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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você 

e todos os seus. Hoje vamos falar sobre a MORTE. Seria a última viagem 
daquele ônibus, naquele dia. Motorista e cobrador estavam exaustos, 
absolutamente estressados. Embarcou uma senhora e ao chegar a roleta, 
delicadamente perguntou ao cobrador: “Moço, por favor, como faço para 
chegar ao ‘Cemitério Jardim da Paz’?”. O cobrador estressando, não pensou 
duas vezes e verbalizou: “Morra!”. De fato, a morte, na nossa sociedade, é 
algo chocante. Sem dúvida, esse cobrador a empregou da forma mais cruel 
possível e deve ter deixando aquela senhora indignada, e com razão. 

 
Como então falar de morte de uma forma apropriada? Será 

possível? O que nos fala a Bíblia sobre ela? Paulo, ao dirigir-se a Tessalônica, 
nos traz um alento para a questão: “Não quero, porém, irmãos, que sejais 
ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, 
como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus 
morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os 
tornará a trazer com ele.” (1ª Tessalonicenses 4:13-14). 

 
Nossa, que promessa maravilhosa, não é mesmo? Se temos Cristo 

em nossos corações, se o reconhecemos como nosso único e suficiente 
Salvador, a PÁSCOA realizar-se-á em nossa vida, visto que a chamada MORTE 
nada mais será que uma PASSAGEM. 

 
Continuando no tema, compartilho um escrito, intitulado “Vida e 

morte”, de autoria desconhecida: 
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VIDA E MORTE 

 
Certa vez um jovem foi em busca do seu pastor com grande 

temor. Ele temia muito a morte. 
 
Disse aquele jovem: 
 
- Pastor, me sinto envergonhado de dizer, mas tenho muito medo 

da morte. O que devo fazer? O que devo fazer para superar esse medo? 
 
Aquele pastor, pacientemente, fitando nos olhos daquele jovem 

disse: 
 
- Nós estamos acostumados a ligar a palavra morte apenas à 

ausência, e isso é um erro. Existem outros tipos de morte, e nós precisamos 
morrer todo dia. 

 
- Todo dia, pastor, eu já tenho medo de morrer uma vez, quem 

dirá todos os dias – interrompeu o assustado jovem. 
 
- A morte, para nós cristãos, nada mais é do que uma PÁSCOA, 

uma passagem, a libertação de um corpo cheio de dores e envelhecido para 
um plenamente restaurado. Observe, não existe planta sem a morte da 
semente, não existe borboleta sem a morte da lagarta, isso é obvio! A morte 
nada mais é do que o ponto de partida para o início de algo novo. 

 
Vendo que o semblante daquele jovem já começava a expressar 

os primeiros sinais de alegria, o pastor continuou sua explicação: 
 
- Se você quer ser um bom universitário, mate dentro de você o 

secundarista aéreo que acha que ainda tem muito tempo pela frente. Quer ser 
um bom profissional? Então mate dentro de você o universitário 
descomprometido que acha que a vida se resume a estudar só o suficiente 
para fazer as provas. Quer ter um bom relacionamento? Então mate dentro de 
você o jovem inseguro ou ciumento ou o solteiro solto que pensa poder fazer 
planos sozinho, sem ter que dividir espaços, projetos e tempo com mais 
ninguém. 

 
- E qual o risco de não agirmos assim? – perguntou o jovem. 
 
- O risco está em tentarmos ser duas pessoas ao mesmo tempo, 

perdendo o nosso foco, comprometendo o nosso propósito. Lembre-se do que 
o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7:19: “Porque não faço o bem que 
quero, mas o mal que não quero esse faço”. Uma pessoa ambígua. 
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- Você já presenciou pessoas idosas que agem como crianças, 
cheias de vontade, que reclamam por tudo, que choram como um bebê 
quando lhes é negado qualquer coisa? O adulto precisa ser um adulto, é o que 
nos ensina 1ª Coríntios 13:11: “Quando eu era menino, falava como menino, 
sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser 
homem, acabei com as coisas de menino”. 

 
Se não agirmos assim, sempre seremos projetos inacabados, 

híbridos, adultos infantilizados. 
 
Quer ser alguém, um bom profissional, pai ou mãe, cidadão ou 

cidadã, melhor? Então o que você precisa matar dentro de você para nascer 
de novo? Ou você vai continuar eternamente como Nicodemos, questionando a 
Jesus que não tem como o adulto voltar ao útero materno? (João 3:4). 

 
Então neste novo dia, pense neste texto e MORRA! Mas, não se 

esqueça de nascer melhor ainda! 
 


