8. Os Mortos em Cristo (3º. Trim. 2012—I e II Tessalonicenses)
Material bíblico: I Tess. 4:13–18; Atos 17:3; I Cor. 15:20–23, 51–58; João 5:28, 29; Apo. 20:4–
6.
Citações
• Toda despedida tem um sabor antecipado da morte; todo encontro, um vislumbre da
ressurreição. Arthur Schoppenhauer
• Não é fácil transmitir a outra pessoa uma impressão de assombramento, quanto mais do
assombramento diante da ressurreição. Faz parte da própria natureza do assombramento
nos pegar desprevinidos, despistar nossas expectativas e pressuposições. O
assombramento não pode ser entregue em um pacote e não pode ser preparado de
antemão. Ele requer uma sensação de se ter estado lá e uma sensação de fazermos parte
dele. Eugene H. Peterson
• A ressurreição completa a inauguração do reino de Deus. . . É o evento decisivo que
demonstra que o reino de Deus realmente começou assim na terra como no céu… A
mensagem da páscoa é que o novo mundo de Deus foi revelado em Jesus Cristo e que
você é agora convidado a pertencer a ele. N.T. Wright
• que temos no momento não são as velhas liturgias que costumavam dizer: 'a plena e
confirmada esperança da ressurreição dos mortos,' mas um otimismo vago e difuso de
que, de alguma forma, as coisas vão dar certo no final. N.T. Wright
• A ressurreição dá a minha vida significado, direção e a oportunidade de começar de novo
não importando as circunstâncias. Robert Flatt

Perguntas
Por que Paulo teve que enfatizar a verdade acerca da ressurreição? Qual é o cerne da
bendita esperança? Como podemos ser adventistas de verdade e não meros adeptos do êxito a
qualquer custo? Por que a esperança é tão importante e como ela se encaixa no esquema geral do
grande conflito? Como podemos nos animar mutuamente com essas palavras?
Resumo bíblico
I Tess. 4: 13-18 vividamente expressa a esperança cristã. Em primeiro lugar, você tem
que entender: este assunto é crucial para uma compreensão de Deus e de Seus planos para você e
para o futuro. Nós temos uma esperança (v. 13). Em segundo lugar, essa esperança tem por base
o que já conhecemos: a morte e a ressurreição de Jesus — para que estejamos absolutamente
certos de que faremos parte da ressurreição quando Jesus voltar. De outra forma, todo o plano
que Deus concebeu para salvar o homem falharia (v. 14).
Para dar uma resposta às ansiedades dos tessalonicenses, Paulo deixa claro que Deus não
faz acepção de pessoas, não tem favoritos: aqueles que permanecerem e ainda estiverem vivos
não terão privilégios especiais, pois os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Deus deseja que
todos os Seus amigos estejam lá juntos! (v. 15-16).
Seremos levantados no ar, até as nuvens, para nos encontrarmos com nosso gracioso
Deus. Que encontro será! Como amantes que estavam separados, nós nos encontraremos com
nosso Amado e o saudaremos com gozo pleno! E nunca mais nos separaremos, pois estaremos

para sempre com nosso Senhor. E, não apenas nós, mas todos os que são amigos de Deus,
estaremos unidos com Deus (v. 17).
E assim, podemos confiar em Deus, pois Ele há de realizar essas coisas. Podemos nos animar
mutuamente com esta promessa. Não devemos, portanto, agir como aqueles que não têm nem
esperança, nem futuro, pois nosso futuro é com o Deus que aprendemos a conhecer como nosso
amigo pessoal. Agora, isso não é algo sobre o qual devemos gritar de alegria? (v. 18).
Atos 17:3 mostra Paulo enfatizando a ressurreição. Em I Cor. 15:20-23, 51-58, Paulo
comenta aos coríntios que todos os que pertencem a Cristo farão parte da ressurreição. O próprio
Jesus fala da ressurreição dos justos e dos ímpios (João 5:28-29), enquanto Apo. 20:4-6 explica
os dois tipos de ressurreição.
Comentário
O título da lição desta semana realmente não é muito satisfatório. Não se trata apenas dos
“mortos em Cristo.” Trata-se de Jesus e de Seu retorno para buscar Seus amigos! Essas palavras,
encontradas em I Tess. 4:13-18, podem ser palavras conhecidas, mas elas têm grande
importância. Vamos meditar sobre isso:
Deus não deseja que sejamos ignorantes. Ele almeja que o entendamos e que
compreendamos Suas ações como amigos dignos de confiança. Ele quer uma fé inteligente. O
que acontece quando as pessoas morrem? A Bíblia é sempre consistente: elas adormecem.
Pensem em quanto dano o diabo tem causado com ensinamentos falsos e ignorância sobre este
tópico. Temos uma mensagem vital a esse respeito, pois não ficamos de luto como as demais
pessoas que não têm esperança.
Acima de tudo, como o verso 14 afirma, nós cremos. Você pode ao menos dizer isso? Por
causa da ressurreição de Jesus, temos a certeza da ressurreição. Então se diz: “Deus há de trazer
com Jesus.” Alguns cristãos pensam que isso significa que os mortos justos voltam com Cristo
do céu. Mas não é isso o que o texto diz. Eu me lembro de ter lido um artigo acadêmico sobre
este mesmo verso, intitulado “Para que lado vamos?” Em outras palavras, para cima ou para
baixo? O autor afirmou que o grego mostrava que íamos para cima e não para baixo com Jesus!
E o que é mais importante para os confusos tessalonicenses, aqueles que estiverem vivos
por ocasião da volta de Jesus, não precederão (ou, em outras palavras, “antecederão”) aqueles
que dormiram. Seremos todos trasladados e nos encontraremos com o Senhor no ar. Será um
grande encontro! Será um dia de intenso gozo!
Pois quem estará voltando? O próprio Senhor. Por quê? Por que o próprio Jesus estará
voltando? Por que Ele simplesmente não nos transporta para o céu? Por que Ele não manda um
anjo cumprir essa tarefa? Porque Ele quer vir pessoalmente. Como um pai que vem até a porta da
escola, Ele quer nos levar para casa pessoalmente. A própria ação de Deus de voltar por nós nos
mostra quem é Ele.
Será que Ele vai voltar na surdina, em segredo? Não, mas com muito barulho! Com uma
ordem bem audível, com a voz do arcanjo Miguel e com o chamado da trombeta de Deus.
Ninguém vai perder isso! Como será ter a oportunidade de ver a recriação dos mortos em Cristo,
que se levantarão para se encontrar com seu amorável Senhor?
Então “nós que estivermos vivos” seremos arrebatados com eles, desafiando a gravidade
enquanto alçamos voo em direção aos céus, a fim de nos encontrarmos com nosso Salvador que
tudo fez para que pudéssemos viver com Ele para sempre. Como o nosso Senhor é amorável!
Que Amigo fantástico! Que Deus glorioso!
E, assim, estaremos com o Senhor para sempre. E isto é uma promessa!

Comentários de Ellen White
O Senhor virá em breve. Fale sobre isso, ore sobre isso, creia nisso. Faça disso uma parte
de sua vida. {Testemunhos para a igreja, v. 7, p. 237}
Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, embora não as mesmas partículas
de matéria ou substância material que desceram para a sepultura… O espírito, o caráter do
homem, volta para Deus, para ser ali preservado. Na ressurreição, todo homem há de ter seu
mesmo caráter. {Maranata, p. 301}
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