
Dias de angústia, sofrimento, dor, 
insultos, calúnias e agressões que 
culminaram na morte violenta de um 
inocente. Perseguição política? Inveja? 
Maldade do coração humano? 
Certamente tudo isso fez parte do 
julgamento e morte de Cristo, porém, 
mais do que isso era parte de um plano 
muito maior do Deus criador de todas as 
coisas e Senhor absoluto sobre tudo e 
todos. 

O apóstolo Paulo diz que “Deus em 
Cristo estava reconciliando consigo o 
mundo, não lançando em conta os 
pecados dos homens” (2Co 5.19). Um 
plano do próprio Deus, para restaurar o 
relacionamento que foi quebrado no 
Éden (Gn 3) por causa do pecado de 
Adão, pecado este que colocou toda a 
criação debaixo de maldição, sob a 
condenação divina. Deus não agiu em 
virtude de mérito algum da humanidade, 
mas ofertou perdão, misericórdia e 
graça.

O evangelista Lucas também 
escreveu: “Este homem lhes foi entregue 
por propósito determinado e 
pré-conhecimento de Deus; e vocês, com 
a ajuda de homens perversos, o 
mataram, pregando-o na cruz” (At 2.23).

Um momento trágico na história que 
mudou o rumo da humanidade e que é 
lembrado não como o fim da vida, mas 

como o dia da vitória sobre o pecado e o 
mal, e que parou não por aí pois houve 
vitória sobre a morte, como o próprio 
Lucas continuou escrevendo que “Deus 
o ressuscitou dos mortos, rompendo os 
laços da morte, porque era impossível 
que a morte o retivesse” (At 2.24). 

A morte de Cristo traz esperança de 
uma vida longe dos sofrimentos, das 
angústias, das injustiças deste mundo. A 
morte de Cristo revela sacrifício e amor 
incondicional. A morte de Cristo 
proporciona libertação, reconciliação, e 
vida eterna para todo aquele que nEle 
crê (Jo 3.16).

Que a vida, morte e ressurreição de 
Cristo sejam lembradas, celebradas e 
proclamadas como a resposta ao 
sentido da vida, que o mundo tanto 
procura, como a fonte de mudança que 
a humanidade precisa, como o plano 
divino para conduzir o homem à 
eternidade em Sua presença.
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Vida na morte


