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PALAVRA DE VIDA – II
Constatamos na inquirição anterior, ser um fato o estado de morte em que vive
o ser humano; não sendo este capaz de voltar à vida por si só, uma vez que o elo da
vitalização – i.e.,a obediência – foi destruído por aquele que: “...vem senão para
roubar, matar e destruir.” João 10:10ª.
Ressalta-se que o destruidor do elo da vida entre a humanidade e o Eterno, não
limitou sua ação ao primeiro ato; a mantêm em atividade para perpetuar o estado de
alienação do ser humano. Assim, nesse estado não há como vislumbrar vida num meio
onde morte gera morte, desamparo e desesperança, como assevera o apóstolo:
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;” Romanos
3:23.
Em tal desamparo e à mercê do potente inimigo subjugador, era necessário que
um poder maior que o poder da morte invadisse o escopo existencial humano, para
possibilitar de novo a Vida. Destarte, insurge o Eterno: “No princípio era o Verbo
(i.e.,A Palavra da Vida que traz palavra de vida), e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus...nele estava a Vida, e a Vida era a luz dos homens...E o
Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e
vimos a Sua glória, como a glória do unigênito do Pai...eu vim para dar
vida, e vida em abundância.” João 1:1,4,14;10:10b.
Tal possibilidade de vida jaz no fato da anulação da palavra de morte pela
Palavra da Vida, como afirma Paulo o apóstolo: “...Tragada foi a morte na
vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu
aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas
graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.” I
Coríntios 15:c-57. Esse cântico de vitória é uma celebração da ressurreição de Cristo,
pois com esta, a Vida venceu a morte alienante dos homens, eliminando por completo
toda culpa e todo pecado, e de uma vez por todas: “...e havendo riscado o escrito
de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era
contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz.” Colossenses
2:14. E ainda mais: “Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente
pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.” I João 2:2. O caminho de
volta está aberto para qualquer um que queira a palavra de vida instalada em si. Ele
vive, e também viverá todo aquele que pela fé Nele nascer de novo.(2ª Edição.

