
ressuscitou, tanto a fé como a proclamação são 
genuínas e quali�cam a vida daqueles que agora 
vivem, não mais sob paradigma do medo da morte e 
do juízo de Deus, nem tão pouco da vida dominada 
pela carnalidade, mas sim sob a perspectiva da 
eternidade, em um entendimento de que, por causa 
da obra de Cristo, nossa jornada transcende a morte. 
E neste nosso tempo aqui, temos a oportunidade de 
glori�car a Deus, con�ados na promessa daquele que 
venceu a morte, e nos diz: “eu o ressuscitarei no último 
dia” (Jo 6.40).

Por �m, se a mentalidade construída pelo pecado 
direciona o ser humano à perspectiva do medo e do 
vazio, por outro lado a ressurreição de Jesus, e a nossa 
futura ressurreição por causa dele, nos impele a uma 
disposição diferente. Paulo conclui seu argumento 
dizendo: “Portanto, meus amados irmãos, 
mantenham-se �rmes, e que nada os abale. Sejam 
sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem 
que, no Senhor, o trabalho de vocês não será 
inútil.” Que o Senhor nos abençoe, de modo que 
nossas vidas expressem o poder de sua ressurreição, e 
assim testemunhemos com autoridade para este 
mundo tão ausente de sentido, e valores supremos.
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O que faz com que a vida de uma pessoa tenha 
algum sentido além de uma mera sucessão de eventos? 
É claro que enquanto servos do Senhor e �lhos de Deus, 
sabemos o valor imenso e sentido supremo que a vida 
humana possui, mas a parte da realidade de Deus, e 
tendo que confrontar-se com a implacável realidade da 
morte, que resposta signi�cativa alguém poderia dar?

Esse dilema é tão antigo e presente, que um 
epitá�o bastante comum no Império Romano dizia: “Eu 
não era, eu fui, eu não sou mais, eu estou livre dos 
desejos”. Simples assim, vivi e morri, ponto �nal. O 
paradigma de uma vida que não está signi�cada em 
absolutamente nada, que se gasta e desgasta, que ri e 
chora, empobrece e enriquece. Em tentativas 
frequentes e intermináveis de, através de coisas, 
ideologias, trabalho, e tantos outros métodos 
insu�cientes, silenciar o grito da alma que clama por 
sentido, que sofre com a carência da glória de Deus, com 
a condição de estar debaixo de sua ira, e de ser 
dominada pelo pecado.

No entanto não precisa ser assim, como o apóstolo 
Paulo disse: “Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 
terceiro dia, segundo as Escrituras (1 Co 15.3,4). Jesus 
Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, 
nele nós recebemos a vida eterna. Este mês 
rememoramos este glorioso evento, que dá sentido não 
somente às nossas vidas, mas que atribui signi�cância a 
própria existência. Paulo segue dizendo que “se Cristo 
não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também 
é inútil a fé que vocês têm” (v. 14). Mas porque ele 
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