LIÇÃO #16/2022
JESUS É SENHOR E SALVADOR
Nossa salvação está no fato de decidirmos por Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. O sangue de
Cristo derramado na cruz do Calvário pagou por nossos pecados, não precisamos mais ser escravos do
Maligno. A expressão de Jesus na cruz “Está consumado!” nos dá certeza de que tudo que Ele precisava
fazer foi feito. Mas, somente nossa decisão por Jesus garante que os benefícios do sacrifício vicário, da
dívida paga, cheguem a nós. Mateus 10:32 | I João 4:15
Existem muitos cristãos nominais. Frequentam uma igreja, participam de atividades evangélicas, mas
ainda governam suas vidas; não são íntimos e dependentes do Espírito Santo na prática do dia a dia. São
pessoas que, equivocadamente, acreditam que algumas coisas são espirituais e outras seculares.
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a
vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor!
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios,
e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente: nunca vos
conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.” Mateus 7:21-23
Ser salvo da condenação eterna, viver a eternidade com Deus, depende do governo absoluto de Cristo
sobre nós desde agora. A vida terrena é a única instância de oportunidade para essa decisão. Você só
frequenta igreja ou realmente está sendo guiado diariamente por Jesus, cumprindo o que Ele ordenou?
João 15:14 a 16 |
ELE É O MESMO ONTEM, HOJE E ETERNAMENTE! A Bíblia ensina que Jesus é imutável. Sendo perfeito,
Ele tem como atributo divino não mudar de ideia, não mudar de rumo, não ser inconstante. Mas, o que
significa mesmo essa característica de imutabilidade para a nossa vida terrena? Hebreus 7:24
Podemos dizer: Jesus salva ontem, salva hoje e eternamente!
“Ontem” diz respeito ao espírito; “hoje”, à dimensão da alma e “eternamente”, dimensão do corpo.
Jesus – Yeshua - é um nome hebraico que significa “salvador”. Podemos observar também o nome de
Josué, que significa “Jeovah é salvação”, e Isaías (Yeshaʿyah), que significa “Jeovah salvou”.
No “ontem”, temos a salvação do espírito, novo nascimento. Quando decidimos por Jesus Cristo,
entregamos a ele nossa vida, nosso espírito recebe o benefício do que foi executado na cruz do Calvário.
No “eternamente”, sabemos que nosso corpo será salvo. No arrebatamento teremos um novo corpo,
glorificado. Efésios 2:8 | I Coríntios 15:50 a 58 | I Tessalonicenses 4:17 | I Tessalonicenses 5:23
No “hoje”, nossa alma é salva. O hoje é hoje mesmo. A cada dia nossa alma é tocada pela Palavra e somos
salvos nas emoções, salvos nas decisões, guiados por Cristo! Tiago 1:21 | I Pedro 1:9 | I Pedro 1:22
Muita gente não tem experimentado o senhorio e salvação de Jesus no dia a dia. As emoções, as vontades
e decisões equivocadas continuam rendendo muitos problemas. O Fruto do Espírito não aparece. Isso
acontece porque ainda são cristãos nominais. Podem ter sido salvos “ontem”, mas ainda não permitiram
ser guiados pelo Espírito Santo “hoje”. Pode acontecer também de serem pessoas que gostam do
Evangelho, estão na igreja, mas ainda não nasceram de novo. João 3:1 a 15
Se você nasceu de novo, avalie-se a si mesmo. I Coríntios 11:28
O Espírito Santo te governa? Um dos sinais desse governo é o nível de aliança e comprometimento que
temos com os irmãos, com a igreja local e sua missão.
A salvação precisa ser plena; ontem, hoje e eternamente.
Esse cuidado define nossa eternidade. Só temos uma vida - curta e rápida - para cuidar dessa decisão
sobre o governo, o senhorio de Cristo. O Senhor nos salva, ontem, hoje e eternamente!
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