Hoje nós iremos tratar sobre um tema no qual as pessoas não gostam muito de falar, hoje nós iremos
conversar um pouquinho sobre a morte e é interessante percebermos que as pessoas quando pensão em
morte pensão logo naquele momento em que a pessoa deixa de respirar, fica inanimada e é enterrada.
Esse é um dos tipos de morte, mas é importante que conheçamos todos os três tipos mortes relatados
na palavra de Deus na Bíblia para que possamos uma compreensão mais completa e mais ampla sobre o
assunto.
1 – A morte física
Esse é o tipo de morte é o mais conhecido: É quando o folego de vida é separado do nosso corpo. Quando
isso acontece o corpo fica inanimado e apodrece. A Bíblia nos fala que esse tipo de morte se deu devido
ao pecado lá no jardim do Éden. Assim, todos os descendentes de Adão passam pela morte física,
incluindo eu e você. (Rm 5. 12). “Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. ”
2 – Morte espiritual
Esse tipo de morte é experimentado em vida. Mas como assim? Eu explico: Isso acontece porque essa
morte significa a separação espiritual de Deus. Sim, a Bíblia considera a pessoa sem Deus, morta
espiritualmente. Essa morte espiritual se dá por causa do pecado que reina em nossa vida. Porém, essa
condição de morte pode ser mudada pela graça de Deus, também pela fé em Cristo Jesus, que é a nossa
salvação.
3 – Morte escatológica ou morte final
Essa é a morte mais terrível e é decorrente da morte espiritual. Ela também significa uma separação
espiritual de Deus, mas dessa vez uma separação eterna. Os que passarão por essa morte serão todos os
não-salvos condenados pela justa justiça de Deus no último dia. (Mt 25. 41). “Então, o Rei dirá também
aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo
e seus anjos.”
Confesso que o tema é bastante pesado, por isso, quero deixar uma palavra de esperança para você que
nos mostra que se nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo, pela graça de Deus mediante a fé, somos
justificados e não sofreremos a morte final, pelo contrário, nós gozaremos da vida e vida eterna ao lado
de Deus: (Jo 11. 25). “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá…”
Espero de todo o coração que você tenha um bom estudo desse tema, que Deus te abençoe!
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