Duvido você ir lá e tocar no corpo.

O desafio veio de um dos primos que estava comigo 
no meu primeiro encontro com a morte. A ocasião 
deveria ter sido uma reunião de família, celebrando 
a vitória sobre o câncer que Deus havia conce-
dido à minha avó, há poucos meses. No entanto, 
o tratamento havia enfraquecido os seus ossos, e 
ao mesmo tempo que a família viajava para vê-la, 
uma queda lhe fraturou o quadril, encaminhando-a 
novamente ao hospital. Ela sobreviveu à operação, e 
até recebeu uma visita da minha mãe naquela noite, 
mas logo depois um coágulo a remeteu aos braços 
do seu Pai celestial.
 Estávamos reunidos em família agora, não 
para celebrar, mas para confortar-nos mutuamente. 
A pequena capela estava repleta de familiares, 
amigos, irmãos e irmãs na fé. A rodinha de primos 
se encontrava agora ao pé do caixão, onde curiosa-
mente olhávamos aquele corpo.

– Sabia que você não teria coragem.

 Aproximei-me do caixão e, após me 
certificar de que não era observado por nenhum 
adulto, estiquei a mão e acariciei o rosto de minha 
avó. Do canto do ouvido, notei os murmúrios de 
espanto dos primos, porém a minha mente estava 
ocupada demais processando a realidade daquilo 
que sentia: aquilo no qual eu estava tocando, não 
fazia mais parte da minha avó. Ela não sentia meus 
dedos tocando-lhe o rosto. Não ouvia as vozes 
dos entes queridos que conversavam ali, em tons 
abafados. Não podia ver o lindo arranjo de flores 
que a rodeava, nem se deleitar com a sua fragrância. 
E, ao perceber tudo isso, entendi por que não havia 
sentido medo nenhum ao me aproximar dela: o que 
havia naquele caixão não era uma presença de morte, 
e sim apenas uma ausência de vida.
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Cerca de vinte anos depois daquele dia triste, 
minha esposa e eu nos alegrávamos com os 

preparos para receber o nosso primeiro filho, Lucas. 
Durante a gravidez, pude constatar uma grande 
diferença entre o efeito que aquela pequena vida 
estava tendo na minha esposa, e o efeito que tinha 
em mim. À medida que o bebê se desenvolve, a 
mãe percebe que, se comer certas coisas, o bebê 
ficará mais agitado (ou mais quieto). Se ela fizer 
muito esforço físico, sabe que isso poderá fazer mal 
à criança. Sente a fome da criança, somada à sua 
própria fome, e tenta saciar as duas. Dorme mais, 
pois seu corpo está trabalhando em dobro.
 O pai não tem nenhuma dessas experiên-
cias. Sua interatividade com o bebê praticamente 
não existe até o momento do nascimento. Antes 
disso, ele pode sentir um chute aqui ou ali, na bar-
riga de sua esposa. Pode tentar ler, conversar, e can-
tar para a criança, mas não tem garantia nenhuma 
de que ela o ouve. Tudo isso muda após o nasci-
mento daquele pequeno ser. Pouco tempo depois 
do nascimento do Lucas, fiz o seguinte contraste 
entre os meses da gravidez e a realidade pós-parto:
 “Não é que eu não sabia que o Lucas já 
estava lá, na barriga da mamãe, durante os nove 
meses que precederam o seu nascimento. Porém as 
minhas atitudes como pai ante-nascimento e pós-
nascimento foram bem diferentes. Ao ver o meu 
filho, ouvir o seu choro, tocar a sua pele, e cheirar 
aquele cheiro gostoso de bebê, a realidade de sua 
existência caiu sobre mim como uma tonelada 
de tijolos. Não estava preparado para isto. E, nos 
dias que seguiram, me senti como se estivesse 
num sonho, como se a qualquer momento aquela 
criança tão querida para mim pudesse ser tirada 
de nós e retornada àquele estado de meia-realidade 
que havia caracterizado os meses anteriores.”1 

Essas duas experiências, somadas a outras diversas, 
têm demonstrado para mim que, como seres hu-
manos, encasulados em corpos frágeis que se forta-
lecem ao longo do tempo – antes de se fragilizarem 
novamente –, encaramos a morte e a vida de uma 
forma muito peculiar. Mesmo imersos num mundo 
que busca oferecer explicações científicas para cada 
fenômeno, existe uma percepção imediata e existen-
cial do que significa estar vivo. E, apesar de muitas 
vezes não definirmos essas percepções formal-
mente, elas são caracterizadas por alguns fatores:

• Acessibilidade - Consideramos que outras 
coisas contêm vida quando podemos acessá-las 
diretamente. Apesar de sabermos que a criança 
que se desenvolve no ventre da mãe está viva, 
começamos a sentir essa vida claramente quan-
do podemos observá-la e segurá-la nos braços. 
Essa dinâmica também se aplica a nossa reação 
à morte, confundindo os nossos sentimentos ao 
vermos um corpo velado, ainda presente e aces-
sível, porém sem a característica que segue.

• Interatividade - Nossa percepção existencial 
da vida inclui como uma de suas bases o fator 
de estímulo e resposta, ou seja, que podemos 
agir em direção ao outro que está vivo, e que 
o outro tem a capacidade de agir (e muitas 
vezes age) em resposta à nossa ação. A ideia de 
interatividade engloba diversas formas de vida, 
desde plantas que podem reagir aos cuidados 
do jardineiro, organismos microscópicos cujas 
interações podem ser observadas pelo pesqui-
sador, até seres humanos, que podem exercer 
comunicação verbal e física.

• Temporalidade - A experiência da vida humana 
insere em nós a ideia que a vida em si tem um 
princípio, meio, e fim. Nossos confrontos com 
nascimentos e falecimentos reforçam o senti-
mento de que a existência tem limites tempo-
rais, e que, quando se transcendem esses limites, 
a vida está ausente. Acreditamos também que, 
durante esse percurso, a vida se desenvolve 
presa ao tempo, em ascensão, pico, e declínio, 
crescendo contra as forças da entropia até que 
não consegue resisti-las, daí lentamente se en-
tregando aos seus efeitos.

Percepções humanas

1 http://mastigue.com/2009/01/13/sua-vida-nunca-mais-sera-a-mesma-
parte–1/
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Tais percepções são naturais e, com poucas ex-
ceções, realmente se aplicam ao que chamamos de 
vida aqui na Terra. O problema é que, consciente 
ou inconscientemente, temos a tendência de aplicar 
essas mesmas percepções da vida ao nosso enten-
dimento da existência de Deus. Desejamos, e, por 
vezes, exigimos que Deus se comporte de acordo 
com as características da vida humana. Por causa 
disso, muitas vezes nos frustramos com ele, alguns 
chegando ao ponto de negar que ele existe, porque 
não podem percebê-lo da forma que querem.
 Em 1935, o físico austríaco Erwin 
Schrödinger combatia uma certa interpretação da 
mecânica quântica que havia surgido na cidade de 
Copenhagen. O problema dessa interpretação era 
que ela permitia que, em certos casos, fosse possível 
afirmar que uma partícula subatômica existisse em 
dois estados diferentes, simultaneamente, sendo 
que a observação da própria partícula era o que a 
fixaria em um dos estados. Para revelar as falhas 
na compreensão de Copenhagen, ele desenvolveu a 
seguinte experiência teórica: um gato seria fechado 
em uma caixa junto com uma partícula radioa-
tiva, que a cada momento teria 50% de chance de 
desencadear uma reação que quebraria um frasco 
de veneno, matando o gato. Seguindo a lógica de 
Copenhagen, o estado de vida ou morte do gato de-
penderia do estado daquela partícula radioativa, ou 
seja, até abrirem a caixa para observar o resultado, 
o gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. 
 A ideia de Schrödinger era demonstrar 
que certas coisas eram fáceis de dizer quando se 
trata de partículas subatômicas, mas claramente 
absurdas se traduzíssemos essas mesmas teorias 
para um sistema em escala maior. Na realidade, o 
gato nunca existiria em dois estados. Ou ele estaria 
vivo ou estaria morto.2

 Nos mesmos moldes dessa experiência, 
muitas vezes colocamos Deus na caixa e usamos 
critérios humanos para julgar se está vivo ou 
não. O agnóstico chega à mesma conclusão 
que Schrödinger ridicularizava: até acabar a 
experiência, não pode saber se o que está dentro 
da caixa está vivo ou morto, então crê que as duas 
possibilidades são simultaneamente verdadeiras. 
O ateu cruza os braços e se retrai ao canto da sala, 
murmurando que a caixa está vazia e que quem 
montou a experiência é louco. E o evangélico, 
coitado, senta-se ao lado da mesa, faz figa, e 
torce para Deus se manifestar, quebrar a caixa, 

Percepções aplicadas e mostrar que a fé do seu servo não foi em vão. 
Todos eles ignoram o problema fundamental: 
certas coisas são fáceis de dizer e acreditar quando 
lidamos com a percepção existencial da vida 
humana, mas claramente absurdas quando as 
traduzimos para uma vida em escala maior. Não é 
Deus que está na caixa; somos nós. 

2 Essa é uma versão bem simplificada das teorias físicas por trás da 
interpretação de Copenhagen e da experiência de Schrödinger. Uma 
versão mais completa e correta teria que discorrer sobre emaranhamento 
quântico, colapso de sistemas quânticos, e estados indeterminados, o que 
foge ao propósito do presente artigo.

3 Agradeço ao Rev. Daniel Charles Gomes por esse insight, fruto de boas e 
longas conversas sobre o nosso Deus eterno e o processo de revelação.

Se suspendermos as lentes turvas dessas per-
cepções da vida e buscarmos nas Escrituras as 
características que Deus revela sobre o seu ser e o 
seu caráter, começamos a enxergar o erro para o 
qual tão facilmente escorregamos. Reconhecemos 
que as características que percebemos na vida hu-
mana são derivadas de uma realidade maior e mais 
profunda, revelada por Jesus em João 14.6: “Eu sou 
o caminho, e a verdade, e a vida”. As características 
de temporalidade, interatividade e acessibilidade da 
vida terrena são apenas vislumbres do caráter do 
Deus que é vida.

• Temporalidade é uma sombra da eternidade - 
O “Eu sou” de João 14 ecoa as palavras ouvidas 
por Moisés no Monte Horebe, e, consequent-
emente, o princípio da revelação das Escrituras. 
Naquela ocasião, aprouve a Deus estabelecer 
os limites – ou melhor, a ausência de limites 
– quanto a sua pessoa. “EU SOU (…) este é 
o meu nome eternamente” (Ex 3.14–15).3 O 
contexto para começarmos a conhecer aquele 
que é vida é o reconhecimento de que a sua 
existência não se contém nos limites do tempo. 
O EU SOU é perpétuo, eterno. Não tem início, 
meio ou fim, não experimenta momentos de 
fragilidade, e muito menos se preocupa com o 
fim de seus dias.

Derivações divinas
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Uma cosmovisão que tem como base o Deus 
eterno, com o qual temos comunhão através da 
sua habitação em nós, leva a uma série de con-
sequências, algumas das quais esboço a seguir. 
Estas servem apenas como ponto de partida para 
desenvolvimento futuro, já que podemos examinar 
a partir dessa ótica toda uma riqueza de aspectos 
filosóficos-teológicos e práticos.

• Implicações filosóficas - A nossa definição da 
vida precisa ser modificada para conter, no seu 
centro, a derivação e dependência da nossa 
existência em relação ao caráter de Deus, e o 
cumprimento dos seus propósitos para a nossa 
existência. A compreensão de Deus como o 
Autor e Conservador de toda a vida (Nm 16.22, 
Nm 27.16, At 3.15, 1Tm 6.13, Cl 1.16–17, Hb 
1.3) leva o homem a reconhecer a sua própria 
vida como um presente de Deus, e a aceitar a 
sua total dependência dele para continuar a 
viver.

• Implicações teológicas - Uma aceitação da 
eternidade de Deus, e do fato de que ele mesmo 
se revela dessa forma, evitará que caiamos na 
cilada de correntes teológicas como o Teísmo 
Aberto ou Teologia do Processo, que tem como 
berço justamente a aplicação da percepção exis-
tencial da vida humana ao ser de Deus, numa 
tentativa de encaixá-lo nas nossas expectativas. 
Ao mesmo tempo, a exploração dos conceitos 
de habitação e comunhão como características 
do Deus vivo militará contra a tendência de 

Implicações cósmicas

• Interatividade é uma sombra da comunhão 
- Estamos acostumados a lidar com seres que 
mudam ao longo do tempo. Se conversamos 
com alguém e nos encontramos com a mesma 
pessoa no dia seguinte, é bem possível que ela 
tenha mudado sua opinião sobre a conversa 
anterior. O valor que damos à interatividade 
imediata, ao estímulo e à resposta, faz todo 
sentido ao agirmos na direção de seres que estão 
sempre em fluxo, fisicamente, emocionalmente 
e espiritualmente. 

Todavia, quando estamos perante um ser eterno 
“em quem não há mudança nem sombra de 
variação” (Tg 1.17), a interatividade em termos 
de estímulo e resposta perde a sua necessidade 
e utilidade. A voz de Deus é eterna (Nm 23.19), 
e ele nos chama para um relacionamento muito 
mais profundo do que a simples interatividade 
imediata e temporal. Essa comunhão é uma 
aproximação cada vez maior entre Criador e 
criatura, entre Mestre e servo, entre Pai e filho. 
Para tanto, Deus nos dá a sua Palavra, para que 
aprendamos mais sobre o seu caráter e o que ele 
deseja para nós, e nos ensina a conversar com 
ele em oração, para que aprendamos a con-
fiar na sua soberania, bondade e misericórdia. 
Através da obra do Espírito Santo nos nossos 
corações, somos conformados à imagem de 
Cristo Jesus (Rm 8.29).

• Acessibilidade é uma sombra da habitação - 
Essa obra do Espírito Santo acontece de uma 
maneira completamente diferente à qual esta-
mos acostumados, transcendendo a acessibili-
dade que temos uns aos outros, ora possível, 
ora não, e dando-se pela habitação do Espírito 
nos nossos corações. O Deus eterno, que busca 
a comunhão com as suas criaturas, fez-se carne 
e habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo 
(Jo 1.14, Fp 2.6–8), o qual após a sua ascensão 
enviou o Espírito Santo para habitar em nós 
(Jo 14.16–17). É através dessa habitação que 
podemos começar a compreender então o real 
significado da vida e da morte: “Se habita em 
vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus 
dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a 
Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também 
o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, 
que em vós habita.” (Rm 8.11)
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buscarmos novas revelações e experiências em 
detrimento da revelação eterna que já nos foi 
concedida através das Escrituras (2Tm 3.15, Gl 
1.8–9, 2Pe 1.20). O mesmo pode ser dito quanto 
ao nosso desejo de obter respostas instantâneas 
às nossas orações, ou de ignorarmos a presença 
e liderança do Espírito Santo no curso das nos-
sas vidas (Jo 6.63, Rm 8.6).

• Implicações práticas - Se aderirmos às implica-
ções filosóficas e teológicas mencionadas acima, 
começaremos a entender o que Jesus quis dizer 
quando declarou que veio para que tenhamos 
vida, e que a tenhamos em abundância (Jo 
10.10). Teremos a perspectiva necessária para 
compreender que, sem Deus, estamos mortos 
em nossos delitos e pecados (Ef 2.1). Se a vida 
for definida em relação ao caráter de Deus e 
medida em graus de aproximação à imagem do 
Filho (1Jo 5.12), nos entregaremos alegremente 
à obra do Espírito Santo. À medida que essa 
aproximação tomar efeito, nossos alvos serão 
transformados até coincidirem com os alvos de 
Deus, nossos desejos se tornarão aqueles que 
alegram ao coração do Pai, e nossas ações e 
atitudes começarão a refletir o caráter eterno do 
nosso Senhor (Fp 2.13).

 As implicações acima são apenas algumas 
ramificações de uma compreensão da vida a partir 
da pessoa e obra do Pai, Filho, e Espírito Santo. 
O Deus que é vida é o arquétipo, e a nossa vida 
apenas um tipo, uma sombra da realidade maior, 
“como neblina que aparece por instante e logo se 
dissipa” (Tg 4.14). É apenas nele que encontramos 
esperança para depois que essa neblina se dis-
sipar, pois, quando reconhecemos o nosso estado 
de morte e separação do Pai e somos vivificados 
pelo Espírito juntamente com Cristo, recebemos 
a promessa de uma vida eterna de comunhão com 
Deus e habitação com ele (Sl 23.6, Rm 5.2, Ef 2.6, 
1Jo 2.25, Tt 1.2).

Todos ignoram o problema fundamental: 
certas coisas são fáceis de dizer 
e acreditar quando lidamos com a 
percepção existencial da vida humana, 
mas claramente absurdas quando as 
traduzimos para uma vida em escala maior. 
Não é Deus que está na caixa; somos nós. 

David Portela é presbítero em treinamento da Igreja 
Presbiteriana Paulistana. Ele e sua esposa, Taara Portela, 
e seus filhos Lucas e Elena, são missionários à IPP e ao 
ministério Refúgio de aconselhamento e treinamento 
de líderes. É formado em Filosofia pela Trinity Western 
University, mestrando em Teologia Filosófica pelo Centro 
Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper.
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EM CASO DE 
VIDA OPTE 

PELA MORTE
(Ou Johnny Cash e Flannery O’Connor como os Noivos Cadáveres)

por tiago de oliveira cavaco 

Gostaria de sugerir um casamento. Um casamento de 
duas pessoas que já morreram mas que tornam a vida de 

muitos mais animada. Sugiro que casemos provisoriamente 
Johnny Cash com Flannery O’Connor, pelo menos para efeitos 
deste artigo. Este par comete a proeza improvável de inspirar 
(outro nome para dar vida, segundo nos ensina o relato inicial 
do Génesis) através do ar sombrio. Como é isso possível? Não 
sei bem mas pertenço a uma multidão crescente que quando 
ouve as canções do Johnny Cash ou lê os contos da Flannery 
O’Connor sente uma mistura de medo e ternura que não quer 
deixa de saborear. E arriscaria que uma boa parte dos fãs do 
Johnny Cash será também fã da Flannery O’Connor e vice-
versa. Por isso o casamento que sugiro entre os dois acaba por 
ser apenas uma formalização de um romance que já existe 
dentro da cabeça de muitos.
 Johnny Cash e Flannery O’Connor são justamente as-
sociados ao sul. O sul, como parte debaixo do Norte, serve mui-
tas vezes como alegoria literária da morte, do que é negativo. 
Da Bíblia a Dante, das mitologias antigas às novelas modernas, 
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das ciências exactas às artes. Mesmo se pensarmos 
no contexto americano, a frase “the south will rise 
again” sugere-nos uma dose de ressentimento que 
geralmente serve para a rebeldia ganhar coragem. 
Nos fi lmes de Hollywood os rednecks encarnam 
essa luta que pode ser tão brega quanto heroica. 
De qualquer modo, se o sul ressurgisse signifi cava 
que as coisas fi cavam literalmente de cabeça para 
baixo (isto independentemente do peso dessa frase 
no sensível passado racial dos EUA). O sul das 
canções de Johnny Cash e dos contos de Flannery 
O’Connor é uma oportunidade de desforra de um 
mundo que se sente mal-tratado. A preferência do 
cantor pelos bandidos é equivalente à dedicação 
da escritora aos inadaptados. Não enquanto elogio 
da delinquência mas como sabotagem do Norte, 
tão facilmente convencido do topo em que habita. 
Esta suave transgressão é também uma das razões 
do êxito de Cash e O’Connor entre pessoas que 
desconfi am dos bons. Enquanto Johnny Cash faz 
gestos obscenos com os dedos aos carcereiros dos 
seus ouvintes presidiários, O’Connor coloca as suas 
personagens mais presunçosas sob ataque, quando 
não mesmo simplesmente abatidas a sangue frio. 
Numa época que se gosta de ver como ousada este 
tipo de violência oferece uma árvore genealógica às 
travessuras do Quentin Tarantino.
 Johnny Cash e Flannery O’Connor fazem 
um belo casamento cristão. Porque ambos eram 
cristãos assumidos e faziam da fé o elemento 
mais unifi cador e fundamental das suas criações. 
Curiosamente, os fãs dos dois tendem a suportar-
lhes a religião. Talvez porque se distraem mais com 
a intensidade dela que propriamente com o seu 
conteúdo. Mas é objectivo que ninguém se hor-
roriza com as canções espirituais do Johnny nem 
com os ensaios teológicos da Flannery. Parece que 
estes dois casam-se numa cerimónia religiosa que 
os pagãos conseguem tolerar. O cristianismo de 
Johnny Cash e de Flannery O’Connor parece mais 
atraente que o cristianismo de Billy Graham e Jo-
seph Ratzinger. Não será estranho a isso o facto de 
que os últimos falam da fé porque devem ao passo 
que os primeiros porque querem. O mundo tende 
a ter medo da necessidade para gratifi car o que 
parece espontâneo. Como se o trabalho não fosse 
uma questão de vontade. De qualquer modo, o 
matrimónio de Cash e O’Connor ajuda a dizer que 
o amor também é um estilo. A fé é o modo como a 
doutrina altera favoravelmente o humor. Segue-se o 
ritmo enquanto se ouvem as palavras.

 A omnipresença da morte na música de 
Johnny Cash e na escrita de Flannery O’Connor faz 
que palpitem acima da mediania dos seus pares. 
Lança um eco inesperado que restitui mistério ao 
que é popular. Independentemente dos ouvidos que 
escutam e dos olhos que lêem acreditarem ou não 
no cristianismo, não conseguem evitar a reacção 
ao traço distinto destas canções e destes contos. E 
se não consigo reproduzir aqui a fórmula de como 
ser simultaneamente um bom artista e um bom 
cristão diria que o segredo passa por introduzir sem 
medo a morte no melhor que a vida tem. Sabemos 
que um dia Jesus encerrará o negócio de morrer. 
Mas até essa liquidação total acontecer a morte 
pode transformar-se inesperadamente num bom 
vendedor da vida. Esperar o fi m com a graça do 
início. Um funeral precisa sempre de uma melodia 
e de um poema.

Tiago de Oliveira Cavaco é casado com a Ana Rute e têm 4 
fi lhos, é pastor da Igreja Baptista de S. Domingos de Benfi ca 
(Lisboa, Portugal), formado em Ciências da Comunicação, 
mantém o blogue Voz do Deserto e com outros músicos 
fundou o selo FlorCaveira.

Para conhecer
Johnny Cash
Se começar pela trilogia de compilações “God”, 
“Lover” e Murder” o mais essencial de Johnny 
Cash estará cantado. Já agora, veja o fi lme “I 
Walk The Line” que comprova que o cinema 
foi feito para bandidos regenerados como 
Johnny. Por último vá ao Youtube e procure 
“johnny cash billy graham crusade” e confi rme 
como uma campanha evangelística de massas 

pode ser um momento de completa coolness.

Flannery O’Connor
Em Portugal os críticos literários descrevem 
os contos da Flannery como um soco no 
estômago. “A Good Man Is Hard To Find” é 
incontornável (e também deu direito a fi lme). 
Por outro lado os ensaios “Mystery And 
Manners” deviam ser de ensino obrigatório 
em todas as escolas bíblicas. Flannery começa 
a falar sobre pavões e pelo caminho explica as 
razões pelas quais só o cristianismo dá sentido 

às suas histórias sangrentas.
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