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Comentirios introdutyrios:
1) Conceito e espp
cies de morte:
- A morte representa o maior enigma da vida humana. A humanidade sempre tentou desvendar este mistp
rio,
chamado por filysofos existencialistas de "ang~stia da morte", visto que o grande paradoxo do ser humano p
precisamente o fato de ter conscir
ncia de que irimorrer. Jyassim jitinha se questionado: "Morrendo o
homem, porventura, tornaria viver?" (Jy14.14). E os tessalonicenses tambp
m se questionavam a respeito, o
que motivou os ensinos de Paulo (1Ts. 3.2). Definitivamente, a morte nm
o era plano de Deus para a
humanidade, jique a prypria Bt
blia afirma ser ela o sali
rio do pecado (Ef. 6.23). Por isso ptm
o dift
cil para o
ser humano lidar com esse fato. Desejar descobrir o que acontece apys a morte puma curiosidade normal. e
lt
cito tentar descobrir, jluz da Bt
blia, o trajeto que aguarda o homem quando o f{lego de vida faltar. Convp
m,
contudo, nm
o esquecermos da advertr
ncia de Dt. 29.29: "As coisas encobertas sm
o para o SENHOR, nosso
Deus; porp
m as reveladas sm
o para nys e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras
desta lei".
- O conceito jurt
dico mais comum de morte pa cessao
m
o das atividades cardt
acas e cerebrais. Note-se que se
requer a conjugao
m
o de ambos os elementos (parada do corao
m
o e do cp
rebro), afastando, portanto, a
possibilidade da chamada "morte cerebral", que abrange apenas a cessao
m
o das atividades cerebrais. A
medicina, contudo, aceita a morte apenas cerebral como efetiva morte. Popularmente, a morte pdefinida como
a interrupo
m
o da atividade elp
trica do cp
rebro como um todo, ou, mais simplesmente, a cessao
m
o de todos os
fen{menos vitais.
- Todo ser humano, crente ou nm
o, estisujeito jmorte. A difereno
a pque, para o crente, a morte nm
o po fim
da vida, mas o int
cio de uma plena, sublime e eterna comunhm
o com Deus.
- A palavra "morte" tem, na Bt
blia, vi
rios sentidos. eimportante compreendermos os vi
rios sentidos desse
termo na Palavra de Deus, para entendermos entm
o o que prealmente a morte ft
sica e a morte espiritual.
- A morte ft
sica pum resultado direto do pecado. Adm
o e Eva foram criados com a capacidade de viverem para
sempre. Ao desobedecerem o mandamento de Deus, tornaram-se sujeitos jpenalidade do pecado, que pa
morte (Rm. 6.23). Embora nm
o tendo eles morrido imediatamente, o pecado trouxe como consequr
ncia a
sujeio
m
o jlei da morte, como resultado da maldio
m
o divina (Gn. 3.19).
- Adm
o e Eva tambp
m morreram no sentido moral; a desobedir
ncia causou imediatamente a abertura para a
natureza pecaminosa, que passou a toda a humanidade. A natureza pecaminosa puma tendr
ncia inata a seguir
seu pryprio caminho egot
sta, alheio a Deus e ao pryximo (Gn. 3.6; Rm. 3.10-18; Ef. 2.3; Cl. 2.13).
- Adm
o e Eva tambp
m morreram espiritualmente quando desobedeceram a Deus, pois a desobedir
ncia destruiu
o relacionamento t
ntimo que tinham antes com Deus (Gn. 3.6). Com o pecado, deixaram de desejar caminhar
e conversar com Deus no jardim; pelo contri
rio, esconderam-se da Sua preseno
a (Gn. 3.8). A Bt
blia tambp
m
ensina que, jparte de Cristo, todos estm
o alienados de Deus e da vida nEle (Ef. 4.17-18), ou seja,
espiritualmente mortos.
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- Por fim, a morte, como resultado do pecado, importa em morte eterna. A vida eterna viria pela obedir
ncia de
Adm
o e Eva (Gn. 3.22); ao invp
s disso, a lei da morte eterna entrou em operao
m
o. A morte eterna pa eterna
condenao
m
o e separao
m
o de Deus como resultado da desobedir
ncia do homem para com Deus.
- Quando Jesus disse "deixa aos mortos sepultar os seus mortos" (Mt. 8.22), naturalmente, nm
o estava ele se
referindo jmorte ft
sica, ao menos nm
o na primeira referr
ncia aos mortos, jique o morto fisicamente nm
o pode
sepultar ningup
m. Obviamente estava Ele referindo-se jmorte espiritual.
- A ~nica maneira de o ser humano escapar da morte em todos os seus aspectos patravp
s de Jesus Cristo, que
"aboliu a morte e trouxe jluz a vida e a incorrupo
m
o" (2Tm. 1.10). Ele, mediante a Sua morte, reconciliou-nos
com Deus e, assim, desfez a separao
m
o e alienao
m
o espirituais resultantes do pecado (Gn. 3.24; 2Co. 5.18).
Pela Sua ressurreio
m
o, Ele venceu e aboliu o poder de Satani
s, do pecado e da morte ft
sica (Gn. 3.15; Rm.
6.10; 5.18-19; 1Co. 15.12-28; 1Jo. 3.8). Nm
o estaremos, naturalmente, livres da morte ft
sica, a nm
o ser que
estejamos vivos por ocasim
o do arrebatamento, mas estaremos livres da morte eterna.
2) A morte ft
sica do crente:
- Embora o crente tenha certeza da vida ressurreta, nm
o deixaride experimentar a morte ft
sica. Todavia, o
crente encara a morte de forma diferente da encarada pelo incrp
dulo. E, em consequr
ncia, o cristm
o tambp
m
encara a vida de forma diferente.
- A morte, para os salvos, nm
o po fim da vida, mas um novo comeo
o. E, por isso, ela nm
o pum terror (1Co.
15.55-57), mas um meio de transio
m
o para uma vida mais plena. Para o salvo, morrer pser liberto das aflio
}es
deste mundo (2Co. 4.17) e do corpo terreno, para ser revestido da vida e glyria celestiais (2Co. 5.1-5).
- Assim como Cristo ressuscitou, fato este sobejamente provado (1Co. 15.4-8), nys tambp
m ressuscitaremos
com Ele.
- A Bt
blia refere-se jmorte do crente em termos consoladores. Entre outras, Ela diz que a morte do santo
"preciosa pjvista do Senhor" (Sl. 116.15); pa entrada na paz (Is. 57.1-2) e na glyria (Sl. 73.24); pser levado
pelos anjos "para o seio de Abram
o" (Lc. 16.22); pir ao Parat
so (Lc. 23.43); pir jcasa de nosso Pai, onde hi
"muitas moradas" (Jo. 14.2); puma partida bem-aventurada para estar com Cristo (Fp. 1.23); pir "habitar com
o Senhor" (2Co. 5.8); pum dormir em Cristo (1Co. 15.18; Jo. 11.11; 1Ts. 4.13); "pganho... ainda muito
melhor" (Fp. 1.21,23); pa ocasim
o de receber a coroa da justio
a (2Tm. 4.8).
- Quanto ao estado dos salvos, entre sua morte e a ressurreio
m
o do corpo, as Escrituras ensinam que: a) no
momento da morte, o crente pconduzido jpreseno
a de Cristo (2Co. 5.8; Fp. 1.23); b) eles permanecem em
plena conscir
ncia (Lc. 16.19-31); c) desfrutam de alegria diante da bondade e do amor de Deus (Ef. 2.7); d) o
cp
u pcomo um lar, ou seja, um maravilhoso lugar de repouso e segurano
a (Ap. 6.11) e de convt
vio e
comunhm
o com os santos (Jo. 14.2); e) o viver no cp
u incluiria adorao
m
o e o louvor a Deus (Sl. 87; Ap.
14.2-3; 15.3); f) os salvos no cp
u, atpo dia da ressurreio
m
o do corpo, nm
o sm
o espt
ritos incorpyreos e invist
veis,
mas seres dotados de uma forma corpyrea celestial tempori
ria (Lc. 9.30-32; 2Co. 5.1-4); g) no cp
u, os crentes
conservam sua identidade individual (Mt. 8.11; Lc. 9.30-32); h) os crentes que passam para o cp
u continuam a
almejar que os propysitos de Deus na Terra se cumpram (Ap. 6.9-11).
- Embora o salvo tenha grande esperano
a e alegria ao morrer, os que ficam nm
o deixam de lamentar a morte de
um ente querido. Quando Jacyfaleceu, por exemplo, Josplamentou profundamente a perda de seu pai (Gn.
50.1). O mesmo ocorre com todos os crentes, quando falece um ente querido.
- Outra questm
o que sempre causa d~vidas nesta i
rea pse iremos nos reconhecer no cp
u. A Bt
blia afirma que
haverisim reconhecimento entre os salvos no cp
u, mas isso acontecerino nt
vel da personalidade, nm
o das
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lembrano
as ft
sicas. Comprova esta tese o fato de que os apystolos reconheceram Moisp
s e Elias no Monte da
Transfigurao
m
o, mesmo sem os ter conhecido antes (Mc. 9.2-8). No cp
u nm
o haveripranto, nem li
grimas, nem
dor, pois as primeiras coisas jism
o passadas. Vamos nos reconhecer no cp
u, mas nm
o teremos lembrano
as
amargas que possam tirar nossa bem-aventurano
a.
3) Heresias acerca da morte:
- Na morte, a alma dos crentes paperfeio
oada em santidade e entra na vida de adorao
m
o nos cp
us (Hb.
12.22-24), ou seja, eles sm
o glorificados. Alguns nm
o aceitam isso, ensinando que hiuma disciplina purgativa
depois da morte, que equivale a um posterior esti
gio de santificao
m
o. Nesse purgatyrio, a alma seria preparada
por um pert
odo de tempo para ser purificada, a fim de poder ver a Deus. Essa doutrina, contudo, nm
o tem base
bt
blica. A morte pdecisiva para o destino. A Bt
blia nm
o ensina que, apys a morte, haja outra possibilidade de
salvao
m
o para o perdido (Lc. 16.26; Hb. 9.27). Depois da morte, tanto os piedosos como os t
mpios colherm
oo
que tiverem semeado neste mundo (Gl. 6.7-8). A Bt
blia nunca nos incentiva a pensar que haverisegunda
chance de aceitar a Cristo depois da morte. A pari
bola do rico e de Li
zaro nos ensina que o rico foi
imediatamente para o Hades, para o lugar de tormentos, e nm
o diesperano
as de que seja posst
vel passar de li
para o Parat
so depois da morte, apesar de o rico ter clamado no Hades: "Abram
o, meu pai, tem misericyrdia de
mim" (Lc. 16.24). Mas a resposta foi: "estiposto um grande abismo entre nys e vys, de sorte que os que
quisessem passar daqui para vys nm
o poderiam, nem tampouco os de li
, passar para ci
" (Lc. 16.26).
Lamentavelmente, a alma dos descrentes vai imediatamente para o lugar de tormentos e liaguardariatpo
jut
zo final, quando serilano
ada no fogo eterno (inferno). Nm
o hisegunda chance; a chance de receber o
Senhor Jesus paqui na Terra.
- Alp
m disso, a igreja catylica romana ainda divulga a existr
ncia do "limbo", local destinado a receber bebr
s
que nm
o foram batizados e que seriam, entm
o, pagm
os. Cremos, contudo, que os bebr
s, e as criano
as em geral,
antes de atingirem a fase da conscir
ncia, nm
o devem ser batizadas, estando automaticamente salvas.
Recentemente, o Vaticano demonstrou a inteno
m
o de retirar o limbo do dogma catylico.
- Outros dizem que os crentes, quando morrem, passam para o sono da alma e ficam inconscientes entre a
morte e a ressurreio
m
o. ea tese defendida pela Igreja Adventista do Sp
timo Dia. A Bt
blia, contudo, apresenta
os falecidos como conscientes (Lc. 16.22; 23.43; Fp. 1.23; 2Co. 5.8; Ap. 6.9-11; 14.13). A ressurreio
m
o do
corpo puma esperano
a distintiva do cristm
o, confessada por todos os ramos da Igreja na face da Terra. Quando
o cristm
o morre, embora o corpo permaneo
a na terra e seja sepultado, a alma vai imediatamente para a
preseno
a de Deus, cheia de alegria. Paulo deixou isso claro: "desejamos, antes, deixar este corpo, para habitar
com o Senhor" (2Co. 5.8). Portanto, deixar o corpo (morrer) pestar com o Senhor. E ainda: "tendo desejo de
partir e estar com Cristo" (Fp. 1.23). Ou seja, ao partir (deixar este corpo), estaremos imediatamente com
Cristo. Jesus tambp
m disse ao ladrm
o que estava morrendo ao lado dEle na cruz: "hoje estari
s comigo no
Parat
so" (Lc. 23.43). Portanto, no mesmo dia da morte, nm
o tempos depois, o ladrm
o estaria no Parat
so com
Cristo.
- Hitambp
m o "aniquilacionismo", doutrina que sustenta que os t
mpios (pessoas que nm
o crr
em em Deus) nm
o
passariam pelo julgamento e jamais seriam punidos de forma perpp
tua no inferno; eles seriam, simplesmente,
aniquilados, ou seja, deixariam de existir. Essa tese pdefendida pelos adeptos da Igreja Mundial de Deus e as
Testemunhas de Jeovi
.
- Existe ainda o "universalismo", ideia nm
o muito popular, mas que afirma que todos alcano
arm
o a completa
salvao
m
o e ningup
m serireprovado. Deus reconciliaria consigo todos os seres humanos, independentemente
das obras, mp
ritos e inteno
}es de cada um.
- O islamismo, que tem 1,3 bilhm
o de seguidores no mundo, ensina que Alah julgaricada ser humano pelas
ao
}es que praticou. Aqueles que nm
o tiverem pecado vm
o para o Parat
so, enquanto os pecadores permanecerm
o
algum tempo no inferno antes de entrar no Parat
so. Apenas os hipycritas religiosos vm
o permanecer no
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inferno.
- O judat
smo, com 15 milh}es de seguidores, crr
, como os cristm
os, que os obedientes viverm
o para sempre
com Deus e os injustos sofrerm
o no inferno. Entretanto, nm
o crr
em que Jesus foi o Messias.
- Mas talvez a maior das heresias nesta i
rea seja a doutrina da reencarnao
m
o, seguida por milh}es de pessoas,
que busca uma continuao
m
o para a vida aqui na Terra. A reencarnao
m
o seria a possibilidade de uma alma voltar
a viver na Terra vi
rias vezes, ligada a um novo corpo. O ciclo do karma duraria atpse chegar no esti
gio de se
transformar no inexistente, vindo a ser parte do universo. Essa pa tese defendida pelo espiritismo, que tem 13
milh}es de seguidores, e pelo hindut
smo, com 851 milh}es de seguidores, e ainda pelo budismo. Tal doutrina
pexpressamente refutada no livro de Hebreus: "aos homens estiordenado morrerem uma vez, vindo, depois
disso, o jut
zo" (Hb. 9.27). Ademais, pdift
cil crer que, depois de tantos milhares de anos em que a humanidade
existe sobre a face da Terra, ainda exista pessoas tm
o mi
s, depois de tantas supostas reencarnao
}es.
Texto da leitura bt
blica em classe:
51 Eis aqui vos digo um mistp
rio: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados,
- Para o apystolo Paulo, um mistp
rio nm
o era alguma verdade oculta que somente os iniciados poderiam saber,
conforme se dava no caso dos mistp
rios dos gnysticos. Antes, eram segredos abertos, verdades de Deus
anteriormente ocultas, mas agora dadas a conhecer a todos. Todavia, tais mistp
rios sypodem ser dados ao
conhecimento geral atravp
s de revelao
m
o. Visto que usualmente sm
o verdades profundas, alguns elementos
permanecem incompreendidos, devido jdebilidade do entendimento humano.
- O sono aparece na Bt
blia como um eufemismo frequente para indicar a morte ft
sica (ver 1 Co. 11.30; 15.16,
18, 20; 1 Ts. 4.13-15), o que faz subentender que a morte pum descanso do labor e das lutas terrenas (Ap.
14.13).
- A expressm
o ³
todos seremos transformados´mostra-nos que o apystolo dos gentios esperava estar vivo
quando da parousia. Para ele, pois, a segunda vinda de Cristo deveria ser considerada como um acontecimento
iminente. Com esta declarao
m
o se podem comparar os trechos de 1 Co. 7.29 e 2 Co. 5.2 e ss., que refletem
idr
ntica esperano
a. Ver tambp
m 1 Co. 7.26,31. A passagem de 1 Ts. 4.15 mostra nos que Paulo esperava estar
vivo quando da segunda vinda de Cristo, porque ele declara: ³
... nys, os que ficarmos vivos para a vinda do
Senhor, nm
o precederemos os que dormem´(ver tambp
m Fp. 4.5).
- Quando ocorrer a segunda vinda de Cristo, os crentes mortos ressuscitarm
o; os crentes vivos serm
o
transformados sem passar pela morte ft
sica; e assim todos os crentes receberm
o o corpo espiritual, recebendo
assim a imagem de Cristo. Evidentemente essa expectao
m
o deve perdurar no seio da igreja cristmpor todos os
sp
culos, porquanto possui um poder purificador essa esperano
a. Esse po seu propysito; e isso se verificari
especialmente no caso daquela gerao
m
o que estiver viva na hora da volta do Senhor.
- Alguns mt
sticos contempork
neos asseveram que o anticristo nasceu em 5 de fevereiro de 1962. eposst
vel
que isso exprima uma verdade, e existem muitas outras indicao
}es (de natureza bt
blica ou nm
o) que nos
ensinam que estamos nos ~ltimos dias. Se assim for, a expectao
m
o aqui expressa por Paulo, haveride
concretizar-se nas vidas de muitos que agora vivem na face da terra. Mas pimportante que nm
o especulemos,
nm
o procuremos datar a vinda de Cristo, jique nem Ele o fez. O importante pestarmos prontos para a Sua
vinda a todo momento, sem necessidade de vm
s especulao
}es.
- A expressm
o³
transformados´se refere ao corpo ressurreto (que suplantario corpo ft
sico), e que seridado j
alma como um vet
culo, sem a interveno
m
o anterior da morte ft
sica (ver 1 Co. 15.35 no que tange a
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especulao
}es sobre a natureza desse corpo). Certamente ele teriuma substk
ncia espiritual pura (ver 1 Co
15.44, pois serium corpo espiritual), nm
o-at{mica. Serium vet
culo apropriado para a alma. A transformao
m
o,
entretanto, processar-se-iespecificamente na prypria alma, a qual pa poro
m
o essencial e espiritual do homem.
O corpo espiritual seriapenas um vet
culo dessa nova forma de vida. A modalidade de vida que o homem tem
seritransformada para tornar-se similar jprypria modalidade de vida de Cristo, havendo a participao
m
o em
todos os seus atributos (ver Cl. 2.10), e, por conseguinte, a natureza divina e os seus atributos (ver Ef. 3.19 e
2Pe 1.4).
- Os vivos serm
o transformados da mortalidade para a imortalidade tm
o rapidamente quanto os mortos serm
o
ressuscitados para a imortalidade. O tempo necessi
rio para isto seride um momento, em um abrir e fechar de
olhos (v. 52).
- Nt
veis diversos de espiritualidade, certamente, exigirm
o glyrias variadas e estados vi
rios entre os crentes,
dependendo do esti
gio de seu desenvolvimento espiritual. Contemplamos atpmesmo certa difereno
a na pura
espiritualidade do corpo ressurreto, dependendo do progresso espiritual que tiver sido atingido por cada
crente. O progresso, entretanto, sempre seriposst
vel para todos. Nos lugares celestiais nm
o haveriestagnao
m
o.
Os que ali estiverem poderm
o progredir atpo ponto de compartilharem da perfeio
m
o de Deus Pai (ver Mt.
5.48). Mas sem d~vida alguma precisarm
o de mais tempo - e talvez de muito mais tempo - para chegarem a
essa perfeio
m
o, do que outros. Alp
m disso, tal perfeio
m
o nm
o deve ser compreendida por nys como a mera
ausr
ncia de pecado; antes, pa participao
m
o nos atributos positivos do Pai, como o amor, a bondade e a justio
a.
Essa participao
m
o jamais pautomi
tica; antes, pfruto da vida espiritual (ver Gl. 5.22-23) sem importar se deste
lado ou do outro da existr
ncia.
52 num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a ~ltima trombeta; porque a trombeta soari, e os
mortos ressuscitarmo incorruptt
veis, e nys seremos transformados.
- A palavra ³
momento,́ no original grego, patomos, que significa sem divism
o. ea ~nica ocorrr
ncia desse
voci
bulo em todo o Novo Testamento. Originalmente esse termo era usado para denotar uma partt
cula
indivist
vel, devido jsua pequenez. Literalmente, essa palavra significa imposst
vel de ser cortado, ou seja,
incapaz de sofrer qualquer divism
o. Datessa palavra veio a indicar qualquer coisa min~scula; e, em referr
ncia
ao tempo, um instante. Essa ideia o apystolo procurou esclarecer ainda mais citando um piscar de olho.
- Nossas traduo
}es falam em abrir e fechar de olhos, mas nm
o tem esse significado a palavra empregada pelo
apystolo. A forma verbal dessa palavra pode significar ³
lano
ar,́ e a sua forma nominal pode significar
³
lano
amento.́ Jiem outros trechos bt
blicos, esse voci
bulo significa bater as asas, o zumbido de um inseto, o
piscar das estrelas, o salto repentino de um peixe. Estiem foco qualquer movimento s~bito.
- Tem-se aqui, segundo alguns estudiosos, em verdade, duas trombetas que soarm
o neste momento. Ao som da
primeira trombeta, os mortos ressuscitarm
o para a imortalidade. Ao som da segunda e ~ltima trombeta, os
vivos serm
o transformados para a imortalidade e alcano
arm
o os mortos para se encontrarem com o Senhor nos
ares (1Ts. 4.16-17).
- Mui dificilmente hiqualquer possibilidade de que essa ³
~ltima trombeta´diga respeito j
s vi
rias trombetas
alistadas no livro de Apocalipse, embora a ~ltima trombeta daquelas que ali sm
o aludidas introduza o estado
eterno (ver Ap. 11.15). A primeira ept
stola aos Cort
ntios foi escrita muito antes do Apocalipse, nm
o sendo
provi
vel que Paulo tenha tomado por emprp
stimo essa ideia, de alguma tradio
m
o oral que antecipasse as
descrio
}es do Apocalipse. evm
o, pois, tentar construir argumentos, relativos ao tempo do arrebatamento dos
crentes ou jsua natureza, atravp
s da comparao
m
o da trombeta aqui referida com o livro de Apocalipse, como
alguns fazem.
- As escrituras do Antigo Testamento jialudiam jtrombeta escatolygica, e Paulo aludia exatamente j
quele
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conceito; mas nm
o podemos dizer qualquer coisa com certeza, sobre por qual motivo o apystolo a chama de
~ltima, exceto que, segundo supomos, e isso de maneira vaga, as trombetas anunciam (figuradamente) os atos
e decretos de Deus. Por conseguinte, quando terminar o presente ciclo de coisas e o reino de Deus tiver int
cio
(por ocasim
o da parousia de Cristo), haveriuma ~ltima trombeta, porquanto dar-se-ino final deste ciclo, ou
seja, apys haverem soado outras trombetas semelhantes, anunciadoras de outros eventos e decretos.
- O que estiaqui em foco pa trombeta escatolygica do trecho de Is. 27.13 (se porventura tivermos de procurar
um paralelo bt
blico), que convocaride volta aos dispersos, a fim de adorarem em Jerusalp
m. Essa trombeta
tambp
m faz parte do quadro apocalt
ptico que aparece nos trechos de Mt. 24.31 e 1Ts. 4.16.
- Essa trombeta seri~ltima porque indica a ~ltima vez em que Deus trataricom o homem, antes do jut
zo
final. Deus jiteriadvertido antes aos homens, tal como a trombeta avisa um exp
rcito que se prepare para as
manobras; mas entm
o soario ~ltimo desses avisos.
- A trombeta era usada para convocar a assembleia (ver Çx. 20.18; Sl. 81.3; Is. 18.3 e 27.12), ou para soar o
alarme. A ~ltima trombeta seriaquela que concluiriuma sp
rie de advertr
ncias j
s nao
}es. (cer Sl. 47.5; Is.
27.13 e Jr. 51.27).
- Nm
o obstante, existem eruditos que pensam que o termo ³
~ltimo´se refere a uma sp
rie de trr
s toques de
trombeta, conforme era costumeiro fazer nas ordens dadas ao exp
rcito romano, em que o toque final era a
ordem de marcha, ao passo que os dois primeiros eram apenas preparatyrios. Ainda outros intp
rpretes se
referem j
s trombetas como se fossem as tradio
}es rabt
nicas. A primeira representaria uma advertr
ncia, sendo
sacudida a terra; a segunda representaria o pysendo separado; a terceira representaria a juno
m
o de ossos; a
quarta representaria o calor infundido aos membros do corpo; a quinta, a cabeo
a coberta de pele; a sexta, a
alma reunificada ao corpo; e a sp
tima, todos redivivos e jide pp
, vestidos com suas roupas.
- Tudo isso, porp
m, nm
o passa de tolice. emuito melhor considerarmos essa palavra como uma referr
ncia
geral a uma sp
rie de advertr
ncias; essas trombetas seriam simplesmente sinais dos pontos que marcam o
clt
max da historia humana, apys diversas outras espp
cies de trombetas divinas, que dariam int
cio a
importantt
ssimos acontecimentos; assim sendo, aquela trombeta seria a ~ltima no sentido de ser final, e nm
o
porque completaria uma sp
rie. Por isso mesmo, as investigao
}es acerca de alguma sp
rie que Paulo esperava (e
tambp
m qualquer estudo sobre qualquer sp
rie) sm
o f~teis, e sypodem levar os estudiosos a vi
rias conclus}es
err{neas. Resta dizer que essa trombeta (como todas as demais) representa a ocorrr
ncia s~bita de algum
acontecimento, como feito de Deus, nm
o estando em foco qualquer trombeta literal, feita de metal, que deva
soar algures.
- A expressm
o³
...os mortos ressuscitarm
o incorruptt
veis...´denota o corpo glorificado e espiritual, igual ao
corpo ressuscitado de outros crentes, mas que seridado sem a interveno
m
o da morte ft
sica (ver a natureza
desse corpo descrita nos verst
culos 20, 35 e 40 deste capt
tulo). Ora, tudo isso ocorrerinum i
pice de tempo.
Nm
o serialgum longo processo para todos quantos sobreviverem atpa segunda vinda de Cristo. Nesse exato
instante todos os remidos se tornarm
o seres imortais, e os que estiverem vivos atpaquele instante nm
o
experimentarm
o a morte ft
sica.
- O termo "incorruptt
veis" aqui ptraduo
m
o do grego aphthartos, significando tambp
m "imortal". Este termo p
traduzido uma vez como imortalidade de Deus em 1Tm. 1.17. Normalmente se refere jincorruptibilidade do
homem (1Pe. 3.4).
- einteressante, como jifrisamos, que Paulo esperava esse grandioso evento para os seus pryprios dias de
vida, como algo que pudesse ocorrer a qualquer instante (isto p
, seria iminente). Por isso mesmo ele se
considerava estrangeiro e peregrino na terra, visto que a sua verdadeira cidadania estava no reino eterno.
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53 Porque convp
m que isto que pcorruptt
vel se revista da incorruptibilidade e que isto que pmortal se
revista da imortalidade.
- O voci
bulo ³
convp
m´salienta o pensamento de que carne e sangue nm
o podem herdar o reino de Deus,
conforme lemos no verst
culo 50. Portanto, os mortos deverm
o ser ressuscitados com um corpo espiritual; e os
crentes que estiverem vivos, ao tempo do retorno de Jesus Cristo, deverm
o revestir-se desse corpo espiritual,
mediante o processo da transformao
m
o.
- Temos neste verst
culo, na expressm
o³
corruptt
vel...incorruptibilidade,́ o mesmo contraste que aparece nos
verst
culos 42 e 52.
- A palavra "mortal" aqui ptraduo
m
o do grego thnetos, que tambp
m pode significar "humano". etraduzida
como "mortal" tambp
m no v. 54 e em Rm. 6.12, 8.11, 2Co. 4.11 e 5.4.
- A expressm
o³
mortal´revela a presente condio
m
o humana, que se caracteriza pelo declt
nio, pela decadr
ncia e
pela dissoluo
m
o, a luta contra o principio do pecado, o meio ambiente humano dos homens nm
o-redimidos, e
contra o qual os pryprios remidos precisam lutar, por ser um ambiente adk
mico, terreno. (ver os verst
culos 45
e 46). A sorte humana, em sua inteireza, estisumariada na palavra mortal. A mortalidade que atualmente
possut
mos transparece claramente em face da necessidade de termos, como vet
culo de expressm
o, um corpo
mortal, ao qual Paulo alude especialmente aqui. Esse vet
culo estisujeito ao declt
nio, jdecadr
ncia e j
dissoluo
m
o final, sendo depositado em fraqueza no sepulcro (ver o verst
culo 43).
- Por semelhante modo, o corpo mortal psepultado em desonra (ver o verst
culo 43) e em corrupo
m
o (ver o
verst
culo 42). Fazendo contraste com isso, o corpo espiritual seriressuscitado em incorrupo
m
o, em poder e em
gloria.
- Paulo usa aqui a figura simbylica do vestir roupas, posto que o corpo espiritual seria cobertura da alma,
acompanhamento da vida essencial e seu vet
culo de expressm
o. Quando da morte do corpo mortal haverio
despir, com a nudez disso resultante (Ver 2Co. 5.3 quanto a essa figura simbylica). Mas a ressurreio
m
o reveste
novamente a alma. Entm
o, por ocasim
o da transformao
m
o do ser, a vestimenta imortal seriposta por cima da
antiga vestidura, a qual pabsorvida no processo dessa transformao
m
o, como que passando para a imortalidade.
Durante esse processo nm
o hinenhum despir da alma; e uma mudano
a instantk
nea de vestes ocorre, sem haver
a remoo
m
o real da primeira. Paulo falava em linguagem simbylica; de maneira geral compreendemos o que ele
queria dizer, embora sem pretendermos compreender o modus operandi e a natureza real de tais transao
}es.
- Paulo se utiliza do voci
bulo ³
imortalidade´somente aqui, no verst
culo seguinte e em 1Tm. 6.16. Porp
m, nos
cli
ssicos, seu aparecimento pfrequente. eali empregado para descrever os deuses imortais, em contraste com
os homens mortais. Literalmente, essa palavra indica apenas a forma negativa de morte, ou seja, o nm
o-morrer.
Deus pimortal, conforme aprendemos em 1Tm. 6.16, onde o mesmo termo pusado. Platm
o se utilizou dessa
palavra para qualificar a alma humana; porque, para ele, a alma era preexistente, atpmesmo eterna, visto que
participava da natureza do mundo eterno, que certamente ppys-existente, jique nada pode destruir a natureza
da eternidade. E Paulo concorda com essa avaliao
m
o, segundo lemos no primeiro capt
tulo da ept
stola aos
filipenses e no quinto capt
tulo da segunda ept
stola aos cort
ntios, embora nm
o tenha lano
ado mm
o dessa palavra
acerca de almas desencorporadas.
- A imortalidade, dentro do pensamento grego, com frequr
ncia significava a divinizao
m
o do homem, e nm
o
apenas a sobrevivr
ncia da alma, visto que a verdadeira imortalidade envolve mais do que a mera
sobrevivr
ncia; antes, era considerada a participao
m
o na vida dos seus deuses. Esse conceito tambp
m aparece
no cristianismo, na forma de participao
m
o na vida de Deus, sendo um de seus mais importantes conceitos.
- A verdadeira imortalidade nm
o consiste da mera sobrevivr
ncia da alma, juntamente com a glorificao
m
o,
conforme alguns ensinavam evidentemente em Corinto. Ao contri
rio, puma forma de vida, e nm
o apenas vida
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sem fim (ver Jo. 3.15). Ela indica a participao
m
o na prypria forma de vida de Deus (ver Jo. 5.25-26), com seus
atributos (plenitude) (ver Ef. 3.19). Isso se concretizariatravp
s da participao
m
o na natureza e nos atributos de
Cristo (ver Cl. 2.10), com a mediao
m
o da autr
ntica filiao
m
o, a qual pum sin{nimo da salvao
m
o. Portanto, a
verdadeira imortalidade consistirida participao
m
o na natureza divina (ver 2Pe. 1.4). Deus possui essa natureza
em grau infinito e perfeito. Os remidos compartilharm
o dessa realidade, mas apenas finita e parcialmente. A
eternidade inteira, entretanto, seriutilizada pelos remidos para que cheguem a participar mais e mais dos
atributos divinos, com base em uma participao
m
o crescente e poderosa na forma de vida divina. eexatamente
disso que consistiria glorificao
m
o, e isso envolverio processo eterno. Em que pese haver uma infinitude com
que seremos cheios, tambp
m haverium enchimento infinito.
- Por essa mesma razm
o pque o cristianismo nm
o contempla a alma desencorporada, embora viva e dotada de
uma existr
ncia superior do que quando estava vestida de um corpo mortal, como se fosse isso a consumao
m
o
do plano divino para o homem. Antes, a concretizao
m
o do plano divino tem lugar atravp
s do revestimento com
o corpo espiritual; e a fusm
o entre o corpo espiritual e a alma pque resulta na imortalidade, uma imortalidade
semelhante jdo pryprio Deus.
54 E, quando isto que pcorruptt
vel se revestir da incorruptibilidade, e isto que pmortal se revestir da
imortalidade, entmo, cumprir-se-ia palavra que estiescrita: Tragada foi a morte na vityria.
- Paulo cita aqui a passagem de Is. 25.8, onde Deus diz que o Senhor traga a morte, onde a morte aparece
como uma alusm
o ao poder ofensivo do exp
rcito asst
rio. Paulo toma essa passagem, pois, e faz com que ela
ensine a esperano
a da imortalidade, e nm
o a mera esperano
a de livramento das mm
os de um adversi
rio brutal.
Tais modificao
}es de sentido, de alguma maneira ou de outra, nm
o sm
o infrequentes nos escritos de Paulo,
porquanto algumas vezes ele cita bem livremente as passagens do Antigo Testamento, dando j
s suas palavras
um sentido bem diferente, e certamente mais elevado. Paulo via o poder de Deus tragando a morte em favor de
todos os homens, conferindo-lhes em seguida a imortalidade, com a mesma facilidade com que o profeta
Isat
as viu a derrota do exp
rcito asst
rio. A condenao
m
o proferida contra Adm
o (Gn. 3.19) aqui prevertida. Dessa
maneira, por conseguinte, a morte serianiquilada, e o Senhor Deus, bem como o princt
pio da vida que ele
representa, tornar-se-m
o tudo em todos, ou seja, tudo quanto pmister para todos os remidos.
- Essa seria derrota final e definitiva do rei dos terrores (Comparar com o trecho de Hb. 2.15).
- A expressm
o "tragada" ptraduo
m
o do grego katapino, usada tambp
m em Mt. 23.24, 2Co. 2.7, 5.4, Hb. 11.29,
1Pe. 5.8, Ap. 12.16, com o mesmo sentido. Jia palavra "vityria" ptraduo
m
o de nikos, usada tambp
m nos
verst
culos 55, 57 e em Mt. 12.20, com o mesmo sentido.
- Literalmente traduzidas, as palavras finais "na vityria" seriam ³
visando a vityria.́ Como expressm
o
idiomi
tica, essa expressm
o pode significar ³
para sempre,́ embora nm
o tenha esse sentido aqui. E tambp
m nm
o
estiem foco a ideia de ³
completamente.́ O contexto pque define o uso dessa expressm
o: a vityria em foco
serio fim do poder do exp
rcito pela morte, pelo sepulcro; e entm
o os homens serm
o revestidos pela
imortalidade.
- A morte seritotalmente derrotada. Em foco acham-se a morte ft
sica e a morte espiritual. O principio inteiro
da morte sofrerium golpe esmagador, e assim serieliminada a morte do universo. No caso dos crentes, isso
significaria participao
m
o na prypria forma de vida que Deus tem. Todavia, essa derrota da morte seri
universal, e tericerta aplicao
m
o atpno caso dos perdidos. De certa maneira, todos serm
o vivificados em Cristo.
- Cristo devoraria morte com tm
o retumbante vityria que nunca mais ela reconquistario seu poder. (Ver Os.
6.2; 2Co. 5.4; Hb. 2.14-15; Ap. 20.14 e 21.4).
- A versm
o da Septuaginta (traduo
m
o do original hebraico do Antigo Testamento para o grego, completada
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cerca de duzentos anos antes da era cristm
), quanto ao texto de Is. 25.8, reveste o sentido do texto hebraico,
dizendo: ³
Tendo prevalecido a morte, tragou....́ Jino original hebraico, Deus aparece como o vitorioso, e a
morte figura como a vt
tima; e isso tambp
m concorda com a versm
o grega de Teodycio, que traduz as palavras
do apystolo ainda com maior precism
o.
55 Onde esti, ymorte, o teu aguilhmo? Onde esti, yinferno, a tua vityria?
- Paulo cita aqui o trecho de Os. 13.14, embora drum sentido bastante diferente j
s palavras do texto citado
(conforme o que se subentende pelos verst
culos que aparecem em seguida no livro de Osp
ias), porquanto em
Osp
ias, longe de haver uma promessa de vityria sobre a morte, hio terrt
vel pronunciamento de que haveria
condenao
m
o e destruio
m
o.
- No original hebraico, pois, a passagem de Osp
ias questiona: "onde estm
o, ymorte, as tuas pragas? Onde esti
,
yinferno, a tua perdio
m
o?". A resposta a essas perguntas aparece logo em seguida (com um "nm
o"): "O
arrependimento seriescondido de meus olhos. Ainda que ele drfruto entre os irmm
os, virio vento leste, vento
do SENHOR, subindo do deserto, e secar-se-ia sua nascente, e secar-se-ia sua fonte; ele saqueario tesouro
de todos os vasos deseji
veis". Os verst
culos que aparecem em seguida, no livro de Osp
ias, ainda sm
o muito
fortes em seu espt
rito de condenao
m
o.
- No entanto, Paulo vrum futuro diferente para todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Talvez ele nm
o
fizesse reivindicao
m
o alguma de ter usado as palavras conforme elas sm
o usadas na profecia original, mas
tm
o-somente lano
ou mm
o delas como convenientes, como palavras de expressm
o feliz, que se harmonizavam
bem com o seu hino jimortalidade.
- Sim, onde estia vityria da morte? Foi aniquilada (ver 1Co. 1.20 e Rm. 3.27). O temor da morte, que serve de
praga para os homens, se desvaneceu (1Jo. 3.14).
- A morte paqui representada como se fosse uma espp
cie de escorpim
o ou outra criatura qualquer, temt
vel para
o homem, que pode ferir ou matar com sua ferroada venenosa. O aguilhm
o pque transporta o veneno, mortal
para os homens. Mas Deus destruiu o aguilhm
o, deixando o animal seu possuidor impotente para causa dano.
- A palavra grega aqui usada (kentron) e traduzida como aguilhm
o tem esse mesmo sentido no v. 56, em At.
9.5, 26.14 e Pv. 26.3 (na Septuaginta), mas aparece com o sentido de ferrm
o de uma abelha no livro apocrifo
de IV Macabeus 14.19, ou como o ferrm
o dos gafanhotos infernais em Ap. 9.10.
- Ao invp
s de morte, alguns manuscritos e traduo
}es dizem sepulcro (hades). No entanto, todas as demais
traduo
}es dizem morte, em ambas as ocorrr
ncias dessa palavra neste verst
culo, ao invp
s da sequencia ³
y
morte... yinferno.́ E isso representa uma evidr
ncia textual esmagadora em favor da variante morte, em
ambos os casos. Todavia, alguns escribas modificaram a segunda ocorrr
ncia dessa palavra, a fim de que a
citao
m
o se assemelhe mais ao trecho de Os. 13.14. A versm
o da Septuaginta diz "sepulcro".
- Alp
m disso, alguns estudiosos tr
m sugerido que o duplo uso que Paulo fez do voci
bulo morte, o que vai de
encontro tanto ao hebraico como jversm
o da Septuaginta, quanto j
quela passagem do livro de Osp
ias, foi
proposital. eposst
vel que o apystolo tenha agido assim a fim de evitar o sentido desagradi
vel dado pelos
povos pagm
os jpalavra grega hades. Alguns chegavam mesmo a evitar pronunciar esta palavra, pensando que
a mesma envolvia um mau pressi
gio. Por essa razm
o pque escreveu Platm
o: ³
O povo em geral usa a palavra
Plutm
o como eufemismo para hades, que os temores deles levam-nos a derivar erroneamente de aeides, o
invist
vel´(Cratylus, 403). Porp
m, na realidade nm
o dispomos de meios que nos capacitem a saber por qual
razm
o Paulo modificou essa palavra. e verdade, seja como for, que Paulo jamais emprega a palavra
grega hades em seus escritos, e que atpmesmo em Rm. 10.7, onde se poderia esperar o emprego desse termo,
ele preferiu lano
ar mm
o do voci
bulo "abismo".
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- O inferno ppersonificado aqui como um vencedor que tem em mm
os as suas vt
timas derrotadas. Ele perderi
as suas vt
timas no final do Milr
nio, quando elas serm
o julgadas, e a morte e o inferno serm
o lano
ados no lago
de fogo, completamente vencidos (Ap. 20.11-15).
- A palavra "inferno" pdefinida em nossos dicioni
rios como "local subterrk
neo habitado pelos mortos; para os
cristm
os, lugar ou situao
m
o pessoal em que as almas pecadoras se encontram apys a morte, submetidas a penas
eternas". Geena pdefinido como "lugar de suplt
cio eterno pelo fogo". Tirtaro pdefinido como "lugar
profundo e subterrk
neo; inferno".
- Hisete palavras hebraicas e gregas traduzidas como "inferno" e "sepultura" na Bt
blia: 1) Sheol (hebraico)
descreve o mundo invist
vel; sempre se refere ao mundo dos espt
ritos dos mortos e pcontrastado com o termo
hebraico qeber, que significa "sepultura" ou "o mundo vist
vel" onde os cadi
veres sm
o enterrados; ptraduzido
como "inferno" 31 vezes (Dt. 32.22; 2Sm. 22.6; Jy11.8; 26.6; Sl. 9.17; 16.10; 18.5; 55.15; 86.13; 116.3;
139.8; Pv. 5.5; 7.27; 9.18; 15.11,24; 23.14; 27.20; Is. 5.14; 14.9,15; 28.15,18; 57.9; Ez. 31.16,17; 32.21,27;
Am. 9.2; Jn. 2.2; Hc. 2.5); como "sepultura" 31 vezes (Gn. 37.35; 42.38; 44.29,31; 1Sm. 2.6; 1Rs. 2.6,9; Jy
7.9; 14.13; 17.13; 21.13; 24.19; Sl. 6.5; 30.3; 31.17; 49.14-15; 88.3; 89.48; 141.7; Pv. 1.12; 30.16; Ec. 9.10;
Ct. 8.6; Is. 14.11; 38.10,18; Ez. 31.15; Os. 13.14); e como "abismo" 3 vezes (Nm. 16.30,33; Jy17.16);
2) Qeber (hebraico) sempre ptraduzido como "sepultura", "lugar de sepultamento", "sepulcro"; corretamente,
nunca ptraduzido como "inferno"; sempre diz respeito ao lugar para onde o corpo vai depois da morte (Gn.
23.4,6,9,20; 35.20; 47.30; 49.30; 50.13; 50.5; Ex. 14.11; Nm. 19.16,18; Dt. 34.6; Jz. 8.32; 16.31; 1Sm. 10.2;
2Sm. 2.32; 3.32; 4.12; 17.23; 19.37; 21.14; 1Rs. 13.22,30,31; 14.13; 2Rs. 9.28; 13.21; 21.26; 22.20;
23.16,17,30; 33.6; 2Cr. 16.14; 21.20; 24.25,38; 26.23; 28.27; 32.33; 34.4; 35.24; Ne. 2.3,5; 3.16; Jy3.22;
5.26; 10.19; 17.1; 21.32; Sl. 5.9; 88.5,11; Ec. 6.3; Is. 14.19,20; 22.16; 53.9; 65.4; Jr. 5.16; 8.1; 22.19; 26.23;
Ez. 32.22-25; 37.12,13; 39.11; Na. 1.14); 3) Hades (grego) pusada para descrever o mundo invist
vel; p
equivalente a sheol no Antigo Testamento e sempre estiem contraste com o termo mnemeion. etraduzida 10
vezes como "inferno" (Mt. 11.23; 16.18; Lc. 10.15; 16.23; At. 2.27,31; Ap. 1.18; 6.8; 20.13,14) e 1 vez como
"sepultura" (1Co. 15.55); 4) Mnemeion po termo grego adequado para "sepultura", referindo-se ao mundo
vist
vel, ou lugar dos cadi
veres; ptraduzido como "sepultura", "t~mulo", "sepulcro" ou sin{nimos (Mt. 8.28;
23.29; 27.52,53,60; 28.8; Mc. 5.2-5; 6.29; 15.46; 16.2-8; Lc. 8.27; 11.44,47,48; 23.53,55; 24.1,2,9,12,22,24;
Jo. 5.28; 11.17,31,38; 12.17; 19.41,42; 20.1-11; At. 2.29; 7.16; 13.29; Ap. 11.9); 5) Geena po termo grego
derivado do hebraico ge, precipt
cio ou vale, e Hinom, um nome jebuseu; significa "vale de Hinom", um lugar
semelhante a um aterro saniti
rio onde havia fogo queimando ininterruptamente para consumir o lixo
produzido pelos moradores de Jerusalp
m; o termo passou a ser usado pelos judeus para descrever de forma
apropriada o inferno eterno ou castigo eterno; ptraduzido como "inferno" 12 vezes (Mt. 5.22,29,30; 10.28;
18.9; 23.15,33; Mc. 9.43-47; Lc. 12.5; Tg. 3.6); corretamente, nunca p traduzido como "sepultura";
6) Tartaros (grego), do latim tartarus, significa "lugar profundo", "abismo"; pempregada apenas em 2Pe. 2.4,
como uma prism
o para anjos, localizada debaixo da terra, um lugar de confinamento para anjos atpo jut
zo final
(Ap. 20.11-15; Jd. 6); foi visitado por Cristo quando Ele foi ao inferno (Sl. 16.10; 1Pe. 3.19); Judas o descreve
como um lugar de escuridm
o, de fogo eterno e de vingano
a (Jd. 6-7); em manuscritos gregos, tartaros era
considerado um lugar na terra mais interior que o hades, onde os titm
s, primeiras deidades, ou os gigantes que
supostamente foram os primeiros filhos da terra, e mais velhos que os deuses gregos, foram lano
ados quando
perderam sua batalha contra Zeus; 7) Limnen tou puros (grego), expressm
o que significa "lago de fogo", ou
"geena de fogo"; po inferno eterno e a perdio
m
o de todos os espt
ritos e homens rebeldes contra Deus; pusada
5 vezes (Ap. 19.20; 20.10-15; 21.8).
- De todo o exposto, fica claro que o inferno nm
o pa sepultura, como alguns afirmam, mas um lugar de
conscir
ncia e tormento. e, ademais, um lugar real, nm
o imagini
rio, uma ideia apenas. Note que Jesus, quando
falou do rico e do Li
zaro, disse "havia" (Lc. 16.19-20). Nm
o se trata de uma pari
bola, como muitos dizem,
mas de um relato real, um fato verdadeiro, uma histyria de dois mendigos, um que mendigava nesta vida, e
outro, na vida futura. Este ensinamento confirma a difereno
a extrema da eternidade para o justo e para o
t
mpio. Nm
o puma condenao
m
o da riqueza, mas uma condenao
m
o de qualquer pessoa que rejeite a Cristo. Este
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ensinamento tambp
m confirma que os salvos, antes do Calvi
rio, eram levados pelos anjos para o Parat
so (Lc.
16.22; 23.43); apys o Calvi
rio, o justo vai para o cp
u (2Co. 5.8; Fp. 1.21-24; Ap. 6.9).
- Com frequr
ncia se encontra a personificao
m
o da morte, nas pinturas antigas, um esqueleto coroado, com uma
lano
a na mm
o, ideia essa mui provavelmente exclut
da desta descrio
m
o do apystolo. Mas os judeus
representavam o anjo da morte como algup
m munido de espada, da qual gotas mortais de fel caem nas bocas
de todos os homens.
-³
Morte,́ neste caso, certamente indica a morte ft
sica. Porp
m, visto que a ressureio
m
o conduz jimortalidade,
e isso envolverios remidos do pecado, a morte tambp
m deve ser considerada aqui como a segunda morte e o
seu resultado no caso dos perdidos. Atpmesmo no caso da segunda morte havericerta vityria, o que pode ser
visto na existr
ncia imortal que Cristo conferiria todos os seres humanos, mas sobretudo aos eleitos (os quais
receberm
o a vida eterna).
- A morte seriesmagada e perderiseu poder. Estm
o aqui em pauta tanto a morte ft
sica quanto a morte
espiritual. A missm
o de Cristo elevara os eleitos ao nt
vel da vida eterna (ver Jo. 3.15). Contudo, os perdidos
tambp
m serm
o beneficiados parcialmente. Existe uma preciosa economia que envolve as operao
}es de Deus
em seu universo. Nada, finalmente, seriin~til e isso no sentido mais completo e total.
56 Ora, o aguilhmo da morte po pecado, e a foro
a do pecado pa lei.
- Quanto a palavra "aguilhm
o", ver o que dissemos no comenti
rio ao verst
culo anterior.
- Aquilo que outorga jmorte seu poder mortt
fero e que persegue aos homens qual praga, po pecado. O fato
que o pecado produz a morte puma afirmao
m
o paulina, e isso concorda tanto com a lygica como com a
revelao
m
o espiritual, tendo sido uma verdade esclarecida pelo apystolo Paulo em outros trechos (Rm. 5.12 e
ss.; 6.23 e 7.13).
- O fato de que pa lei que empresta ao pecado o seu poder pideia igualmente paulina, sendo igualmente
lygica, conforme a razm
o e o bom senso espiritual. Ver esse argumento desenvolvido no trecho de Rm. 7.8,
onde se lr
: ³
...porque sem a lei, estava morto o pecado.́ Todo o capt
tulo 7 da ept
stola aos Romanos
desenvolve esse tema, servindo de melhor comenti
rio que existe sobre essa questm
o.
- Onde nm
o hilei, pode haver faltas, mas nm
o pode haver rebelim
o, nm
o pode haver desafio consciente do que a
autoridade porventura prescreveu. Contra a lei, entretanto, pode haver rebeldia, e a rebeldia merece a morte.
Cristo, atravp
s da sua obedir
ncia, contou com a lei ao seu lado e conquistou a morte, porque nm
o merecia ele a
morte. Quando os crentes foram revestidos de imortalidade e tudo quanto for mortal dissolver-se ou for
absorvido, entm
o o pecado seriabolido, e as restrio
}es impostas pela lei se tornarm
o sem sentido.
- Sem a lei, o pecado nm
o pdiscernido e nem imputado (Rm. 3.20-4.15 e 5.13). A lei agrava o pecado
contrastando-o com a vontade evidenciada de Deus.
- O significado pque a morte, tal como um escorpim
o, possui ferrm
o, um poder fatal que lhe foi outorgado por
meio do pecado e a foro
a do pecado pa lei. Isso tem sido compreendido ou como o despertamento do pecado e
o poder fortalecedor do pecado, que dienergia jlei, no sentido do trecho de Rm. 7.7 e ss.; ou no sentido de
seu poder condenador (ver 2Co. 3.6 e ss. e 2Co. 9); ou ambas as ideias aqui expostas combinadas.
57 Mas grao
as a Deus, que nos dia vityria por nosso Senhor Jesus Cristo.
- Deus po manancial da vida, tanto da ft
sica como da espiritual, cujos decretos tr
m dado aos homens o mais
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elevado destino posst
vel, a saber, a participao
m
o da prypria vida divina e suas perfeio
}es. Nm
o obstante, a
justio
a de Deus nm
o permitirique isso se concretize enquanto a barreira do pecado e da degradao
m
o impedir
que o homem se aproxime daquela perfeio
m
o de que necessita para que possa ficar de ppna preseno
a de Deus.
Todavia a grao
a que hiem Cristo, a sua redeno
m
o pelo Seu sangue, tem provido o meio necessi
rio para que
fique eliminado o pecado e tambp
m a sua sycia, a morte. Tambp
m ficou satisfeita a lei, a qual, embora santa,
tornara-se aliada do princt
pio do pecado-morte, porquanto emprestara ao mesmo toda sua foro
a. Mas as
provis}es de Deus nos conferem a vityria; e em vista disso expressara o apystolo as suas mais profundas ao
}es
de grao
a.
- O que a lei nm
o poderia fazer no sentido de nos dar poder sobre o pecado e a senteno
a de morte eterna, Jesus
Cristo tem feito por aquele que quer vityria (Rm. 8.2-4; Mt. 1.21; Ef. 1.7; 2.8,9; Hb. 7.25; 1Jo. 1.7-9; 3.5-10;
5.18).
- Em que sentido Paulo fala de vityria neste verst
culo? Houve vityria sobre o princt
pio do pecado-morte. Hi
vityria para sermos vencedores, a despeito do fortalecimento desse princt
pio por causa da lei. Em outras
palavras, uma graciosa provism
o foi feita em Cristo, mediante a qual um homem, completamente condenado
pela lei, e com toda a justio
a, contudo, pode retornar a Deus por intermp
dio de Cristo, mediante a fpnele (ver
Rm. 5.1-11 e Ef. 2.8-10). Mas este capitulo inteiro requer que a vityria mencionada inclua nm
o somente o
perdm
o dos pecados e caminho da aproximao
m
o a Deus (assim revertendo os efeitos da queda no pecado), mas
tambp
m que uma vida muito elevada seja inclut
da nessa ideia.
- Expressa-se aqui a vityria da verdadeira imortalidade. Nisso estienvolvida uma imensa vityria, que muitos
homens bons tr
m olvidado. A missm
o de Cristo nm
o pode fracassar, embora venha a ter r
xito sob diferentes
formas, no que se aplica a diversos seres (ver Ef. 1.10 quanto a esse conceito). Para os eleitos, essa vityria
significaria grandiosidade da salvao
m
o e da vida eterna (ver Jo. 3.15 e Hb. 2.3). Tudo quanto for inferior, tudo
quanto for ft
sico, tudo quanto for desastre e obsti
culo, tudo quanto for desapontamento, seritragado para
sempre no grito de vityria da vida eterna. Essa vityria transbordaripor sobre a criao
m
o inteira, e nm
o apenas
sobre os eleitos. (Sobre como isso poderiser, ver 1Co. 15.28).
- Paulo usa aqui o tt
tulo completo de Jesus de Nazarp(³
nosso Senhor Jesus Cristo´
), como uma honra a Ele
prestada, como tambp
m a fim de lembrar-nos de Seu senhorio, mediante o que obtemos a vityria que Ele
mencionou (ver Rm. 1.4).
- Essa vityria, que nos estireservada essencialmente para o futuro, pconsiderada como certa, infalt
vel; e isso
pelos seguintes motivos: 1) Cristo ressuscitou, e Ele pa garantia de nossa prypria entrada na vida eterna plena,
atravp
s do recebimento do corpo espiritual; 2) isso pprometido aos crentes mortos, aos quais Jesus trariem
Sua companhia, e atravp
s da transformao
m
o daqueles outros crentes que continuaram vivos atpao Seu segundo
advento; 3) a morte de Cristo fez expiao
m
o por nys e quebrou de vez o poder do pecado e dos poderes
espirituais malignos (Rm. 3.24 e Cl. 2.15); 4) a vida de Cristo tambp
m pnossa e exerce seus efeitos
transformadores em todos os nt
veis da existr
ncia (Rm. 5.10); por meio da vida de Cristo pque estamos salvos,
tanto agora como para o futuro; participamos de Sua vida ressurrecta e assunta aos cp
us; o fato que ele possui
tal forma de vida garante que tambp
m a possut
mos e a possuiremos em toda a sua plenitude, quando de Sua
segunda vinda.
- Aqui foi usado, no original grego, o partict
pio presente ("Que nos estidando a vityria"), porque se trata de
um processo que continua interminavelmente, jproporo
m
o em que os crentes se apropriam daquilo que foi
conquistado para eles por Cristo, e, na foro
a de Cristo, conquistam a morte (ver 2Co. 12.9; 1Ts. 4.8; comparar
com Rm. 8.37).
- Pode-se ver o contraste disso nas palavras de Sir Walter Raleigh, com as quais ele conclui a sua obra,
intitulada Histyria do Mundo: ³
Portanto, somente a morte pode levar um homem a conhecer a si mesmo
subitamente. Ela mostra, aos orgulhosos e insolentes, que eles sm
o seres abjetos, humilhando-os em um
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instante; e fi
-los clamarem, queixaram-se e arrependerem-se; sim, atpmesmo odiarem sua felicidade passada.
A morte chama os ricos a prestarem contas, mostrando-lhes que sm
o paupp
rrimos, esmoleres desnudos, que
nm
o tr
m interesse em coisa alguma, senm
o no bocado que lhes enche a boca. A morte apresenta uma tao
a
perante os olhos das pessoas mais belas, e leva-as a perceberem ali a sua deformidade e podridm
o; e elas
reconhecem tudo. Ï eloquente, justa e poderosa morte! A quem ningup
m podia aconselhar, tu persuadiste; o
que ningup
m ousara ainda, tu fizeste; e a quem o mundo inteiro lisonjeara, tu somente o lano
aste fora do
mundo e o desprezaste. Reuniste toda a excessiva grandeza, todo o orgulho, toda a crueldade e ambio
m
o dos
homens; e cobriste a todos eles com aquelas duas breves palavras: Aqui jaz.́ Qum
o mais nobre pa obra de
Cristo, o qual nos propicia a vida, que a obra da morte; e qum
o mais importante p
.
- Se a morte pudesse agir jsua vontade, nm
o haveria mais lembrano
a de qualquer ser humano que porventura
jiviveu. Porp
m, Cristo Jesus garante que ningup
m seriesquecido, e tambp
m que a vida triunfari
, finalmente.
Por tudo isso, Paulo agradecia ao Senhor.
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