É provável que todos aqui já tenham passado pela experiência lamentável de se despedir de
alguém que amava tanto… A morte é uma das piores realidades com as quais precisamos
conviver nesse mundo de pecado. E por falar em pecado, ele é exatamente o causador da
morte. Por vivermos num mundo carcomido pelo pecado também precisamos conviver com a
realidade da morte… Saudade, vazio e o choro dolorido são resultados inevitáveis de quem
precisa conviver com a saudade de alguém que já não vive mais…
Contudo, a boa notícia é que a morte não tem a última palavra!
Na Bíblia a morte é comparada a um sono, um estado de inconsciência em que a pessoa
simplesmente deixa de existir… (João 11:11-13)
Jesus provou Seu poder sobre algumas vezes:
1. Na ressurreição do filho da viúva de Naim (Lucas 7:11-17):
1. Ao ver a cena, Jesus disse para aquela mãe não chorar a morte de seu único filho.
Isso seria loucura se fosse dito por qualquer outra pessoa, pois o choro é inevitável
diante dessa situação. Mas era Jesus quem estava falando, e Ele tinha poder para
trazer a vida daquele rapaz novamente!
2. Da mesma forma Cristo fala hoje para nós que talvez tenhamos passado pela perda
de alguém querido: NÃO CHORES…
3. Cristo tem o poder sobre a morte, e um dia Ele a destruirá para sempre!
2. Na história de Lázaro - João 11
1. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto e sepultado, ele até já cheirava mal. Mas a
presença de Cristo expulsa o poder da morte.
2. Cristo é a Ressurreição e a Vida - João 11:25
3. Todo o que crer nEle, ainda que morra, viverá - João - 11:25-26
A grande promessa da Palavra de Deus é que quando Jesus voltar Ele destruirá para sempre o
poder da morte, e mais que isso, Ele ressuscitará todos os que creram em Seu nome mas já
descansam o sono da morte. Algumas passagens bíblicas trazem grande conforto sobre esse
tema, confira e discuta com sua base:
1. I Tessalonicenses 4:13-18
1. Não sejamos ignorantes com respeito aos que dormem…
2. Os mortos em Cristo ressuscitarão…
2. I Coríntios 15:54
1. Tragada foi a morte pela vitória…
3. I Coríntios 15:26
1. O último inimigo a ser destruído é a morte…
4. Apocalipse 21:4
1. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e a morte já não existirá!

Desafios G148:
1. O que a sua base G148 pode fazer para aliviar o sofrimento de algum amigo que esteja
sensível por ter perdido algum familiar recentemente?
2. Por que não fazer uma breve pesquisa em sua igreja e tentar descobrir se não há alguma
família enlutada e ir fazer uma visita com a base na casa deles? Cantar algumas músicas
juntos, ler brevemente alguns trechos da Bíblia, levar um bolo, pão ou cesta de frutas
também demonstrará o carinho dos jovens…
3. Crie um cartão estilizado com as características da sua Base G148 e tenha sempre à
disposição para entregar a alguém que esteja em dúvidas com relação ao assunto da morte.
4. Comente com sua base quem é a pessoa que você deseja reencontrar quando Cristo voltar
e ressuscita-la para uma nova vida por toda a eternidade.
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