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A morte é um assunto que permeia o dia-a-dia de todos nós. 

Querendo ou não, em algum momento temos um encontro 

com ela levando pessoas queridas. Seja de forma natural ou 

não, todo ser humano chega até o dia de sua morte e, como 

dizem alguns, essa é a única certeza da vida: que um dia chega-

rá ao fim. No entanto, quando falamos da vida cristã e de tudo 

que afirma a Palavra de Deus, fica claro que há alegria na morte 

física daqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do 

Cordeiro, pois terão o direito à árvore da vida e poderão aden-

trar às portas da Eternidade com alegria e gozo em seu coração 

(Ap 22.14). Da mesma maneira que há tristeza e muito lamento 

na morte daqueles que se foram sem crer em Jesus Cristo, que 

experimentarão choro e ranger de dentes por toda a Eternida-

de (Lc 13.28).

Falar de morte, para muitos, é triste. Tão incômodo que nem 

querem falar ou ouvir a respeito, pois é doloroso perder alguém, 

ou angustiante pensar em seu próprio fim. Ainda assim, con-

trariando todos esses temores que envolvem a morte, o gran-

de pastor da igreja dos gentios, Apóstolo Paulo, faz questão de 

abordá-lo demonstrando grande ansiedade em passar por este 

momento. É interessante notar que a morte não amedrontava 

Paulo, mas lhe dava tanta esperança a ponto de dizer com ên-

fase: “Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.” 

Filipenses 1.21

A declaração do Apóstolo Paulo com certeza trouxe muito 

impacto na vida dos membros da igreja dos Filipenses, que per-

ceberam o valor que há na morte dos santos, e, sendo assim, 

não deveria de forma alguma ser temida. Provavelmente, se 

hoje fosse feita uma pesquisa com diversas pessoas, fazendo 

indagações como: “se você falecesse hoje, estaria certo do que 

te espera pós-morte?” Seria muito provável que a maioria das 

respostas demonstrasse dúvida sobre este assunto. Neste sen-

tido, fica claro que a única forma de considerar a morte um ga-

nho é tendo certeza para onde está indo. Em outras palavras, a 

morte só pode se tornar um assunto vazio de temores quando 

há certeza de que ela não será eterna, mas apenas a passagem 

de uma vida terrena e passageira para uma eternidade preen-

chida pela vida que há em Deus.

O cristão não deve temer de forma nenhuma a sua morte. 

Se nós tememos a morte, significa que não temos certeza de 

nossa vida em Cristo, e, assim, temos uma fé vazia. Mas, a partir 

do momento em que, além de aceitarmos a morte de Cristo, 

compreendermos a verdade de sua ressurreição, percebere-

mos que nós também vamos ressuscitar. Conforme Jesus disse, 

onde Ele estiver nós também estaremos. Desta forma, não há o 

que temer, só o que comemorar. Lucro! Diante da morte, nosso 

coração deve gritar: Lucro!  

Morrer para mim, é ganho!
#conectou?

4º Trimestre de 2021: Eclesiastes: sabedoria para viver e conviver

Página 1  de 1

A MORTE NA VISÃO DE SALOMÃO 


