MORTE

O cristianismo oferece vida – vida eternal!

TEXTOS BÍBLICOS

ROMANOS 6:12,13
Não reine, portanto, o
pecado em vosso corpo
mortal, para lhe
obedecerdes em suas
concupiscências; 13 nem
tampouco apresenteis os
vossos membros ao pecado
por instrumentos de
iniquidade; mas apresentaivos a Deus, como vivos
dentre mortos, e os vossos
membros a Deus, como
instrumentos de justiça.

Porém, ela deixa claro que a entrada para a
vida é a morte. Vida por meio da morte é um
dos mais profundos paradoxos da fé e da
vida cristã.
A vida e a morte sempre fascinaram as
pessoas. São dois fatos inegociáveis com os
quais temos que concordar.
MORTE EM CRISTO
A perspectiva do discípulo radical é ver a
morte não como término da vida, mas como
a entrada para ela. As Escrituras colocam
diante de nós as desejáveis glórias da vida e
depois enfatiza que a condição
indispensável para a experimentar é a morte.
A Bíblia promete vida por meio da morte, e
de nenhuma outra maneira.

Somos um Povo Ressurreto dentre os Mortos
Romanos 6:13
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TEXTOS BÍBLICOS

Romanos 6:23
Porque o salário do pecado é
a morte, mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna, por
Cristo Jesus, nosso Senhor.
1João 5:12
Quem tem o Filho tem a vida;
quem não tem o Filho de Deus
não tem a vida.
ROMANOS 6:11
Assim também vós consideraivos como mortos para o
pecado, mas vivos para Deus,
em Cristo Jesus, nosso Senhor.

Como isso funciona de acordo com o Novo
Testamento:

1. SALVAÇÃO
Salvação é Vida!
A morte é a única forma de entrar nessa
vida.
O Salário do pecado é a morte.
Romanos 6:23
1João 5:12

Em toda a Bíblia, o pecado e a morte são
igualmente considerados uma ofensa que
merece uma punição. Jesus Cristo veio a nós,
tomou nosso lugar, se apossou do nosso
pecado e morreu a nossa morte. É pela fé,
interiormente, e pelo batismo, exterior que
nos tornamos unidos em Cristo em sua morte
e ressurreição. Nós morremos e ressuscitamos
com ele.
Romanos 6:11
Estamos vivos para Deus, vivos por
intermédio da morte de Cristo.
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TEXTOS BÍBLICOS
MARCOS 8:34-35
E, chamando a si a multidão,
com os seus discípulos, disselhes: Se alguém quiser vir após
mim, negue-se a si mesmo, e
tome a sua cruz, e sigame. 35 Porque qualquer que
quiser salvar a sua vida perdêla-á, mas qualquer que perder
a sua vida por amor de mim e
do evangelho, esse a salvará.

Lucas 9:23
Se alguém quer vir após
mim, a si mesmo se negue,
dia a dia tome a sua cruz e
siga-me.
Lucas 14:27
E qualquer que não tomar a
sua cruz e vier após mim
não pode ser meu discípulo.
Romanos 8:13
Porque, se viverdes segundo
a carne, caminhais para a
morte; mas, se pelo Espírito,
mortificardes os feitos do
corpo, certamente, vivereis.

2. DISCIPULADO
Quando Cristo chama um homem, ele o
convida a viver e morrer.
Marcos 8:34-35
Lucas 9:23
Lucas 14:27
Gálatas 2:19-20
Romanos 8:13

A única maneira de vivenciarmos a plenitude
da vida é morrendo, ou melhor, renunciando
completamente a nossa natureza auto
permissiva e todos os seus desejos.
É mais fácil um homem conseguir ver sem os
olhos, ou falar sem a língua, do que
verdadeiramente mortificar um pecado sem
o Espírito Santo.

3. MISSÃO
Isaias 42 a 53 nos mostra o perfil do servo do
Senhor. Seu chamado é para trazer a luz da
salvação às nações; porém, sem primeiro
lugar, ele deve suportar o escárnio e a
perseguição. Antes de poder causar
admiração às nações, ele será desprezado e
rejeitado por outros e oferecerá sua vida à
morte.
Toda forma de missão leva a alguma
forma de cruz. Só podemos entender
missão nos termos da cruz.
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TEXTOS BÍBLICOS

João 12:23-25
E Jesus lhes respondeu,
dizendo: É chegada a hora
em que o Filho do Homem
há de ser glorificado. Na
verdade, na verdade vos
digo que, se o grão de trigo,
caindo na terra, não morrer,
fica ele só; mas, se morrer,
dá muito fruto. Quem ama
a sua vida perdê-la-á, e
quem, neste mundo,
aborrece a sua vida,
guardá-la-á para a vida
eterna.
2 Coríntios 4:12
De maneira que em nós
opera a morte, mas em vós,
a vida.

Jesus falou cobre a necessidade do
sofrimento na missão. A morte é o caminho
para a frutificação.
João 12:23-25

“De modo que, em nós, opera a morte, mas,
em vós, a vida” – 2 Coríntios 4:12
•
•
•
•
•

Morte do conforto da comodidade;
Da separação do lar
Dos parentes
Morte das ambições pessoais
Morte da cultura

Dessas e de outras formas somos chamados
a “morrer” para que haja uma vida de
frutificação.
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ANOTAÇÕES:

OITO CARACTERÍSTICAS
DO DISCIPULADO
CRISTÃO.
1. Inconformismo
2. Semelhança com
Cristo
3. Maturidade
4. Cuidado com a
criação
5. Simplicidade
6. Equilíbrio
7. Dependência
8. Morte
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