
REDIMIDOS PARA A GLÓRIA 

Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou 

para uma viva esperança (...), para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcescível (1Pe 1.3-4). 

Queridos, é comum ouvi pastores propagando as bênçãos de Deus para agora, para este mundo, dando 

ênfase secundária à salvação, ao estado de vida eterna na glória de Deus, como algo meramente 

complementar às bênçãos seculares. Esta é uma consequência da filosofia de vida pós-moderna assumida 

pelas ditas igrejas evangélicas, na qual o que importa é o “aqui e agora”, uma espécie de céu na terra. 

Porém, conquanto saibamos que a vida abundante que Cristo nos garante tem seu início neste mundo, 

independentemente das circunstâncias em que vivemos, a nossa esperança está na vida eterna na glória do 

Pai. Mesmo que a nossa vida aqui e agora já seja cheia da graça de Deus, sabemos que o estado de glória 

prometido é infinitamente superior. A palavra do apóstolo Pedro, acima, nos dá um vislumbre da 

superioridade do estado de glória que nos espera. O apóstolo garante que o Pai nos regenerou para uma 

herança incorruptível, sem mácula, imarcescível. Observando o significado das três palavras utilizadas 

pelo apóstolo, podemos compreender perfeitamente que, como resultado da redenção plena, não mais 

estaremos sujeitos à corrupção. Sabemos que o pecado corrompeu toda a criação de Deus, que, como 

ensina Paulo, geme, suportando angústias até o dia da redenção (Rm 8.20-22). Todos nós ainda estamos 

neste processo. Porém, quando a redenção for consumada, estaremos vivendo em um novo corpo, em um 

estado em que não mais estaremos sujeitos à corrupção, como o Senhor Jesus. Ou seja, o corpo mortal se 

revestirá de imortalidade (1Co 15.53). Nas palavras de Pedro também podemos ver que, para entrar na 

glória do Pai, seremos imaculados, sem nódoas, sem qualquer mancha do pecado. Sabemos que neste 

mundo ainda convivemos com a miséria do pecado, e que ainda pecamos por pensamentos, palavras e 

ações. Porém, quando a redenção for consumada, seremos puros e imaculados diante do Pai, na sua glória 

eterna. Por fim, o apóstolo Pedro nos garante que a nossa herança será imarcescível. A ideia, aqui, é a da 

coroa de glória, feita de louro, folha do loureiro, colocada sobre a cabeça dos imperadores romanos, ou 

dos vencedores nas batalhas e nos esportes institucionais da época. Obviamente, alguns dias depois, a 

coroa estava murcha. Pois bem, a coroa que receberemos na glória, como demonstração da sua infinita 

superioridade, não murcha, porque, como toda a criação de Deus redimida, não mais estará sujeita à 

corrupção, ao pecado, e à transitoriedade da vida secular. Uma vez consumada a redenção, viveremos na 

glória eterna do Pai. Considerem estas coisas! 
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