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A PROCURA DA JESUS

Era já o terceiro dia do sepultamento de Jesus. As primeiras horas do domingo. Maria Madalena, Joana e Maria 
mãe de Tiago se dirigem até o sepulcro na intenção de ungir o corpo do Mestre. Mas, as mulheres tinham alguns 
temores, segundo Mc 16:3, “E diziam umas para as outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do 
sepulcro”? É admirável a determinação das discípulas de Jesus. Elas sabiam que podiam encontrar guardas 
romanos à entrada do sepulcro  impedindo-as de completar a missão. Sabiam que na rocha virgem preparada para 
repouso do Messias, existia uma entrada lacrada com enorme pedra pesada, cuja remoção, dependia de força 
física, ainda assim, não desistem. A atitude das mulheres parece ser digna de louvores.  Afinal, quem mais, 
diante de tantos obstáculos, intentaria ungir “o morto”?! Quando enfim, chegam ao sepulcro, encontram um 
cenário bem diferente daquele que desenham na mente: Nem soldados, nem  pedra impedem a entrada no local. 
O sepulcro está totalmente vazio! Admiradas, elas ficam ali por alguns instantes: “Para onde  levaram o corpo de 
Jesus? Precisamos descobrir.”. Perplexas, quase desmaiam de  temor quando dentro do pequeno ambiente, 
surgem dois varões com resplandecentes vestes a lhes falar: “Por que buscais o vivente entre os mortos”? Lc 
24:5

Notem que os anjos repreenderam as mulheres: “Vocês estão procurando a pessoa certa, porém, no lugar errado”. 
Essa palavra mexeu comigo. Quantas pessoas estão agindo como as mulheres a caminho do sepulcro? 
Empreendendo tempo, esforço, determinação e esperanças na direção errada. Querem a coisa certa, mas 
procuram no lugar errado. Alguém pode dizer: “Mas elas amavam a Jesus”! Sim, somente não perceberam que 
as coisas mudaram. Que precisavam sair do passado, e viver o hoje. Colocar a fé em ação. “Buscar o vivente 
entre os mortos” significa limitar o que não é limitado. O sepulcro era nada diante do Mestre. Toda aquela 
situação de morte foi vencida pelo poder redentor! As mulheres precisavam de olhos espirituais, para enxergarem 
além do natural. Havia uma pedra que precisava ser removida bem em seus corações.

Quantos não estão “a caminho de um sepulcro vazio”, buscando felicidade onde não existe? Revirando 
cadáveres? Comprando e preparando aromas para “perfumar” o que não deve ser perfumado, mas refeito.  Jesus 
é esse remédio. Apenas Ele tem domínio sobre a vida e a morte. Ele as venceu! E Ele mesmo é o que diz: “Por 
que procuras o vivente entre os mortos?! Eis-me aqui. Entrega-te a Mim”.

O Jesus, que as mulheres buscavam ainda é cultuado hoje. Multidões caminham Para sepulcros vazios em busca 
de encontrar felicidade e paz. Mas não encontram. Porque sepulcros são lugares de morte e não de vida. Jesus 
está vivo! Ele age, hoje, agora mesmo. E a fé verdadeira, Bíblica, que conduz a salvação eterna, acredita nesse 
Jesus. Que operou no passado e continua operando hoje e em todos os séculos, para sempre, eternamente. Ele É o 
mesmo. Não é o Cristo histórico, mas real que não se limita a tempo, espaço ou circunstância. Nem muito menos 
em uma cruz.  “Por que procurais o vivente entre os mortos”? Lc 24:5

Quero te fazer uma pergunta: Onde procuras por vida? Caminhas para o sepulcro? Vives em um ambiente de 
tristeza, choro e temor? Seus esforços têm sido vãos? Os “aromas” de paz duram por apenas minutos? Em que 
Jesus você tem acreditado?  Jesus não é uma bengala que você pega apenas quando precisa, não é guarda-chuva 
que só em momento especifico para andar com Ele... Jesus está vivo. O lugar de sua sepultura está vazio. É a 
única sepultura do mundo que não conseguiu segurar “o morto”. Ela é testemunho para as nações, daquilo que 
Deus preparou para os que O buscam. 

Se com Cristo estamos, vencemos a vida e a morte. É uma louca mensagem que só pode ser vivida através da fé. 
Da  fé que está bem ai, dentro de você. Deixe o caminho do sepulcro. Busque o Verdadeiro Cristo, com todo 
vosso coração e força. A pedra já foi removida. Não existe obstáculo. E buscar-me-eis, e me achareis, quando 
me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:13 

Não vá ao sepulcro... Olhe dentro de SEU coração, ele está Dentro de você! Busque, procure JESUS Dentro de 
você mesmo...
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