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Apresentação
Jesus ressuscitou, e daí? O título do livro
é provocativo, ou pelo menos me provocou.
Soou como um desdenho a respeito da sua
ressurreição. Certamente se eu não soubesse
quem é o autor desconfiaria que seria mais
um livro escrito questionando a vida, morte e
ressurreição do Cristo.
Jesus ressuscitou, e daí? Foi escrito de maneira simples, porém rico em conteúdo, são
7 ricos capítulos, sendo que os 3 primeiros
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apontam para o domingo, o dia da ressurreição, os capítulo 4 e 5 ainda trabalham na temática da ressurreição e
ao final desses capítulos eu esperava
o término do livro, porém, para minha
surpresa, o livro não acaba, e diferente
de outros livros, ele continua sua abordagem, fazendo com que o leitor tenha
em mente a responsabilidade que nos foi
dada com essa ressurreição. Talvez esse
tenha sido também o sentimento dos
discípulos, todos sabiam e esperavam a
morte de Jesus, mas ninguém sabia como
seria depois de sua morte.
Jesus ressuscitou, e daí? E daí que poderia ser mais um livro escrito sobre os
acontecimentos da páscoa, porém ele
nos mostra o amor de Deus para conosco, ele mostra que a morte de Cristo não
é o ponto final na história da humani-
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dade, ele mostra que a ressurreição de

tória, mas um momento de pausa, um
momento de reflexão, um momento para
tomar fôlego, mudar a rota, mudar a história, não por nossa causa, mas por cau-
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Cristo não é o ponto final em nossa his-

sa da graça, do amor, da dor.
Jesus ressuscitou, e daí? É uma mensagem que traz conforto e alívio aos nossos, a certeza de que um dia nós iremos
ressuscitar e estar com Jesus.
Tiago Nogueira de Souza
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Palavra inicial
Essa pergunta pode ser feita de diversas
maneiras. Uma delas, com ar de desdém, menosprezo, como quem diz “E daí que Jesus
ressuscitou, o que eu tenho haver com isso?”.
Os que assim perguntam, desconhecem o
Cristo, o que morreu na cruz para nos salvar,
o homem que viveu e enfrentou as dificuldades da vida e, no fim de tudo, venceu a morte
para que vivamos. Quem pergunta “e daí?”
com desdém, desconhece o Cristo da paz
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que não é possível explicar. Desconhece
aquele que está ao nosso lado quando
a lágrima insiste em correr, arrancando-nos o sorriso.
Outra forma de se perguntar é querendo entender. Quem assim pergunta, está
interessado em obter detalhes de um fato
que, no senso comum, tornou-se secundário diante dos ovos de chocolate e do
feriado para descansar com a família. Os
que querem entender o sentido da ressurreição, também querem compreender
o que leva os cristãos a importarem-se
tanto com esse Jesus, a ponto de abrir
mão de um feriado na praia ou na chácara para levantar cedo no domingo e ir
a uma igreja “rezar”.
Tanto um, como outro, como tantos
outros que interpretam a pergunta “Jesus ressuscitou, e daí?” das mais diversas
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formas, são alvos da graça de Deus. A

celebram, mas a morte e a ressurreição
de Jesus é para a humanidade. Por isso,
neste mês de abril, mais que compreender a ressurreição, viva-a intensamente
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Páscoa não é só para os cristãos. Eles a

em sua vida, deixe Jesus ressuscitar sua
vida, mudando a sua história, a história
da sua família e a dos seus relacionamentos. Ao longo dos nossos próximos
encontros, no Domingo de Ramos, na
Sexta-feira da Paixão, no Domingo da
Ressurreição do Senhor de manhã e
à noite, e, por mais dois domingos do
período da Páscoa, nos faremos essa
pergunta. Jesus ressuscitou, e daí? Cada
um dos sermões será parte de um todo
na resposta a essa pergunta. E eu te faço
um convite: deixe Jesus tocar seu coração e te trazer do caminho da morte
para o caminho da vida. Viva a Páscoa
em sua vida.
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E daí que ele veio
para morrer
Marcos 11.1-11

Jesus ressuscitou, e daí? E daí, que ele veio
para morrer, mas não morreu, antes, venceu a
morte para nos dar a vida eterna. Essa é uma
afirmação que precisa ser repetida constantemente. Ele não veio para nos dar glórias nem
poderes, ele veio para que passemos pela nossa existência com ele sem temer a morte.
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Hoje vamos falar da glória e do poder
que muitos pensam que Jesus deveria
ter, mas que não tem. Vamos compreender que a glória e o poder de Jesus
não são a glória e o poder deste século, desta sociedade. Vamos ver que Jesus
veio para que possamos experimentar a
verdadeira glória e poder de Deus em
nossas vidas.
Acompanhe atentamente a leitura que
farei do texto do Evangelho de Marcos
11.1-11 na linguagem contemporânea.
Esse é o texto da entrada de Jesus em Jerusalém. Abra seu coração, seus ouvidos
e sua mente para a palavra de Deus.
O texto que lemos nos apresenta Jesus entrando em Jerusalém. É um texto
conhecido de todos nós e revela-nos o
quanto o senhorio de Jesus era reconhecido por alguns à sua época, mesmo com
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expectativas diferentes.

em relação à Jesus. Uns creem no Jesus
dos milagres, outros, no Jesus divino, outros, ainda, no Jesus rei dos reis. Nossas
expectativas não são más, mas são ex-
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Todos temos expectativas diferentes

pectativas incompletas. Jesus não é só
milagreiro, só divino ou só rei dos reis.
Jesus é mais que isso tudo, e sua vinda
teve um propósito único: a cruz. Sua glória está na cruz. Seu poder está na cruz.
Ele veio para ela! Veio para morrer nela.
Ele veio para vencê-la!

Sua glória não é política
Muitos que estendiam suas vestes e os
ramos pelo caminho que passava Jesus
pensavam que ele entrava em Jerusalém
para libertar politicamente Israel do Império Romano. Queriam a liberdade política, a liberdade humana, a libertação
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da dominação que sofriam de um povo
que, embora respeitasse os judeus, era
estranho e não compartilhava da mesma fé e interesses de Israel. A dominação romana era inconveniente e o povo
desejava a liberdade. A glória de Jesus,
no entanto, não era glória humana, mas,
sim, de Deus. Jesus não veio atender interesses políticos e, em nossos dias, também não os atende. Ele veio para a cruz,
ele veio para vencer a morte, nisso consiste sua glória.
Precisamos entender que a glória de
Jesus não é a glória que a sociedade nos
oferece. A glória, em nossos dias, vem
com um conjunto de pressupostos que
não se enquadram no Reino de Deus. A
glória da sociedade implica em lucros,
em ganhar sobre o outro, em sair-se melhor. A glória de Jesus não, ela nos colo-

16

ca no nosso lugar: operários do Reino,

vantagem, há igualdade e irmandade
em Cristo. Sua glória nos une, não nos
separa, nos torna propriedade de Deus,
e não o contrário. Ele veio para morrer,
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serviçais do Rei. Não há lucro, não há

para que, entre outras coisas, sintamos
a liberdade que é pertencer a Deus. Jesus ressuscitou para que possamos experimentar o que é uma vida plena com
Deus. Uma vida cujo poder não está
nas mãos de pessoas, mas sim do próprio Jesus, o qual que ele não transfere,
mas usa-o em nós, fazendo-nos instrumentos de sua graça e vontade. Poder
que não é o poder dos homens.

Seu poder não é militar
Muitos dos que estavam ali esperavam um comandante, um guerreiro libertador. Mas o poderio de Jesus não
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era militar. Seu poder é acima dos arsenais de guerra. Jesus não foi um estrategista, nem um comandante militar.
Seu poder não era bélico, tão pouco era
sobrenatural. Seu poder era divinamente humano. Sim, divinamente humano.
Somente compreendendo a humanidade de Jesus poderemos entender sua
divindade. O seu amor incondicional
pelas pessoas não é algo divino, antes,
é da sua natureza humana, genuína e
sem pecado. Nós só conseguiremos
amar como Jesus amou se compreendermos que nossos pecados foram lavados e nossa vida foi resgatada na cruz.
Só amaremos de fato se amarmos a
cruz de Cristo, se entendermos o amor
por meio da cruz, e não por meio dos
nossos interesses.
Essa é a diferença de Jesus para os
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poderosos de hoje. Ele veio para morrer

caminho. Por isso ele amou. E amou
incondicionalmente a cada ser humano com quem conviveu e com quem
convive hoje. O poder de Jesus está no
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e sabia disso, sabia que a cruz era seu

seu amor por nós. Ele é manifesto nesse
amor, ao nos amar, seu poder se manifesta. Ao amar a mulher pega em adultério, ele mostrou claramente a diferença
entre o poder dos homens, que queria
apedrejá-la, e o poder de Deus, que
a perdoa e a redime, e mais que isso,
que não a vê como uma pecadora, mas,
sim, com ser humano, separada de Deus
pelo pecado, o mesmo pecado que separa cada um de nós do Pai. O poder
de Deus inverte a lógica humana: ele
transforma o rejeitado em convidado de
honra, perdoa o imperdoável e vence a
própria morte. Jesus veio para a morte,
mas não se rendeu a ela.
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Ele veio para a cruz
Precisamos compreender que a entrada de Jesus em Jerusalém, lembrada
no Domingo de Ramos, só faz sentido
na perspectiva pascal. Somente olhando
para a Sexta-feira da Paixão é que consigo compreender os mantos e as palmas
estendidas no caminho de Jesus nesse
domingo. Olhando para a cruz, entendo
e compreendo que a aclamação popular do Domingo de Ramos é a expressão
da esperança dos tolos, pois o mesmo
povo que clamava “Hosanas” no domingo, urrava “crucifica-o” na sexta-feira. A
esperança dos tolos, que querem o poder militar, o poder desta sociedade, que
negam a cruz. Jesus ressuscitou, e daí?
E daí que ele veio para morrer na cruz!
A cruz foi seu caminho, ele manifestou
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sua glória e poder para chegar até ela.

Jesus Ressuscitou, e daí? E daí que
ele veio para morrer. Seu caminho nesta
terra foi para morte e ele viveu intensa-
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Concluindo

mente para chegar até ela. Mas a morte
não foi seu fim, pelo contrário, foi o começo de tudo. Ela não foi o ponto final,
mas sim a vírgula na oração da vida.
Precisamos compreender que a entrada de Jesus em Jerusalém, lembrada
no Domingo de Ramos, não foi para
glória própria, ele sabia que o povo
que clamava “hosana” o indicaria para
a crucificação.
Nós, cristãos, precisamos trilhar os
caminhos de Jesus. Compreender que o
poder de Deus se manifesta em Jesus, por
meio do amor. Por isso, devemos amar.
Para sentirmos o poder de Deus em nós,
devemos amar incondicionalmente. A
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glória de Jesus não foi, e não é, política
nem social, é glória divina, mas que se
manifesta em sua humanidade. É glória
que se revela no partir do pão, no tomar do cálice, na conversa na soleira
de casa, no café tomado com os amigos. É a glória da relação sincera entre
os seres humanos, desprovida de interesses e cheia do amor, que é capaz de
transformar a história de morte de nossa
existência na poesia da vida em Cristo
Jesus.
Jesus ressuscitou, e daí? E daí que
ele veio para morrer, mas não morreu,
antes, venceu a morte para nos dar a
vida eterna. Ele não temeu a morte. Nós
também não a temeremos. Vamos caminhar para Sexta-feira da Paixão cientes
que, depois do horror da morte, existe
a glória da vida eterna. Que Deus nos
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abençoe.

Jesus ressuscitou, e daí?

E daí que ele
morreu por nós
Hebreus 10.16-25

Jesus ressuscitou, e daí? E daí que ele morreu por nós, para nos unir com Deus. Ele morreu para que vivamos. É sobre isso que hoje,
sexta-feira, vamos conversar. Acompanhe
atentamente a leitura que farei de Hebreus
10.16-25 na tradução contemporânea. Na
leitura desse texto, vamos compreender que
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Jesus morreu para nos unir com Deus,
que ele morreu para que vivamos. Vamos compreender que hoje é sexta-feira, Jesus morreu, mas o domingo vem aí.
Abra seu ouvido, coração e mente para
a leitura da Palavra.

Ele morreu para nos unir
com Deus
Hoje é sexta-feira, mas o domingo
vem aí. Hoje é sexta-feira, ele morreu
pendurado no madeiro, o mundo lhe
virou as costas, Deus calou-se no céu e
a terra tremeu. Hoje é sexta-feira e Jesus está morto. Seu corpo, retirado da
cruz, é enrolado em panos, segundo
o costume da época, e levado para o
túmulo. Um túmulo que não era seu.
Seus também não eram os açoites, as
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ofensas, o escárnio. Mas ele os recebeu:

pregos, a lança, a cruz, o túmulo. Não
eram dele, mas ele aceitou, calado, suportando a dor mais insuportável, a dor
do pecado.
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os açoites, as ofensas, o escárnio, os

Hoje é sexta-feira, mas o domingo vem
aí. Jesus morreu para nos unir com Deus,
ele morreu, pois, Deus, em sua trindade
santa, decide fazer-se ser humano, perfeito como no Éden, para que tenhamos
a oportunidade de sermos novamente
visitados por Deus, todos os dias, e experimentemos sua santa presença e sua
santa vontade. Hoje é sexta-feira, mas o
domingo vem aí. Deus faz-se homem,
vive como um de nós e experimenta as
sensações de cada um de nós. Ele se fez
um de nós, para nos unir a Deus, por
meio dele. É Deus sendo homem, é homem unindo-se a Deus. Nessa experiência de ser homem, Jesus tem no caminho
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a cruz, a cruz da nova aliança em seu
nome, ele é a aliança. Hoje é sexta-feira,
Jesus morreu, mas o domingo vem aí. A
nova aliança é, por ele e nele, estabelecida. Não precisa de papel, não precisa
de protocolos, não precisa de leis, a lei é
Deus e ele a escreve, por meio do Santo
Espírito, em nossos corações, e, ao escrevê-la em nós, ele limpa nossas vidas do
pecado. Deixe o pecado na cruz, porque
hoje é sexta-feira e Jesus morreu, mas o
domingo vem aí e o pecado fica na cruz,
morto, sepultado, vencido.

Ele morreu para que vivamos
Hoje é sexta-feira, Jesus morreu, mas
o domingo vem aí. O domingo vem para
que tenhamos vida. Precisamos viver
a vida que Jesus nos oferece. Não te-
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mos mais o que temer, sem hesitação,

entrar no Santo dos Santos e louvar, adorar e bem dizer, mas só o podemos porque hoje é sexta-feira, Jesus morreu, mas
o domingo vem aí. Vem trazendo a luz

Giovanni Alecrim

podemos caminhar em direção a Deus,

da vida, a razão de ser da humanidade.
Estamos unidos com Deus, novamente,
plenamente, a morte foi vencida. O que
é a morte? O que é a vida? A morte é uma
vírgula no parágrafo da nossa história, é
uma pausa para respirarmos e seguirmos
para a vida eterna.
Hoje é sexta-feira, Jesus morreu, mas
o domingo vem aí. Ele morreu para que
vivamos. Com sua morte, o pecado – o
meu e o seu – ficou naquela cruz, ele
morreu e levou consigo o nosso sofrimento, a minha dor e a sua, o meu erro
e o seu. Deus! Tem piedade de mim,
que sou pecador, e não dou valor à tua
cruz! Eu a ignoro, eu a esqueço, eu não
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a vejo! Sou mais um dos doze, que traiu,
negou, ignorou, fugiu e se escondeu da
cruz! Mas tua misericórdia e teu amor,
ó Deus, são maiores que a minha falha,
que o meu pecado. E tu olhas para mim,
pecador, e vê, em mim, o sangue do cordeiro, o sangue de teu filho, a limpar, purificar e transformar a minha vida. Não
sou merecedor, ninguém é, do seu amor.
Hoje eu olho para a cruz, olho para o
calvário e contemplo a dor. Eu tenho que
contemplá-la e ver ali o meu pecado, a
minha falha, o meu erro! Eu tenho que
ver Jesus ali, hoje, na sexta-feira, pois,
sem vê-lo na cruz, não posso celebrar o
domingo.

Concluindo
Hoje é sexta-feira, Jesus morreu, mas
30

o domingo, o domingo vem aí. Ele vem

com Jesus. O domingo vem para que
sejamos “criativos no amor, no encorajamento e na ajuda”, ou como diz na
versão Almeida Revista e Atualizada,
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para nos mostrar que a vida só é vida

“para nos estimularmos ao amor e às
boas obras”. Criativos. Hoje é sexta-feira, Jesus morreu, mas o domingo vem,
cheio de vida, cheio de criatividade
para que o amor, a coragem e a ajuda
floresçam. O mesmo amor que levou
Deus a enviar seu filho por amor a nós,
nos levará a amar incondicionalmente
nosso semelhante. Ele veio para nos
amar! A mesma coragem que Jesus teve
para enfrentar a cruz, nos fará enfrentar
as dificuldades de nossas vidas. Ele veio
para nos dar vida! A mesma ajuda que o
Espírito Santo deu a Jesus, estando com
ele em todo seu ministério, ele nos dá
hoje, para que possamos ajudar o nosso
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próximo, sermos auxiliadores um dos
outros. Ele está conosco.
Hoje é sexta-feira, Jesus morreu, e
daí? E daí que o domingo vem aí, e todo
o mal terá seu fim, todo pecado terá seu
perdão, porque as sextas-feiras da vida
insistem em nos lembrar que Jesus morreu, mas nós não podemos nos esquecer
jamais que hoje é sexta-feira, que Jesus
morreu, mas o domingo vem aí, com
vida, com vitória, com Jesus conosco.
Ele veio! Ele morreu! Ele ressuscitou!
Ele voltará! Hoje é sexta-feira, mas o
domingo, ah, meu querido, o domingo
vem aí.

Sábado depois
da morte
Fico imaginando como os discípulos de Jesus se sentiram naquele sábado. Seu mestre
morto, crucificado. Judas, que o traíra, desaparecido. Fico imaginando a dor, a solidão,
os pensamentos que permearam suas mentes.
Lembrar-se-iam eles da promessa da ressurreição? Ou o medo os dominara de tal forma que
não conseguiam pensar em outra coisa a não
ser em esconder-se?
Naquele sábado, na Judeia, alguns homens e mulheres estavam sem saber bem o
que fazer. Estavam meio perdidos, sem muitos
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planos. Fico imaginando como teria sido
aquele sábado, como teria sido viver
aquele dia sem Jesus e sem esperança.
Fico imaginando...

Jesus ressuscitou, e daí?

E daí que o
túmulo está vazio
João 20.1-18

Jesus ressuscitou, e daí? E daí que o túmulo está vazio. O que significa o túmulo vazio
para você? Diante do túmulo de Jesus vazio,
qual a sua reação?
É Páscoa. Passou-se o tempo e chegamos a
mais uma celebração, mais um domingo em
que acordamos cedo para vir à Igreja celebrar a
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Páscoa. Mais um? Quais as consequências
diretas do túmulo vazio em nossas vidas?
Convido você a acompanhar, atentamente, a leitura que farei de João 20.118 na tradução contemporânea. É o texto
da ressurreição de Jesus. É o texto da vitória da vida sobre a morte. Abra seu ouvido, coração e mente para a leitura do
evangelho de nosso senhor Jesus Cristo.

Vazio o túmulo: vida
transformada
O túmulo está vazio. Deus realiza o
impossível: chama da morte para a vida
seu filho, restaurando a humanidade à
comunhão com a trindade criadora. O
túmulo está vazio. Pedro e outro discípulo estão diante de um túmulo vazio.
Maria está diante de um túmulo vazio.
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Quem deveria estar ali, não está, está

Jesus ressuscitou. Essa é a coroa da obra
criadora de Deus: a unificação da criação com o criador.
Mais um ano celebramos a Páscoa.
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fora dele, porque ali não é o seu lugar.

Nos reunimos cedo, em jejum, para celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. Particularmente, esse período do ano
é de profunda reflexão e envolvimento.
Costumo viver a semana santa em seus
ricos detalhes e suas histórias. Todo ano,
imagino Jesus entrando em Jerusalém no
Domingo de Ramos, sendo aclamado.
Imagino a última ceia, os discípulos todos reunidos, inclusive o traidor e o que
o negou. Imagino o julgamento, as idas e
as vindas, o caminho do calvário, a cruz,
a morte, o sepultamento. Revivo, ano a
ano, essas sensações. Este exercício de
conviver a Páscoa é alimento para minha
fé. Todos os anos eu revisito esses textos
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e encontro neles a expressão do amor
de Deus. Esse amor me leva a refletir: o
túmulo vazio transformou, de fato, a minha vida?
A pergunta deve ser repetida diariamente. Vazio o túmulo, minha vida foi
transformada? Nos últimos dias vi, nas redes sociais na internet, uma grande quantidade de pessoas falando da verdadeira
Páscoa. Quantas delas, quantos de nós, a
vivemos? Quantos de nós queremos passar pela mesa do Senhor e sermos apontados como traidores? Quantos querem ser
reconhecidos como cristãos, para depois
negar o Cristo? Quantos querem contemplar a dor na cruz? Quantos querem simplesmente se ausentar dela? Quantos querem correr ao túmulo de manhã? Quantos
querem ver o túmulo vazio?
Pergunto tudo isso porque tem me
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impactado, ano a ano, o fato de que o

que deveria fazer. Nos mantemos egoístas, omissos nas nossas relações em
casa, no trabalho e na igreja. Continuamos a apontar dedos, sem olhar para
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túmulo vazio não tem feito a diferença

nós mesmos. Ainda achamos o amor incondicional uma loucura e impossível
de ser vivido. Continuamos a olhar para
o pecado e não para o pecador.
Vazio o túmulo, nossa vida deve ser
transformada. O túmulo vazio é o ápice da glória de Deus e do seu amor
por nós. Jesus ressuscitou, e daí? E daí
que o túmulo está vazio! Temos vida!
Uma vida nova, uma vida transformada pela ressurreição. Ressuscite você
também nesta manhã de domingo! Não
se negue a ter a vida transformada.
Vida transformada é vida nas mãos do
Senhor da vida! Vazio o túmulo: vida
transformada.
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Vazio o túmulo: vida abundante
Aqui reside outro milagre da vida.
Além do milagre da transformação, temos
o milagre da abundância de vida. E aqui,
a maioria de nós se engana em relação ao
que Deus tem em abundância para oferecer. Deus não nos proporciona abundância de bens materiais, ele nos oferece
vida, na maneira mais plena e completa
que possa existir. Vida com abundância é
vida que se entrega em amor e cuidados
para com o próximo, é vida que aponta
para Jesus, e não para os interesses pessoais, é vida que enfrenta as tempestades da
vida, sofrendo, chorando, mas sem perder a fé naquele que é o Senhor da vida,
sem esquecer-se de que Cristo ressuscitou
para que tenhamos vida em abundância.
A nossa dificuldade está, justamente,
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em aceitar que a abundância de vida

mos. Conhecemos o sucesso do salário
alto, da mesa cheia de comida, das festas
com os amigos. Mas ignoramos o sucesso da comunhão, do braço estendido ao
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não é igual ao sucesso, como nós o ve-

próximo, do perdão dado aos que necessitam dele, do amor ao que nos odeia. O
sucesso que conhecemos é um túmulo
fechado, cheio, mas o sucesso que Deus
nos oferece é o túmulo vazio, é a vida
plena em Cristo Jesus! Ele ressuscitou e
nele somos chamados à vida abundante.
O fato é que continuamos a olhar para
o túmulo vazio e não nos permitimos viver a transformação e a abundância de
vida que Deus quer para nós. Somos
como Maria, chorando nossa dor diante do túmulo vazio. Jesus está ao nosso
lado, nos chamando, esperando de nós
o “Raboni”, o “Mestre”, como resposta. E nós insistimos em chorar diante do
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túmulo vazio, em olhar para a morte, ao
invés de louvarmos e adorarmos a vida.
Precisamos mudar nossa história, reconhecer a voz de Jesus a nos chamar pelo
nome, precisamos reconhecer que quem
nos chama é o Mestre, ele é o Senhor
de nossas vidas. Vidas transformadas experimentam a abundância que só o Senhor da vida pode dar. Jesus ressuscitou,
e daí? E daí que o túmulo está vazio e
nossas vidas são abundantemente transformadas pelo túmulo vazio.

Concluindo
Vazio o túmulo: vida transformada,
vida abundante. Diante do túmulo vazio, nesta manhã, devemos nos perguntar: esta é mais uma Páscoa? É mais
um domingo que acordo de madruga-
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da e venho ao templo para celebrar a

coa da transformação da minha vida?
A Páscoa da abundância de Deus em
minha vida? A Páscoa do túmulo vazio
que muda minha vida e a vida da mi-
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Páscoa? Ou é uma nova Páscoa? A Pás-

nha família? É só mais uma Páscoa, ou
é a Páscoa do Senhor, a vitória da vida
sobre a morte?
Nesta manhã, diante do túmulo vazio,
celebramos e comemoramos a vitória da
vida sobre a morte. Celebramos! Cantamos de alegria! Partimos o pão, tomamos
o cálice! Declaramos que Jesus venceu a
morte! Ele a venceu para que vivamos.
Viva! Viva esta Páscoa! Não é mais uma
Páscoa, é a Páscoa, é a Ressurreição do
Senhor! Vamos ressuscitar com ele! Ele
veio! Ele morreu! Ele ressuscitou! Ele voltará! Hoje é domingo, dia de festa! Vamos celebrar a ressurreição do Senhor!
Maranata! Vem Senhor Jesus!
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Jesus ressuscitou, e daí?

E daí que ele
ressurgiu
Atos 10.34-43

Jesus ressuscitou, e daí? E daí que ele ressurgiu. Durante anos, a Igreja proclamou ser a
detentora da salvação, como se, sem a Igreja,
o sacrifício de Jesus fosse inútil. “Ex Ecclesia
Nulo Salvatio”, “Não há salvação sem a Igreja”. Por outro lado, em nossos dias, vemos muitas pessoas afirmando que a Igreja é inútil e
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que é uma instituição corrupta e falha. De
fato, a Igreja é uma instituição corrupta
e falha, pois é formada de pessoas e, até
onde sei, pessoas não são perfeitas. Todo
caso, tanto os que se proclamam detentores da salvação, quanto os que afirmam
ser a Igreja meio de desgraça, estão equivocados. A Igreja não é dona da salvação,
assim como não é uma instituição morta.
A Igreja é testemunha de Cristo, e assim
deve ser.
O texto que leremos hoje nos mostra
como a Igreja deve ser testemunha de Jesus. Ele demonstra que a ressurreição de
Jesus não é privilégio de poucos, mas sim
para todos e que nós, Igreja, devemos testemunhar dessa ressurreição. Acompanhe
atentamente a leitura que farei de Atos
10.34--43 na tradução contemporânea.
Abra seu ouvido, coração e mente para a

50

leitura da Palavra de Deus.

em que Pedro é chamado por Cornélio a ir
até sua casa, para que o apóstolo explique a
visão que Cornélio, por quatro vezes, teve.
Em sua visão, enquanto orava, Cornélio via
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O texto que lemos é parte da passagem

um homem com roupas resplandecentes
afirmando “Cornélio, suas orações diárias
e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar
Simão, também chamado Pedro. Ele está
hospedado com Simão, curtidor de couro,
perto do mar”. O trecho que lemos é o momento exato em que Pedro está na casa de
Cornélio e passa a explicar aos presentes a
respeito da salvação em Cristo Jesus.

Ele ressurgiu para salvar
a humanidade
“Deus não tem prediletos” é a expressão mais exata para “Deus não faz
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acepção de pessoas”. De fato, Deus não
tem favoritos. A salvação não é para os
cristãos, também não é para pessoas de
determinada classe social ou de uma nacionalidade só. Não! A salvação é para
a humanidade. Deus não tem prediletos
em relação à humanidade. Ele ama incondicionalmente. Ele ama, pois é amor.
Em seu imenso amor, enviou seu Filho,
que viveu e morreu, mas ressuscitou. Ele
veio para todos, sem exceção. A salvação é para todos.
Ele ressurgiu para salvar a humanidade. Precisamos ter em nossos corações
essa afirmação bem gravada. Quando,
em nossas limitações, pensamos que
algumas pessoas são perversas e más a
ponto de não merecerem nossa bondade
e amizade, devemos lembrar que Deus
enviou seu filho para todos, inclusive
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para essas pessoas perversas e más. Ele

ele veio para cada ser humano. O próprio apóstolo Pedro relutou em entender
que Jesus veio para a humanidade. Deus
clareou sua mente e seu entendimento
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veio para o perdido, para o desviado,

para que compreendesse que a salvação
é maior que uma nação, que uma raça,
que qualquer circunstância. A salvação
em Cristo Jesus não obedece leis e normas humanas, não se prende a placa de
Igreja, nem mesmo a religiões. A salvação é para todos e é competência divina.
Costumo repetir com frequência esta
frase: “salvação é competência divina,
não nossa”. A repito para que possamos
nos lembrar, sempre, da nossa condição
e do nosso papel nos planos de Deus:
somos servos, instrumentos de Deus para
anunciar as boas novas, somos operários
do Reino, não os chefes, muito menos os
donos.
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Ele ressurgiu:
somos testemunhas
Pedro fala aos presentes na casa de
Cornélio acerca da vida e ressurreição
de Jesus. Fala de como o mataram, de
como ele ressurgiu, do dia em que eles
cearam com Jesus após a ressurreição.
Ele fala com propriedade, pois foi testemunha dos feitos de Jesus, de sua morte
e de sua ressurreição. Este é o ponto:
falar com propriedade. Não somos obrigados a conhecer a Bíblia toda, embora
eu incentive a leitura da Bíblia constantemente, sei que, por mais que a leia e
releia, não saberei tudo sobre ela. Os
fatos narrados na Bíblia são os testemunhos daqueles que foram impactados pela ação de Deus em suas vidas.
São os relatos de homens e mulheres
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que tiveram suas vidas transformadas

Deus, ousaram viver conforme a vontade de Deus, mesmo sendo eles pessoas
comuns, com erros e acertos em suas
histórias.
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por Deus, pois foram alvos da graça de

Testemunhas. Olhamos para os personagens bíblicos e tudo nos parece tão
maravilhoso. Nós somos testemunhas
da ação de Deus hoje. Deus escreve,
por meio de nossas vidas, a sua história, e nós somos os personagens hoje,
nós somos a Bíblia em movimento, ao
vivo, onde quer que estejamos. Nós somos chamados a testemunhar do amor
de Deus, a falar que ele ressurgiu, que
o túmulo está vazio, que ele é o melhor
para nossas vidas! Mesmo que nos pareça loucura, Deus nos chama para escrevermos os testemunhos de fé que irão
impactar nossas vidas, nossas famílias
nossos amigos.
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Concluindo
Ele ressurgiu para salvar a humanidade e nós somos testemunhas disso, pois
ele nos resgatou. Um dia, ele olhou para
cada um de nós e, apesar de nossos erros
e falhas, nos resgatou, transformou a realidade de nossas vidas e hoje somos pessoas melhores, pois ele é o Senhor delas.
Jesus ressuscitou, e daí? E daí que ele
ressurgiu. Venceu a morte e hoje nos
chama a viver com ele, por ele e para
ele, que hoje nos convida a ressurgir
com ele, a sair da morte e caminharmos
em novidade de vida, vida que só é possível nele! Ele ressurgiu! Vamos ressurgir
com ele também! Jesus ressuscitou, nova
vida nos dá! Vivamos com ele!
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Jesus ressuscitou, e daí?

E daí que devemos
crer
João 20.19-23

Jesus ressuscitou, e daí? E daí que devemos
crer. Ele veio para morrer em nosso lugar e
ressuscitou. Você crê nisso? Você crê na ressurreição do Filho de Deus? Acompanhe atentamente a leitura que farei de João 20.19-23,
na tradução contemporânea. Na leitura desse texto, veremos que, se de fato cremos na
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ressurreição de Cristo, temos uma missão a cumprir. Leiamos.
A ressurreição de Jesus é fato. O sepulcro vazio, a sua aparição primeiramente a Maria Madalena e depois, aos
discípulos, davam aos seus a noção e dimensão clara do cumprimento de tudo o
que Jesus falara em vida.
Em sua aparição aos discípulos em João
20.19-23, Jesus deixa em definitivo a missão para seus seguidores. Será que temos
vivido de acordo com a tarefa deixada
por Jesus? Será que temos dado o devido
valor para a Paixão de Cristo? Ou temos
invertido o nosso papel nessa missão?

Assim como o Pai me enviou, eu
também vos envio!
Qual o propósito de Jesus aqui na
60

Terra? De certo, responderíamos a essa

pelos nossos pecados. Não é uma resposta errada, mas, sim, incompleta. Jesus
veio cumprir a vontade do Pai. Para cumprir a vontade do Pai, Jesus viveu como
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questão dizendo rapidamente: morrer

filho obediente e deixou para cada um
de nós a vontade de Deus para a humanidade: seguir os passos de seu Filho.
A resposta torna-se mais complexa,
não basta apenas saber que Jesus morreu
pelos nossos pecados, é preciso compreender as palavras e ações de Jesus aqui
na Terra e enxergar ali o exemplo para
nossas vidas como cristãos! É preciso
crer!
É necessário olhar para nossas vidas e
vermos onde vivemos como Jesus viveu.
Será que temos denunciado as injustiças
como o Mestre fez ao purificar o templo?
Será que temos deixado de lado o preconceito e as convenções sociais como
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Jesus fez ao conversar com a mulher samaritana? Será que temos exercido o perdão como o Mestre o fez com a mulher
adúltera? Será que temos declarado a soberania de Deus sobre as nossas vidas,
como Jesus fez ao ressuscitar Lázaro?
Exemplos não nos faltam nos Evangelhos
para contrastarmos com as nossas vidas
e verificarmos o quanto temos vivido de
acordo com a vontade de Deus ou não.
A missão deixada por Jesus a nós é
a mesma que Deus confiou a seu filho:
“assim como o Pai me enviou, eu também vos envio”. Recebemos de Jesus a
incumbência máxima de dar continuidade, hoje, na implantação do Reino de
Deus. É tarefa passada a nós, por herança, desde aqueles primeiros discípulos,
para que o mundo conheça a vontade de
Deus para o homem! O que eu você te-
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mos feito em nossas vidas como cristãos

xada por Jesus? Sentados nos bancos de
nossas igrejas e aceitado tudo que nos
é dito? Acomodados na nossa vida e realidade? Estamos entregues as nossas
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para honrarmos a missão que nos foi dei-

dificuldades?

Recebei o Espírito
Para que não haja da nossa parte o
argumento de que somos falhos, de que
erramos, Deus providenciou tudo! Sim!
Ele pensou nisso também! Primeiro, Ele
enviou seu único filho ao mundo como
um ser humano, com as limitações de
um ser humano, com os desejos e vontades de um ser humano. Fome, sede,
cansaço, sono, alegria, tristeza. Jesus foi
homem! Intimamente ligado ao Pai! Para
você e eu termos condições de cumprir
a missão que Jesus nos entregou, Ele nos
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deixou o Espírito Santo. Consolador, manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Meio pelo qual o Senhor fala
aos nossos corações!
O Espírito Santo está conosco para
nos mostrar e não deixar cair no esquecimento a missão que temos. Ele alimenta a nossa saudade! Sim! A saudade que
eu e você temos de viver o que não vimos! A saudade de ver a face de Jesus!
A saudade do Reino de Deus que se iniciou com Jesus e hoje somos convidados
a construir! Jesus nos deixou o Espírito
Santo para que pudéssemos caminhar da
forma como Ele caminhou: cumprindo a
vontade do Pai.
É com a presença do Espírito Santo
ao nosso lado que podemos denunciar
as injustiças, deixar de lado preconceitos e convenções sociais, exercer o
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perdão, declarar a soberania de Deus

mente através do Espírito Santo é que
podemos ter a plena certeza se trilhamos ou não os caminhos que Deus tem
para nós!
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sobre as nossas vidas e muito mais! So-

Mas para que o Espírito de Deus possa agir é preciso mudança de vida, mudança de propósito. É preciso morrer o
velho homem e renascer todo dia. Como
diz o poeta mineiro é: “plantar o trigo e
renascer à luz de cada dia”. É deixar que
o grão morra para que haja alimento. É
deixar que as nossas vontades morram
para que haja ação plena do Espírito!
É reconhecer-se inútil para ser útil nas
mãos de Deus para o Reino!

Concluindo
Viver de modo digno à missão que nos
foi confiada. Será que como igreja temos
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cumprido nossa missão? Vou além: você
e eu temos nos dedicado a essa tarefa?
Mais além: temos expressado esta incumbência em nossas palavras, sermões,
estudos bíblicos e canções? Muitas vezes, temos nos declarado “apaixonados
por Jesus”, até mesmo chegamos a cantar que estamos “desesperados de amor”,
mas nossas vidas refletem o quê? Um
amor que leva ao desespero de desejo
por Deus ou a certeza de que esse amor é
vivo e está conosco a todo instante? Declaramos que somos “apaixonados por
Jesus”, mas, muitas vezes, nem sabemos
o real significado da Paixão de Jesus por
nós! Invertemos os valores, invertemos a
via de ação. O desejo nasce primeiro no
coração de Deus e depois vem para nossas vidas. Foi do coração de Deus que
veio o desejo de nos redimir e assim o
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fomos em Jesus!

Jesus nos confiou, precisamos caminhar
conforme a vontade de Deus, não nos
declarando nada, não nos autoafirmando coisa alguma, mas, antes, reconhe-
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Como igreja, herdeira da missão que

cendo que a tarefa é árdua, porém que o
amor de Deus para conosco é perene a
ponto de Seu filho morrer na cruz, vencer a morte e nos deixar o Espírito Santo
como conselheiro e consolador! Desperta, Igreja! É hora de ressuscitar com Jesus! A missão nos espera!
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E daí que devemos
testemunhar
Lucas 24.36-48

Jesus ressuscitou, e daí? E daí que devemos testemunhar. Se existe algo que é cada
vez mais difícil, nos dias de hoje, é encontrar
testemunhas vivas da ressurreição de Cristo
Jesus. Quando olho para os evangélicos, vejo
um Jesus que dá riqueza, um Jesus que dá
curas de doenças, um Jesus que dá tudo o
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que se pede. Não vejo o Cristo da cruz,
o Cristo ressurreto, o Cristo da vida
eterna.
Convido você a acompanhar a leitura que farei do Evangelho de Lucas
24.36-48, na tradução contemporânea.
Na leitura desse texto, quero destacar a
missão que Jesus deixou aos primeiros
discípulos. Nessa tarefa, está a razão de
ser do cristão, uma missão que recebemos de herança. Acompanhe a leitura
atentamente.
No texto que lemos, vemos Jesus
aparecendo aos discípulos e dando a
eles a orientação de que não permitam
que as dúvidas e as preocupações os
dominem. Agora, eles são as testemunhas da ressurreição de Jesus. Tudo o
que havia sido dito pela Lei de Moisés,
pelos Profetas e nos Salmos cumpria-se

70

nele.

compreendermos que Jesus ressuscitou
e que nós somos as testemunhas dessa
ressurreição hoje. Testemunhamos o
que lemos, o que ouvimos e o que vi-
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É importante para nós, cristãos de hoje,

vemos. É sobre esses testemunhos que
quero falar com vocês hoje.

Testemunhamos o que lemos
Tudo o que temos lido nos Evangelhos é o testemunho da ressurreição de
Cristo, e, portanto, testemunho para
nossas vidas e para a vida daqueles a
quem amamos. O Evangelho é o depoimento escrito daqueles primeiros
cristãos. Numa primeira leitura, somos
levados a crer que eles foram escritos
conforme os fatos aconteciam, mas
não foi assim. O primeiro Evangelho
escrito, o de São Marcos, foi composto
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por volta do ano 70 depois de Cristo,
os Evangelhos de Lucas e Mateus por
volta de 80-90 anos depois de Cristo, e
o de João, provavelmente 100 anos depois de Cristo. O testemunho escrito,
portanto, não surgiu simultaneamente
aos acontecimentos, mas são as memórias e os relatos de quem viveu com
Jesus naqueles dias.
Testemunhamos o que lemos, pois
cremos no que lemos, cremos que a Palavra de Deus, no Novo Testamento, é o
testemunho fiel de um povo que viu o
que Jesus fez e registrou, posteriormente, para que as gerações vindouras pudessem aprender e testemunhar do amor
de Jesus. Somos, portanto, testemunhas
do que lemos na palavra. Quantas vezes não nos pegamos citando um versículo bíblico para trazer paz ao coração
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de nossos amigos, familiares e irmãos?

foi nosso consolo quando estávamos
tristes e desorientados? Os testemunhos de fé de um povo trouxeram-nos,
e ainda trazem, a orientação de Deus
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Quantas vezes a palavra de Deus não

para nossas vidas. Muitas vezes, “mutatis mutantis”, aplicamos às nossas
vidas as situações vividas pelos exemplos de fé na Bíblia, assim, quando triste e sem esperança, recordo do profeta
Habacuque, que sem nada para si, reconhecia que seria vencedor em Deus.
Quando sinto-me culpado, lembro-me
da mulher adúltera, que, cercada de
acusadores, fora perdoada por Jesus.
São tantas as situações de nossas vidas
que encontramos paralelo nas escrituras que passaríamos dias recordando.
Testemunhamos o que lemos, pois encontramos na Palavra os exemplos de
fé para as nossas vidas.
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Testemunhamos o que ouvimos
Os exemplos de fé, no entanto, nem
sempre foram escritos e nem sempre continuam sendo escritos. Antes da escrita,
havia a tradição oral. Por meio dela, gerações e gerações de hebreus e judeus receberam o conhecimento da vontade de
Deus. De igual modo, nem todos os cristãos eram letrados e alfabetizados, muitos receberam o Evangelho por meio da
tradição oral, ou seja, o testemunho dos
que falavam de Jesus e de seu amor pela
humanidade. Dessa forma, mais que por
escrito, é que creio que o Evangelho se
espalhou, como diz o poeta sacro, “pra
todo canto que havia”. Por meio do falar e ouvir do Evangelho, muitos creram.
Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve
aos romanos: “Como, porém, invocarão
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aquele em quem não creram? E como

E como ouvirão, se não há quem pregue?”, para mim, a expressão mais clara
que o falar de Deus foi, no início, o meio
eficaz pelo qual o próprio Deus encon-
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crerão naquele de quem nada ouviram?

trou para espalhar o Evangelho.
Em nossos dias, isso não mudou. Muitos de nós cremos porque um dia ouvimos a palavra de Deus. Ouvimos o pastor
pregar, o professor da escola dominical
falar, ouvimos o testemunho de alguém
que foi impactado pela ação de Deus, o
livramento, a conquista, a reconciliação
promovidas por Deus na vida de alguém.
Ouvimos a canção, o poema, a leitura
bíblica e fomos cativados por ouvirmos
a palavra de Deus. Num tempo onde a
palavra de cada um de nós cai cada vez
mais em descrédito, é importante falarmos, sim, de Jesus, mas, comprovando e
provando de Jesus em nossas vidas.
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Testemunhamos o que vivemos
Lemos a vontade de Deus, ouvimos e
falamos da vontade de Deus. Mas será
que a vivemos? Testemunhar é mais
que falar do que lemos ou ouvimos, é
mostrar por meio de nossos atos o que
afirmamos por palavras, sejam ditas ou
escritas. Quando Paulo foi chamado por
Deus para servir à Cristo, foi preciso que
ele demonstrasse que realmente era servo de Deus, pois perseguia com vigor
os cristãos à época. Foi preciso entregar
sua própria vida para a causa do evangelho: de ferrenho perseguidor a incessante evangelizador. Paulo foi a expressão
da transformação de seus atos e de suas
palavras. Assim também foi com Pedro.
Aquele que caminhou com Jesus, o pescador que, por amor ao mestre, cortou a
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orelha de um guarda e declarou amar ao

foi marcado por ser o que negou a Jesus.
A rocha, sob qual foi plantada a Igreja,
negou a Jesus.
Está aqui um alerta para nós: a rocha
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Filho de Deus acima de qualquer coisa,

sob a qual a Igreja está alicerçada, recusou a Jesus. Não pense você que nós,
Igreja de Cristo hoje, não estamos sujeitos
ao mesmo erro. Negamos a Jesus quando nos recusamos a crer no que lemos, e
também quando não lemos sua palavra.
Negamos a Jesus quando nos recusamos
a crer no que ouvimos e também quando nos recusamos a falar de Jesus. Negamos a Jesus quando deixamos de viver o
que ele nos pede, e quando impedimos
os outros de o fazer. A rocha, sob a qual
está edificada a Igreja, é uma rocha falha,
para nos fazer lembrar que todos somos
falhos, a Igreja não é perfeita, a Igreja
não é a detentora do evangelho, antes, é
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Jesus Ressuscitou, e daí? | E daí que devemos testemunhar

a proclamadora dele. Por isso, devemos
viver o que cremos. Se cremos que Jesus
ressuscitou, devemos testemunhar. Se
cremos que ele transforma nossas vidas,
devemos testemunhar. Se cremos que
seu amor por nós é maior que qualquer
problema, devemos testemunhar.

Concluindo
Jesus ressuscitou, e daí? E daí que devemos testemunhar. É função nossa ler,
escrever, ouvir, falar e viver o evangelho
em cada atitude de nossas vidas. Seja no
templo, no trabalho, na escola, na faculdade, numa roda de amigos, onde quer
que estejamos, somos testemunhas de
que Jesus ressuscitou.
A sociedade sempre rotulou a imagem
do cristão. Conservador, chato, alienado.
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Vamos mostrar que não somos um rótulo,

tudo que se tem por aí: com amor, fé e esperança. Vamos mostrar que não somos
um povo exclusivista, que faz separação
de pessoas, mas que fazemos separação,
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que somos um estilo de vida diferente de

sim, do que é condenado à morte e o que
leva à vida, e vida só em Jesus.
Jesus ressuscitou, e daí? Que diferença
isso faz para sua vida? É essa a pergunta
que deixo com você hoje. Eu creio que
ele vive, e por crer, é meu dever viver
para testemunhar de seu amor. Igreja de
Cristo: ele vive, vivamos nós por ele!
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