26/11/2018

A vida da
Graça
Isaías 53, 5 Jesus levou sobre si o nosso castigo para que pudéssemos ter a Sua paz.
Marcos 16, 16

Introdução: Somos nivelados por qual nível?
Somos livres? Nada pior é um cativeiro, um lugar de prisão e desespero. Dentro de cada um de nós
pode haver vários cativeiros e diversas prisões. Sentimentos como culpa, vergonha, são como correntes.
Uma vida de um constante pecado deliberado, viciante é angustiante. Ouvimos de muitas pessoas que
dizem possuir a consciência do erro, mas a incapacidade de se livrar. Muitos já se alto condenaram e
dizem serem merecedores de castigos.
Paulo relata uma natureza dada pelo pecado, no qual todos estão cativos e atordoados em sua
consciência. Lutam para se fazerem livres, porém se escravizam ainda mais. (Rm 3,9; Gl 3,22)
O pecado além de nos escravizar ele nos envergonha (Rm 6, 20-23) o resultado do pecado é sempre
a morte, vergonha, culpa, condenação, tristeza, perdas, tormento etc. mas, veja, que o fruto da Graça é a
paz, vida abundante, conhecer nosso propósito e destino etc
Qual a solução? A lei (Gl 3,24-29)? O simples entendimento de uma lei não nos faz livres. Aliás, a lei
não salva ninguém, mas condena. A graça é a resposta de Deus. O que é impossível aos homens é
possível a Deus, por meio de Jesus.
NOTA: Aio um tutor, um guardião e guia de meninos.
Jesus é o único que pode salvar o ser humano! Salvar de que? Prisões e de sua sentença de
condenação.
Mas para qual motivo preciso ser salvo? A salvação nos dá uma nova natureza, uma nova condição
para com Deus e conosco mesmo. Quem é salvo, não é condenado e não mais ocupa prisões. Uma
pessoa livre pode escolher e ser transformado.
Talvez você pode pensar, mas eu ainda luto contra alguns desejos e atitudes erradas, por isso me sinto
culpado e merecedor de ser condenado. Esse pensamento é proveniente de um esforço pessoal e a sua
capacidade de se livrar. Romanos 8, 1 faz uma afirmação: “agora, pois, já nenhuma condenação há para
os que estão em Cristo Jesus”. o Segredo é andar com Jesus e por ele receber a nova vida. É crer de
menos em nos e mais em Cristo.
Romanos 8, 31-39
Quem será contra nós? Jesus certamente não o é.
Quem nos acusa? Jesus também não é.
Quem nos condenará? Novamente não é Jesus.
Quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos afastar do amor de Deus?
De onde provém nossa vitória?
A graça trás a paz. Isto é, um bem estar, um descanso. Não há mais condenação, com isso não há
mais culpa ou vergonha. Não existe mais nada que pode nos dominar e de nos impedir de viver uma vida
completamente livre.
A paz em saber que sou um filho de Deus, não mais seu inimigo. Não existe mais a angustia sobre o
nosso presente e muito menos sobre nosso futuro.
Da justiça procede a paz. Não a minha e a sua justiça mas a de Jesus Cristo. Muitos ainda não
usufruem plenamente desta paz por ainda temerem em andar em justiça própria e não na de Cristo. Por
.
isso, Jesus é o nosso referencial e modelo é por Ele que devemos nos nivelar. Sempre que optarmos em
andar em sua justiça teremos paz, para com Deus e entre os homens.

