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INTRODUÇÃO

O apóstolo Paulo mesmo pergunta e dá a resposta a seis questões vitais
em Romanos 8:31-39, as quais revolucionaram inteiramente a minha vida cristã.
Ponderar as questões de Paulo produziu uma virada de 180 graus no meu
relacionamento com Deus e me colocou entre os vitoriosos. Minha conversão foi
uma grande experiência, mas após descobrir as respostas a estas seis
perguntas, a mudança em minha vida foi tão profunda que foi quase uma
segunda conversão!
Ao estudar essas questões – questões vitais – e meditar nelas em seu
coração, considerando o raciocínio bíblico, estou certo de que elas terão em
você o mesmo efeito que tiveram em minha vida e transformarão seu
relacionamento com Deus.

CAPÍTULO 1
Que diremos, pois, a estas coisas?
Romanos 8:31a

Depois de “Que diremos, pois, a estas coisas?”, o apóstolo Paulo faz uma
série de outras perguntas. Talvez “estas coisas” se refiram ao que Paulo tinha
acabado de dizer, que Deus nos deu Seu Espírito para nos ajudar em nossas
fraquezas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus e são chamados segundo o Seu propósito. Paulo, então, diz que Deus nos
conheceu de antemão e nos predestinou para sermos conforme a imagem de
Seu Filho; também nos chamou, e então nos justificou e nos glorificou. Ao
pensar em tudo o que Deus fez por mim, “o que direi a estas coisas?” O amor e
a graça de Deus por mim estão muito além de qualquer coisa que eu mereça ou
seja digno de receber. Quando penso no que Deus fez por mim, posso apenas
me por em pé e louvá-lo, porque palavras são totalmente inadequadas. O louvor
é quase em silêncio. O vocabulário do homem é insuficiente para expressar a
maravilhosa graça de Deus.

1

Em 2 Coríntios, Paulo fala de ter sido arrebatado ao céu e diz que o que
ouviu foi tão glorioso que não seria lícito tentar descrever a experiência em
linguagem humana. O mesmo ocorre quando adquirimos plena consciência da
bondade e da graça de Deus sobre nós. Ficamos tão perplexos e comovidos
que nos faltam palavras para expressar o quanto apreciamos a obra de Deus, o
quanto O amamos e quão gratos somos por tudo o que Ele tem feito por nós.
Em meu caminhar com o Senhor, quando cheguei a esse trecho em
Romanos 8, meus olhos foram abertos para a graça de Deus de uma maneira
que nunca havia experimentado antes. Isso transformou radicalmente meu
relacionamento com o Senhor. Não me relaciono mais com Ele baseado na
minha bondade, que na melhor das hipóteses é instável, mas baseado na Sua
bondade, que é constante. Essas seis perguntas feitas por Paulo têm me levado
a uma nova dimensão de fé e confiança em Deus. Estou agora numa posição de
experimentar as bênçãos de Deus na minha vida como jamais imaginei ser
possível.
Paulo faz essa série de perguntas no livro de Romanos, expondo a
riqueza do amor e da graça de Deus disponíveis para nós.

DEUS É POR VOCÊ
Se Deus é por nós, quem será contra nós?

Romanos 8:31b

Por muito tempo, na minha experiência cristã, tive o conceito errado de
que Deus, de certa maneira, era contra mim.
Fui criado dentro de uma filosofia chamada reforço positivo. Quando uma
criança faz algo bom, você a recompensa. Quando ela é má, não a recompensa.
Sendo esta a base filosófica da minha educação na infância, carreguei essa
idéia para os assuntos espirituais. Achava que Deus me recompensava quando
eu era bom e particularmente fiel na minha vida devocional, mas que Ele reteria
essas recompensas se eu saísse da linha. Buscava as bênçãos de Deus como
consequência da minha fidelidade e bondade. Então, sabendo que eu sempre
falhava, nunca esperava que Deus me abençoasse. Sentia que não merecia as
bênçãos que desejava do Senhor e, portanto, não possuía a fé para crer que
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Deus me abençoaria. Bem no fundo, sabia que havia falhas no meu caminhar
cristão e na minha relação com Deus, e por isso não esperava bênção nenhuma
– e pior, pensava que Deus estava contra mim!
Achava que Ele estava só esperando que eu cometesse um erro para me
dar uma lição ao trazer Seu julgamento sobre mim. Acreditava ser Deus o
responsável por todas as coisas ruins que aconteciam comigo e que Ele estava
me punindo por algo errado que havia feito. Afinal, sabia que merecia.
Imaginava que tinha que fazer por merecer a aprovação de Deus. De certo
modo, tinha que persuadir Deus a me amar, porque Seu amor era algo que tinha
que conquistar. Achava que Deus amava os meninos bons e odiava os meninos
maus, como a canção sobre o Papai Noel, “fazendo uma lista e checando duas
vezes, para descobrir quem foi bom ou mau”. Acreditava que Ele mantinha uma
lista sobre mim e a checava constantemente, pois recompensas e punições
seriam resultado das minhas ações. Não compreendia a extensão do amor de
Deus por mim: que Ele poderia me amar tanto quanto me amava, apesar dos
meus erros. Não tinha entendimento do que é graça e sentia que tinha que fazer
por merecer as bênçãos de Deus.
E, então, ao ler a primeira parte da pergunta de Paulo, “Se Deus é por
nós...”, fui tocado. Deus é por mim. Deus não é contra mim. Em Romanos 8:26,
vemos que Deus dá Seu Espírito Santo para me ajudar nas minhas fraquezas.
No versículo 29, Deus predeterminou que eu fosse conformado à imagem de
Jesus Cristo e forneceu tudo o que é necessário para isso. Deus é por mim! Ele
quer que eu viva vitoriosamente e providenciou tudo o que é necesssário para
uma vida de vitória. Deus não é contra mim. Que revelação é saber que Deus é
por mim!

SATANÁS É CONTRA VOCÊ
Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Satanás é contra você.
Ele quer roubar as bênçãos que Deus deseja entregar a você. Ele roubou-me
bênçãos por muitos anos, apontando minhas falhas, fracassos e sussurrando:
“Como você espera que Deus o abençoe, quando na verdade você não é tudo o
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que deveria ser como filho de Deus?” Satanás quer destruí-lo. Ele quer atrair
você para condutas e hábitos autodestrutivos. Se você olhar para sua vida e
para aquelas coisas que a têm amarrado, se for honesto, irá reconhecer que
essas fortalezas que Satanás tem em sua vida estão o destruindo. Satanás está
atrás de você e quer destruí-lo. Quem pode ser contra nós? Satanás é contra
nós. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedí-lo de seguir a Deus
completamente, porque ele sabe que Deus o ama e quer abençoá-lo.
As bênçãos que recebemos de Deus estão relacionadas à nossa fé de
que Deus pode nos abençoar. Se entendo que Deus não vai me abençoar,
então, não tenho a fé para ser abençoado. Entretanto, se entender que Deus
quer derramar Seu amor sobre mim, então, aprendo a confiar que Deus me
abençoa, embora saiba que não sou digno de receber as bênçãos. Graça é isso:
bênção não merecida.
Embora Satanás seja contra nós, temos que acreditar e confiar na
Palavra de Deus: “Maior é o que está em nós do que o que está no mundo” (1
João 4:4). Nunca devemos pensar em Satanás como o oposto de Deus. Ele é
oposto a Deus, mas eles estão em campos totalmente diferentes. Satanás é um
ser criado, Deus, o Criador. Deus é supremo. Satanás tem poderes limitados; o
poder de Deus não tem limites. Portanto, se Deus é por mim, Satanás, embora
seja contra mim, não é nada contra Deus. Conseqüentemente, estou seguro de
que maior é Ele que está em mim do que aquele que está no mundo.
CAPÍTULO 2
Aquele que nem mesmo a Seu próprio Filho poupou... como não nos dará
também com Ele todas as coisas?
Romanos 8:32

Quando Satanás o estiver afrontando concernente ao amor de Deus, olhe
para a Cruz, onde Deus demonstrou o quanto o ama.
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“Pois se Deus não poupou Seu único Filho, mas o entregou por todos
nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?” (Romamos
8:32).

Um pouco antes, Paulo havia dito que Deus demontrou Seu amor por nós
quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelo ímpio.
João escreveu: “Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em
que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele
vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em
que Ele nos amou, e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados”
(1 João 4:9-10).
Jesus nos diz: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna” (João 3:16).

MUITO MAIS
Se você tende a duvidar ou questionar o amor de Deus por você, tudo o
que tem a fazer é olhar para a cruz, e lá você vê a prova – não apenas o fato
que Deus o ama, mas o quanto Ele o ama. “Deus amou o mundo de tal maneira
que deu Seu Filho unigênito.”
Paulo nos diz aqui que Deus não poupou seu próprio Filho, mas o
entregou por nós todos. Como não nos dará juntamente com ele, e de graça,
todas as coisas? Esse argumento vai do maior ao menor. Deus já lhe deu o
maior presente que Ele poderia ter-lhe dado – Seu Filho Unigênito. Na verdade,
não podemos compreender isso.
Paulo disse: “Por um homem bom alguém pode morrer. Mas Deus prova
o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores” (Romanos 5:7-8).
O argumento é: se Deus já demonstrou Seu amor enviando Seu Filho
para morrer pelos seus pecados, quanto mais então Deus lhe dará o que quer
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que seja que você possa precisar? Todas as suas necessidades de hoje são
insignificantes em proporção ao que Ele demonstrou estar disposto a lhe dar.
Às vezes, vamos hesitantes a Deus e dizemos: “Bom, Senhor, eu sei que
o que tenho a pedir é muita coisa, e eu até hesito pedir, Senhor, mas seria
possível considerar...” Achamos que estamos pedindo muito quando na verdade
Deus já afirmou: “Eu amo tanto você que já lhe dei o Meu melhor”. Você não tem
que implorar ou persuadi-lo. Como não nos dará Ele, então, gratuitamente, todas
as coisas?
Jesus disse: “Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos
vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos
que lhe pedirem?” (Mateus 7:11).
Jesus inverte a situação: “Vocês, pais (sendo menores), têm prazer em
dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial (sendo o maior)
dará boas coisas aos Seus filhos que lho pedirem?”
Paulo vai do maior para o menor – se Deus deu Seu Filho (o maior), o
resto não é nada comparado ao que Deus lhe quer dar (o menor).
EM CRISTO JESUS
Pense no que você precisa receber de Deus neste momento. O que você
deseja de Deus? Lembre-se de uma coisa: Deus já demonstrou disposição para
lhe dar o que você precisa. Suas necessidades, agora, nem se comparam ao
que Deus já lhe deu, através de Seu único Filho.
Quando Paulo escreveu à igreja em Éfeso, abriu a carta dando graças a
Deus, pelas bênçãos que Deus já lhe havia dado.

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus” (Efésios
1:3)
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As palavras-chaves são “em Cristo Jesus”. Todas as bênçãos que Deus
tem para você, vêm através de Jesus Cristo – nele, por Ele, - tudo está em
Cristo. Deus concede todas as coisas para você, em Cristo e através de Cristo.
No primeiro capítulo de Efésios, Paulo começa a listar aquelas bênçãos
espirituais que Deus nos entregou.

“Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos
filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito
de Sua vontade, para louvor e glória da Sua graça, a qual nos deu
gratuitamente no Amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a
remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele
derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento.
E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito
que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na
dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como
as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos
herança” (Efésios 1:4-11a).

Nós somos escolhidos nele. Deus nos adotou como filhos. Somos aceitos
no Amado. Temos redenção através do Seu sangue, em quem obtivemos
herança. Todas essas coisas – ter sido escolhidos, adotados, aceitos, remidos,
feitos herdeiros – são em e através de Jesus Cristo.
Portanto, o que precisamos é mais de Jesus! Costumamos cantar: “Eu
quero mais de Ti, Eu quero mais de Ti, Eu quero mais de Ti, Jesus!” Isso é muito
verdadeiro. Se você tem Jesus, você tem tudo. Tudo está finalizado nele,
através dele e por Ele.
Quando me lembro de todas as coisas maravilhosas que Deus me deu,
dou-me conta de que, primeiramente, Deus me deu Seu Filho unigênito, e,
então, através de Jesus, todas as outras bênçãos espirituais se tornam
disponíveis.
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CAPÍTULO 3
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
Romanos 8:33

Como estou num lugar de projeção pública, há os que fazem acusações
contra mim. Você espera isso. Quando você está diante do público, pessoas
descordarão de você e até o odiarão. Recebo cartas dessas pessoas com certa
freqüência, expressando suas diferenças e incluindo todos os tipos de mentiras
sobre mim. Pessoas que realmente não me conhecem propagam essas
mentiras e, de alguma forma, as usam contra mim.
Certamente, o apóstolo Paulo disse: “Se estivesse ainda agradando aos
homens, não seria servo de Cristo” (Gálatas 1:10); então, essas coisas não me
aborrecem tanto. Isso apenas prova que estou no caminho certo servindo ao
Senhor. Eu sei que quando expresso uma opinião, alguns discordarão dela.
Mesmo se fosse perfeito, o que não sou, ainda haveria aqueles que procurariam
me acusar.
Jesus disse: “O servo não é maior do que o seu senhor” (João 13:16).
Então, olho para Jesus – perfeito como era, na Sua época, caluniaram-no e até
mesmo o crucificaram. Hoje, isso ainda continua. Pessoas ainda dizem coisas
terríveis contra Jesus. Não me surpreenderia se Jesus aparecesse hoje na terra
e começasse a confrontar as ordens religiosas, como fez na Sua época, e eles o
crucificassem novamente. E aí está Ele, perfeito, e ainda o acusam de todo tipo
de falsidade.
Embora pessoas possam me acusar de coisas diferentes, sei que há um
que não me acusa de nada, e esse é Deus. Eu tenho grande consolação nisso.
Quem é, então, o seu acusador?
Em Apocalipse 12:10, João ouviu uma grande voz no céu que dizia:
“Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do
seu Cristo. Pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante
do nosso Deus os acusava de dia e noite”.
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Quem nos condenará? Satanás!
No livro de Jó, vemos Satanás agindo como o acusador de nossos
irmãos. No capítulo 1, começando no versículo 6, lemos: “Certo dia os filhos de
Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre
eles. Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor:
De rodear a terra, e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás:
Observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem
íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal”.
Deus deu a Satanás uma avaliação de Jó. Deus disse: “Ele é um homem
íntegro. Ele me ama. Ele odeia o mal”.
E Satanás respondeu ao Senhor: “Teme Jó a Deus em vão? Acaso não o
tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra
das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas
estende a tua mão, e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará
de ti na tua face!” (Jó 1:9-11).
Satanás acusa Jó de ser um verdadeiro mercenário. “Ele não o ama tanto
assim. Ele ama as coisas que Você lhe dá. Quem não o amaria, se Você o
abençoasse como você abençoa Jó?” E assim Satanás está acusando Jó diante
de Deus.

JUSTIFICADO
É Deus quem os justifica.

Romanos 8:33b

Justificá-lo é exatamento o oposto de acusá-lo. Ao justificá-lo, Ele cancela
suas acusações. Deus declarou que você é inocente. Deus o exonerou de todas
as acusações que foram feitas contra você. Não importa o que outros pensem
de você. Ele é quem realmente conta. O que Deus pensa de você? É isso o que
importa.
Mas como Deus pode nos justificar? Jesus Cristo tomou todas as
acusações que haviam sido feitas contra nós e pagou o preço, para podemos
ser justificados delas.
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“Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que
nele fôssemos feitos justiça de Deus” (2 Coríntios 5:21).

Muitas vezes nossos inimigos nos acusam – até mesmo nossos amigos o
fazem. Certamente Satanás gosta de acusar, mas é maravilhoso saber que
Deus não lança nenhuma acusação sobre nós. Deus é quem nos justifica.
O salmista diz: “Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui
pecado” (Salmo 32:2). Isso quer dizer que Deus não tem nenhuma lista de
acusações contra você. Deus não lhe atribui iniqüidade, pois você está em
Cristo Jesus, andando segundo o Espírito. Se você tropeçar e cair, Deus não vai
nem registrar esse fato. Você está em Cristo Jesus.
CAPÍTULO 4
Quem os condenará?
Romanos 8:34

Satanás condena-me constantemente. Cada vez que não faço algo que
deveria ter feito, Satanás vem com pesada condenação. Toda vez que faço algo
que não deveria ter feito, ele condena-me novamente. Eu condeno-me com
freqüência, quando me dou conta de que não consigo viver segundo os padrões
que Deus estabeleceu para mim. Condeno-me por meus defeitos. Mas fico muito
feliz pelo fato de que há um que não me condena; esse é Jesus.

JESUS INTERCEDE POR NÓS
Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual
está à direita de Deus, e também intercede por nós.

Romanos 8:34

Respondendo sua própria pergunta, Paulo diz: “Jesus Cristo não está
condenando você; Ele morreu por você. Na verdade, Ele ressucitou dos mortos
e está à direita do Pai, intercedendo por você”. Em vez de condená-lo, Jesus
está intercedendo por você.
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Longe de me condenar, Jesus está fazendo o contrário. Ele está diante
do Pai, intercedendo por mim.
João escreveu: “Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não
pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus
Cristo, o Justo” (1 João 2:1).
Eu tenho um advogado representando-me. Ele fala por mim diante do Pai.
E Quem Ele é? Jesus Cristo. Ele não está me condenando, mas é um advogado
a meu favor.

JESUS NÃO CONDENA
Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, no capítulo 3 de
João, Ele disse que Deus não o enviou ao mundo para condenar o mundo mas
para que o mundo, através dele, possa ser salvo. Jesus disse: “Aquele que crê
em mim não é condenado” (João 3:18.)
Isso nos faz lembrar do primeiro versículo de Romanos 8: “Portanto,
agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito” (Romanos 8:1).
Mas Jesus foi além ao dizer: “Quem não crê (em mim) já está condenado,
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz
veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as
obras deles eram más” (João 3: 18-19).
Quando um homem fala contra Jesus Cristo, ele o faz porque é um
homem mau, que ama as trevas e não a luz.
Você recorda-se da história da mulher que os fariseus trouxeram a Jesus.
Eles declararam que ela foi pega em adultério e a condenaram, dizendo a Jesus:
“Nossa lei diz que devemos apedrejá-la. O que você diz?”
Jesus respondeu: “Se algum de vocês estiver sem pecado, atire a
primeira pedra”. Então, conforme Ele escrevia no chão, eles se convenceram de
suas culpas e começaram a sair dali, até que não restou mais ninguém. Jesus
levantou-se, olhou para a mulher e disse: “O que aconteceu aos seus
acusadores?”
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Ela disse: “Bem, senhor, creio que não tenho nenhum”.
Nós lembramos-nos daquelas confortantes palavras de Jesus, quando
disse: ”Eu também não a condeno”.
“Você vê”, disse Jesus, “Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para
salvá-lo”. O mundo não precisava de condenação; ele já estava condenado. Ele
não veio para condenar o mundo porque ele já estava condenado. Jesus veio
para salvar o mundo. Por causa da salvação que Ele iria prover, Ele pôde dizer
aquelas lindas palavras à mulher pega em adultério: “Nem eu também te
condeno. Vai, e não peques mais” (João 8:4-11).

SATANÁS CONDENA
Satanás está sempre nos condenando. Cada vez que você tropeça, ele
está lá, apontando um dedo acusador para você e condenando-o. Ele,
constantemente procura fazer você focar suas fraquezas e defeitos, para não se
concentrar na Força de Deus.
Satanás tenta convencer-nos de que devemos fazer por merecer o favor
de Deus, lembrando-nos continuamente de que não merecemos ser abençoados
por Deus ou mesmo ser salvos. O problema é que Satanás consegue
freqüentemente juntar evidências contra nós para condenar-nos. Mas Jesus
morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou e está à direita do Pai,
intercedendo por nós. “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o
Espírito” (Romanos 8:1).

GENTILMENTE CONVENCIDOS
Quando caímos em pecado, o Espírito Santo nos convence, dizendo
gentilmente: “Ora, aquilo não foi certo. Você não deveria ter respondido daquele
jeito. Você reagiu com raiva, agindo pela carne”. Isso não é condenação, é
convicção.
Quando o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações, Ele está
nos moldando à imagem de Cristo, mostrando as partes que precisam de
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melhorias. O resultado da convicção do Espírito Santo é que não vemos a hora
de confessar o pecado a Jesus e de sermos purificados.
João disse: “Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamonos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos
pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça” (1 João 1:8-9).
O Espírito Santo me faz consciente das minhas falhas, e eu não vejo a
hora de dizer: “Oh! Senhor, eu sinto muito. Por favor, Senhor, eu recebo seu
perdão agora. Obrigado, Jesus, por Seu amor e por me purificar dos meus
pecados, e por Seu perdão”. Eu corro para a cruz.

OS TRUQUES DE SATANÁS
Satanás sempre vem a mim dizendo: “Você é um desastrado – você já
falhou tantas vezes. Sabe, Deus vai desistir de você. Você é um caso perdido.
Você sabia que aquilo não se faz, mas você fez mesmo assim. Como você pode
esperar que Deus faça qualquer coisa por você?” Satanás começa a lançar
todas essas acusações sobre mim.
Eu costumava dar ouvidos a ele epensava: “É, ele está certo. Eu não
devia mesmo orar. Não devia esperar que Deus fizesse nada por mim”. E
Satanás acabava afastando-me, através dessa condenação. Eu não me sentia
em comunhão, não me sentia à vontade para ler a Bíblia ou orar, porque
realmente não merecia perdão. O propósito da condenação de Satanás era
colocar um obstáculo entre Deus e mim. Aprendi que Satanás é sorrateiro e
trapaceiro. Este é o seu propósito: mostrar as minhas falhas, desviar-me para
longe do lugar de ajuda. Agora, quando ele faz isso, apenas sorrio e digo:
“Satanás, você está certo. Eu sou um desastre, mas Jesus morreu por
desastrados como eu. Satanás, você não me espanta mais para longe da cruz,
porque é lá que está minha única esperança”.
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LEVADOS À CRUZ
Quando você vira o jogo e diz:” É isso, você está certo. Eu preciso de
Jesus e preciso de Sua ajuda agora mesmo”, e começa a correr para a cruz,
Satanás logo desiste. Ele vê que seu esquema se inverteu e em vez de conduzílo para longe da cruz o conduziu para ela. Podemos experimentar paz
verdadeira quando nos lembramos das Escrituras.
“Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegaivos a Deus, e Ele se chegará a vós” (Tiago 4:7-8).

Em contrapartida, o objetivo do Espírito Santo é nos levar à cruz. A
medida que o Espírito nos convence, Ele nos atrai para aquele lugar de perdão,
purificação, força e poder, que encontramos apenas em Jesus Cristo.
Então, voltando a refletir no início do capítulo oito de Romanos, onde diz:
“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus“, e
examinando a pergunta “Quem os condenará?”, chegamos à conclusão que não
é Jesus. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós!

CAPÍTULO 5
Quem nos separará do amor de Cristo?
Romanos 8:35

O amor de Cristo é tão rico, tão profundo, que está além da nossa
capacidade de compreendê-lo.
De fato, Paulo orou por aqueles na igreja de Éfeso: “Para que Cristo
habite pela fé nos vossos corações. E para que, estando arraigados e fundados
em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a
largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de
Cristo, que excede todo o entendimento” (Efésios 3:17-19).
Paulo está orando para que você possa saber algo que não há como
saber, isto é, o completo amor de Cristo, que excede todo o entendimento.
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“Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós
opera” (Efésios 3:20).

Paulo está pedindo a Deus para fazer o impossível por você; que Ele lhe
dê um pouquinho de entendimento da amplitude do amor de Cristo por você – a
largura, o comprimento, a altura, a profundidade; entender o amor de Cristo que
ultrapassa o conhecimento humano.
Jesus disse: “Como o Pai me amou, também eu vos amei” (João 15:9), e
“Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus
amigos” (João 15:13).

NÃO HÁ SEPARAÇÃO
“A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o
perigo, ou a espada?”

Romanos 8:35

Satanás gosta de usar as diversas dificuldades que eu enfrento na vida
para me fazer sentir separado do amor de Cristo. Quando passo por pesadas
provações, Satanás gosta de dizer: “Bom, se Deus realmente ama você, então
porque Ele permite que essas coisas lhe aconteçam?” Satanás usa tribulações,
angústias e perseguições para eu achar que, de alguma maneira Deus não me
ama. A lógica que Satanás usa é a de que um Deus de amor jamais permitiria
que eu passasse por dor e angústia mental.
No Salmo 115, Davi pergunta: “Por que dizem as nações: Onde está o
seu Deus?” (Salmo 115:2). Com freqüência as pessoas ressentem-se do seu
compromisso com Jesus Cristo. Quando alguma coisa não anda certo em sua
vida, elas gostam de atormentá-lo dizendo: “E então, onde está o seu Deus
agora?” Muitas vezes, nós mesmos queremos saber: “Onde estava Deus
quando isso aconteceu? Por que Deus não impediu isto? Por que Deus permitiu
aquilo?” Podemos começar a duvidar do amor de Deus quando passamos por
experiências dolorosas.
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GUIADOS AO AMOR DE CRISTO
“Por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo; fomos considerados como
ovelhas para o matadouro”

Romanos 8:36

De fato, à época em que Paulo escreveu isso, ele já havia passado por
tribulação, angústia e perseguição. E também já tinha experimentado nudez,
perigo e espada. Em 2 Coríntios 12, Ele nos dá uma longa lista dos problemas
que sofreu, mas isso não pôde separar Paulo do amor de Cristo.
Agora, Paulo cita Davi no Salmo 44:22: “Contudo, por amor de Ti somos
mortos o dia todo; somos considerados como ovelhas para o matadouro”.
Davi reclamava dos problemas que estava enfrentando. Começando no
versículo 9, ele escreveu: “Mas agora Tu nos rejeitaste e nos humilhaste; já não
sais com os nossos exércitos. Tu nos fizeste retroceder diante do inimigo, e
aqueles que nos odeiam nos despojaram. Tu nos entregaste como ovelhas para
sermos devorados, e nos espalhaste entre as nações. Tu vendeste por um nada
o teu povo, e não lucraste com o seu preço. Tu nos fizeste opróbrio dos nossos
vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Tu nos puseste por
provérbio entre as nações; por meneio de cabeça entre os povos. A minha
ignomínia está diante de mim o dia todo, e o meu rosto está coberto de
vergonha, à voz daquele que me afronta e blasfema, à vista do inimigo e
vingador. Tudo isto nos sobreveio, embora não nos tivéssemos esquecido de Ti,
nem sido falsos à Tua aliança. O nosso coração não voltou atrás; os nossos
passos não se desviaram das Tuas veredas. Mas Tu nos quebrantaste e nos
tornaste em lugar onde vivem chacais, e nos cobriste com as sombras da morte.
Se nos tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, ou estendido as mãos
para um deus estranho, não o teria descoberto Deus, visto que Ele conhece os
segredos do coração? Contudo, por amor de Ti somos mortos o dia todo; somos
considerados como ovelhas para o matadouro” (Salmo 44:9-22).
Então aqui, Paulo fala sobre os mesmos tipos de aflições que Davi
parecia estar passando; sofrimentos que freqüentemente fazem com que nossas
mentes desafiem o amor de Deus por nós. Parecia que Davi e Paulo estavam
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sendo preparados para o matadouro; que, por Deus, eles são mortos o dia todo,
contados como ovelhas para o matadouro. Mas todas essas ciscunstâncias nos
levam ao Senhor, porque somente Deus é capaz de nos ajudar e de nos livrar
dessas coisas.

MAIS QUE VENCEDORES
“Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos
amou...”

Romanos 8:37

Somos mais que vencedores em todas as provas e tribulações.
O que é ser “mais que vencedor”? Ser um vencedor é ganhar a batalha.
Você derrotou o inimigo e está se alegrando na vitória. Ser mais que vencedor é
experimentar a vitória quando ainda estamos no furor da batalha; é alegrar-se
quando ainda estamos no meio do ataque. Você pode ser mais que vencedor
porque já tem a vitória através de Jesus Cristo, sabendo que através dele a
vitória está garantida. Ser mais que vencedor é alegrar-se no meio do conflito –
isso é verdadeira vitória!
Devemos nos lembrar de que Jesus lutou a batalha e derrotou o inimigo
quase dois mil anos atrás. Quando ele disse, na cruz, “está consumado”, aquele
foi um brado de vitória. O domínio de Satanás foi quebrado. Jesus triunfou sobre
as forças da escuridão que são contra nós.
Em Colossenses, Paulo fala daquela vitória, onde o Senhor derrotou
nosso inimigo.

“E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados (...) vos
vivificou juntamente com ele perdoando-nos todos os nossos delitos,
havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas
ordenanças (...) tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo
despojado os principados e as potestades [que eram contra vós], os
expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz” (Col 2:13-15).
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Jesus expôs publicamente Sua vitória sobre as forças de Satanás. Você
que está em Cristo, faça parte da Sua vitória. Ah, com certeza ainda estamos
em guerra. Ainda há perigos, angústias, tribulações e perseguições, mas em
todas essas coisas somos mais que vencedores, porque Jesus derrotou o
inimigo. A única influência que Satanás pode ter sobre você é uma mentira, se
você permitir.
Às vezes, alguém irá abrir a porta e permitir que Satanás tenha domínio
sobre sua vida. Mas graças a Deus que através de Jesus Cristo podemos ter, e
temos, completa vitória sobre Satanás. Ela é nossa; tudo o que temos que fazer
é reivindicá-la.
Quando Josué estava entrando na Terra Prometida, o Senhor disse:
“Todo lugar que você pisar Eu tenho dado a você”. Não disse: “Eu darei a você”
mas “Eu tenho dado a você”. Veja, o Senhor já lhe tem dado; tudo o que você
precisa fazer é entrar e reinvidicá-la. Você caminha em fé. “Sim, eu declaro essa
vitória!” “Sim, ela é minha!”
Você pode declarar vitória sobre tentações e sobre as forças da
escuridão, porque Jesus as arruinou, triunfando sobre o pecado na cruz,
expondo a Sua vitória.

ESTOU CERTO
“Pois estou certo...”

Romanos 8:38

A palavra “certo” é uma palavra muito forte. Ela expressa certeza
inabalável. Não resta dúvida aqui; Paulo está convencido.
Em 2 Timóteo 1:12, Paulo escreveu: “Eu sei em quem tenho crido, e
estou certo”.
Encontramos novamente a mesma palavra; ela fala de certeza absoluta.
Você já entregou sua vida ao Senhor? Então, você pode ter segurança
absoluta de que o Senhor vai sustentá-lo. Você já entregou seu futuro ao
Senhor? Se já, então você pode ter certeza absoluta de que o Senhor irá
resolver qualquer problema que você possa enfrentar no futuro.
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UM PLANO PREDETERMINADO
“... nem a morte ...”

Romanos 8:38

Paulo continua sua lista de coisas que não podem me separar do amor de
Deus, que é meu em Jesus Cristo. Longe de me separar do amor de Deus, a
morte, na verdade, leva-me à Sua própria presença.
Aos coríntios, Paulo afirma: “Mas temos confiança, preferindo deixar este
corpo e habitar com o Senhor” (2 Coríntios 5:8).
Aos filipenses ele diz: “Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo
desejo de partir e estar com Cristo”. Ele não está dizendo “Eu preferiria partir e
adormecer” como se dormíssemos felizes até o dia em que veremos Cristo. Não,
“Eu desejaria partir e estar com Cristo”, ele diz, “o que é muito melhor. Mas
vocês ainda precisam de mim” (Filipenses 1:23,24).
Paulo deve ter pensado: ”O Senhor provavelmente irá permitir que eu
fique aqui por um pouco mais, porque eu ainda não terminei ou 'alcancei aquilo
para o qual fui alcançado por Cristo Jesus'”. Esta é uma grande frase e um
interessante conceito.
Paulo entendeu que Deus tinha um propósito para sua própria vida, assim
como Ele tem para cada um de nós. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse: “Pois
somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus
preparou para que andássemos nelas” (Efésios 2:10).
Paulo está dizendo que Deus já planejou as coisas que Ele quer que você
faça para Ele. Nesse meio tempo, Deus está trabalhando em você, agora
mesmo, conforme o prepara para as boas obras, as quais preordenou que você
executasse para Ele.
Olhando para minha vida e tudo o que já se passou, posso ver como a
mão de Deus estava operando, enquanto Ele me preparava para as boas obras
que Ele tinha preordenado que eu executasse para Sua glória. Isso não
aconteceu da noite para o dia. Essa experiência levou uma vida inteira. Mesmo
antes que eu nascesse, Deus já estava me preparando. Por toda a minha vida,
desde tenra infância, Deus estava me preparando para as boas obras que Ele já
havia ordenado que eu executasse para Sua glória e para o Seu Reino.
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Muitas vezes, cheguei a questionar o chamado de Deus para o ministério.
A vida de um pastor não tinha toda a glória que tem hoje. Houve angústias e
tribulações. Minha família e eu passamos por problemas nos primeiros anos do
ministério que me levaram a questionar o chamado de Deus que eu sentia no
coração. Mas agora, olhando para trás, posso ver que aqueles tempos difíceis
faziam parte da preparação de Deus para o trabalho que Ele havia ordenado
que eu executasse. Ainda agora, Deus está trabalhando em você porque você é
criação dele.
Aos filipenses, Paulo disse: “Eu ainda não alcancei aquilo para o qual fui
alcançado por Cristo Jesus” (Filipenses 3:12).
Quando o Senhor parou Paulo no caminho de Damasco, já tinha traçado
o seu futuro. Ao mesmo tempo, um homem chamado Ananias estava orando em
Damasco. O Senhor disse a ele que fosse à rua chamada Direita e perguntasse,
na casa de Judas, por um homem chamado Saulo [Paulo]. Ananias, de certa
maneira, recuou e disse: “Espera um pouco, Senhor, o Senhor não sabe que
esse Saulo quer me destruir? Ele veio para prender e matar os cristãos que
invocam o Seu Nome”.
O Senhor assegurou a Ananias: “Saulo é um vaso escolhido por Mim e
Eu vou mostrar-lhe as coisas que ele deve sofrer por Mim”.
Quando o Senhor chamou Paulo, Ele sabia todo o sofrimento por que
Paulo teria que passar – as difamações, as prisões, as surras que quase o
levaram à morte. O Senhor planejou o ministério de Paulo antecipadamente,
ainda quando Paulo [Saulo] estava perseguindo os cristãos. Assim, também, o
Senhor tem um plano e um propósito para cada vida. Isso não significa que
vamos atingir automaticamente esses propósitos. Quando as aflições vêm,
podemos ser fiéis como Paulo ou desistir, mas nossa relutância em continuar
caminhando pela fé frusta os propósitos de Deus.
A morte não separou Paulo do amor de Deus. A morte não nos separa do
amor de Deus, mas nos conduz à Sua presença. Na igreja primitiva, muitas
vezes, quando um crente estava sendo martirizado, ele se voltava ao carrasco e
dizia: “Você está apenas me enviando mais depressa à presença do meu
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Senhor”. Basicamente, o que a morte vai fazer? Vai me levar diretamente diante
do trono de Jesus. Então, pode a morte me separar do amor de Jesus? Claro
que não! Ela me conduz diretamente à Sua presença.

VIVA PARA CRISTO
“... nem a vida...” Romanos 8:38
Muitas vezes é mais difícil viver para Cristo do que morrer por Cristo.
Para muitas pessoas, viver para Jesus Cristo é o problema. Partindo de um
ponto de vista mais apropriado, todas as tribulações e dificuldades pelas quais
passamos na vida têm o propósito de nos fazer chegar mais perto de Jesus
Cristo, reconhecendo nossa confiança nele. As dificuldades e pressões nos
aproximam de Deus e nos ajudam a entender Seu plano e propósito de amor
para nossas vidas.
L.E. Maxwell, no seu livro “Crowded to Christ” (sem tradução para o
português), nos faz lembrar que Deus, freqüentemente, nos coloca num beco,
cuja única saída é Ele mesmo. A pressão é tanta que ficamos comprimidos por
Cristo. Em outras palavras, quando estamos sob pressão, somos levados à
Cristo porque não temos outro lugar para ir. Mesmo que nos acheguemos a Ele
sem vontade, ainda assim experimentamos a ajuda e a vitória do Senhor, e
também um grande entendimento do Seu amor.

GUERRA ESPIRITUAL
“... nem anjos...”

Romanos 8:38

Agora, Paulo chega ao “quem” da questão: “Quem nos separará?” Sem
dúvida, esta é uma referência aos anjos caídos.
Paulo informa aos efésios que estamos em guera, não em luta contra a
carne e o sangue, mas contra os principados e contra as forças espirituais, que
estão nas regiões celestiais. Conseqüentemente, temos que nos revestir de toda
a armadura de Deus para que possamos estar aptos para nos colocar contra
essas forças, que são contrárias a nós.
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Sabemos que os anjos estão divididos em duas categorias. Há os anjos
que permaneceram leais a Deus e são chamados anjos ministradores, que são
enviados para ministrar aos herdeiros da salvação; por outro lado, há os anjos
corruptos, que não permaneceram em seu estado original, e se juntaram a
Satanás e sua rebelião.
A Bíblia diz: “Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te
guardarem em todos os teus caminhos; eles te sustentarão nas suas mãos, para
que não tropeces em alguma pedra” (Salmo 91:11-12).
Houve ocasiões em que pessoas viram anjos que apareceram como
homens, e às vezes como anjos. Por exemplo, quando Pedro estava na prisão,
o anjo do Senhor veio e o tirou de lá. O anjo o acordou e disse: “Calce as suas
sandálias e siga-me”. As portas da prisão abriram-se sozinhas, e o anjo
conduziu Pedro até à rua. Pedro achava que era uma visão, até que ele sentiu o
friozinho da noite e percebeu que não era uma visão, mas que ele estava livre
de fato!
Eu nunca vi meu anjo, mas acredito que haja um, e tenho certeza que o
tenho mantido ocupado.
Certa ocasião meu irmão Paul e eu tínhamos aqueles pequenos Fords
modelo 38. Numa noite chuvosa estávamos indo a Hacienda Height
(comunidade na região sudeste da Califórnia), numa estrada que na época, era
apenas de pista simples de mão dupla. Estávamos competindo, como
freqüentemente fazem os jovens. Assim que começamos a corrida, Paul me
ultrapassou e rapidamente ultrapassou o carro a minha frente. Eu estava
tentando alcançá-lo e saí detrás do carro para ultrapassá-lo, quando de repente
um carro veio em sentido contrário. Estava rápido demais para frear, mas não
queria bater no carro da frente. Eu voltei, mas estava muito perto. Achei que a
lama no lado da estrada seria mais macia que o metal do carro da frente, então
decidi sair para o lado e sofrer as conseqüencias na lama. Assim que eu atingi a
lama, comecei a deslizar sem controle e ultrapassei o carro à minha frente – e o
carro do meu irmão! Ele havia diminuído, certo de que eu acabaria me
acidentando. Após a ultrapassagem, voltei calmamente à pista. Não sei como fiz

22

para sair ileso. Na verdade, sei que não fiz nada. Sei que havia um anjo lá
dizendo: "Seu tolo, ande mais devagar e não me dê tanto trabalho!"
Também estou convencido de que há anjos caídos que estão contra nós,
e que nós encaramos esses anjos em conflitos espirituais. A questão é: Esses
anjos caídos podem me separar do amor de Deus em Cristo? A resposta é não!

NEM PRINCIPADOS NEM POTESTADES
“...nem os principados, nem as potestades...”

Romanos 8:38

Principados e potestades parecem descrever uma graduação de seres
angelicais, como se fossem tenentes e capitães. Eles formam, mais ou menos
uma hierarquia de anjos, de acordo com a autoridade, quais sejam, os bons e os
maus. Paulo escreveu aos efésios: "Não lutamos contra a carne e sangue, mas
contra os principados e as potestades”. E já citamos Colossenses 2 onde Cristo,
na cruz, destruiu os principados e as potestades que eram contra nós, triunfando
sobre eles através da Sua morte na cruz.

PRESENTE E FUTURO
“...nem o presente...”

Romanos 8:38

Olhando à minha volta hoje, não consigo ver nada que possa me separar
do amor de Deus.
“... nem o porvir...”

Romanos 8:38

Na tentativa de imaginar o que possa acontecer no futuro – quais
tristezas, quais dificuldades, quais problemas eu possa vir a enfrentar –, estou
certo que não há nada que o futuro me reserve que possa me separar do amor
de Deus que está em Cristo Jesus.

NEM ALTURA NEM PROFUNDIDADE
“Nem a altura, nem a profundidade...”

Rom 8:39

Essas palavras poderiam ser consideradas termos astrológicos. A
astrologia data desde a Babilônia, e se popularizou mais tarde durante o império
romano. Mesmo hoje, nessa esclarecida era, pessoas ainda acreditam que as
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estrelas têm algum tipo de força mística. Acreditam que a data do seu
nascimento determina quais as estrelas que têm influência sobre elas. Algumas
pessoas acreditam que, na hora do nascimento da sua estrela, você tem que
agir. Então, com o passar dos anos e com sua estrela se assentando, acreditam
que você tem que fechar a porta e não sair mais. A idéia de que as estrelas
exercem algum tipo de força mística é pura tolice.
Aparentemente, Paulo está se referindo à crença de alguns, no efeito do
nascer e morrer das estrelas, quando diz: "Nem altura, nem profundidade" –
essas coisas não podem afetar o amor de Deus por você.

CRIATURAS
“...nem alguma outra criatura...”

Romanos 8:39

Temos falado sobre espíritos, que são uma das esferas dos seres criados
por Deus. Nem eles, nem qualquer outra criatura podem me separar do amor de
Deus em Cristo. Pode haver outros tipos de criatura que não conheçamos, que
Deus não tenha mencionado na Bíblia. Poderá haver, mas não sabemos. Se a
Bíblia não mencionasse anjos, não saberíamos muito sobre eles.
Então, se há alguma outra criatura, qualquer que seja, ela não poderá me
separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.

“...poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso
Senhor...”

Romanos 8:39

Você pode ficar seguro e firme em Jesus Cristo, sabendo que nada pode
separá-lo do Seu amor.
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CAPÍTULO 6
Mantenham-se no amor de Deus.
Judas 21

Quando vemos a lista que o apóstolo Paulo nos deu em Romanos 8:3139, ele omite uma coisa. Paulo não listou a única coisa que pode separar você
do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa coisa é você mesmo. Deus nos criou
com capacidade de escolha, de desejo, e nos permitiu a autodeterminação.
É interessante que Judas, na sua pequenina carta, nos exorte:
"Conservai-vos no amor de Deus" (Judas 21).
Essa exortação seria totalmente sem sentido se eu não tivesse o poder
de me retirar do amor de Deus. Nenhuma força ou experiência externa pode me
separar do amor de Deus. Entretanto, eu mesmo sou o único que posso causar
essa alienação, se escolher dar as costas ao amor de Deus.
Judas lembra-nos dos que falharam em se manter no amor de Deus.

MEDO E FALTA DE FÉ
Judas primeiramente discute os filhos de Israel, que, mesmo Deus os
tendo livrado da servidão do Egito, pereceram no deserto. Seu obstáculo foi a
incredulidade. Deus os trouxe às fronteiras da Terra Prometida, mas se
recusaram a entrar, por medo e incredulidade. Por falta de fé, peregrinaram no
deserto até que toda aquela geração morresse. Falharam em manterem-se no
lugar que Deus, em Seu amor, poderia fazer por eles o que Ele queria fazer.
Muitas pessoas têm sido libertas do Egito, mas infelizmente, por
incredulidade, falharam na caminhada à Terra Prometida e assim, nunca
experimentam a completa bênção que Deus, por causa do Seu amor, deseja
derramar sobre elas.

REBELIÃO
O segundo grupo consiste de anjos, os quais não mantiveram seu estado
original e agora estão reservados em prisões eternas, na escuridão, esperando
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o Dia do Julgamento. Essas criaturas de Deus estavam na presença do próprio
Deus, cantando e adorando juntos, quando Deus lançou as fundações do
mundo, e, ainda assim, falharam em manter-se no amor de Deus. Quando
Satanás, um dos anjos chefes, se rebelou, esses anjos optaram pela rebelião de
Satanás contra Deus. Eles não se mantiveram em seu estado original.
Isaías 14:13 fala-nos que Satanás disse: "Acima das estrelas de Deus
exaltarei o meu trono; no monte da congregação me assentarei, nas
extremidades do norte", manifestando seu arrogante desejo de ser como o
Altíssimo Deus.

LUXÚRIA
Com o povo de Sodoma e Gomorra, foi sua luxúria desenfreada que os
separou do amor de Deus e acendeu a Sua ira, e choveu fogo e enxofre do céu,
destruindo as cidades.

ÓDIO
Um indivíduo que falhou em manter-se no amor de Deus foi Caim. De
acordo com Judas, ele permitiu que o ódio enchesse seu coração e esse ódio o
impediu de receber o amor de Deus. Qual foi o problema de Caim?
Basicamente, foi o ódio que desenvolveu por seu irmão, Abel. Toda vez que
você permite que o ódio domine sua vida, você está deixando de lado o amor de
Deus. Deus não pode abençoar você. Deus não pode fazer as coisas que Ele
quer fazer por você quando você está sob o domínio do ódio.

AMBIÇÃO
Outra pessoa que se afastou do amor de Deus foi Balaão, o profeta
misterioso. Seu declínio foi a ambição. No final, Balaão foi destruído, juntamente
com o Rei Balaque, por causa do mal intencionado conselho que deu ao rei,
sendo este uma pedra de tropeço para o povo de Deus.
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INVEJA
Então, claro, houve um camarada chamado Coré, o levita, que se rebelou
contra a autoridade de Moisés. Ele tinha inveja da posição que Deus havia dado
a Moisés. Toda vez que você permite que ambição ou inveja dominem sua vida,
Deus não pode lhe abençoar. Você se retira do amor de Deus, se retira do lugar
que Deus lhe abençoa.
DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL
“E além disso, com toda a diligência, acrescentai bondade à sua fé” (2
Pedro 1:5).
Note que Pedro usa a palavra "acrescentar" que quer dizer aumentar. Eu
temo que muitas pessoas estejam em um estado de desenvolvimento espiritual
interrompido. Elas estão, hoje, na mesma condição espiritual que estavam há
vinte e cinco anos. Não houve nenhum verdadeiro crescimento espiritual em
suas vidas. Como Paulo disse aos coríntios: "Vocês ainda são bebês. Vocês
deveriam estar comendo carne, mas ainda precisam de leite pois são bebês em
Cristo".
Há o momento em que ser um bebê é natural. É maravilhoso ouvir seu
filho dizer "pa-pa" pela primeira vez. Lembro-me da primeira vez que minha filha
disse "pa-pa". Uau! Foi maravilhoso! Mas, hoje, se entrasse no quarto da minha
filha adulta e tudo o que ela dissesse fosse "pa-pa", seria muito doloroso. Seria
de partir o coração se ela não tivesse se desenvolvido e ainda fosse um bebê
em sua mentalidade e ações,.
Gostaria de saber se Deus fica de coração partido quando não nos
desenvolvemos. Deus deve sofrer quando não acrescentamos à nossa bondade,
conhecimento; e ao nosso conhecimento, domínio próprio; e ao nosso domínio
próprio, paciência; e à nossa paciência, piedade; e à nossa piedade,
fraternidade; e à nossa fraternidade, amor.
Pedro continua a dizer: "Pois se em vós houver estas coisas em
abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento
de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há estas coisas é
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cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação
dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme
a vossa vocação e eleição. Pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis" (2
Pedro 1:8-10).
Se você está crescendo, se você está acrescentando, se você está se
desenvolvendo, você está no caminho certo. Você nunca cairá enquanto estiver
indo em frente. É apenas quando você pára que corre o risco de cair. Não creio
que haja um lugar para cristãos estáticos; um lugar aonde você não vai para a
frente em seu caminhar cristão. É importante que cada um de nós olhe para sua
vida e pergunte a si mesmo: "Estou andando para frente no meu relacionamento
com o Senhor ou estou apenas tentando manter as aparências?" Cada um de
nós precisa considerar seriamente essa questão.

EDIFICANDO A SUA FÉ
Como você se mantém no amor de Deus? Judas responde no versículo
20: "Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé".
Há muitos exercícios para sua fé. Primeiro, você pode edificar sua fé
lendo a Palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Ouvir o que
Deus diz nas Escrituras edifica sua fé e o mantém no amor de Deus.
Segundo, Judas fala em "orar no Espírito Santo" (Judas 20). Conheço
três maneiras diferentes de fazer isso. Talvez haja mais. Uma: você pede ao
Espírito Santo que o dirija em suas orações. Duas: através de gemidos
inexprimíveis.
Paulo escreveu em Romanos 8:26: "Da mesma maneira também o
Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis".
Três: orar usando o dom de falar em uma língua desconhecida.
Novamente, Paulo diz em 1 Coríntios 14:14,15: "Pois, se eu orar em
língua [desconhecida], o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem
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fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o
entendimento..."
Finalmente, mantendo-nos no amor de Deus aguardando aquele glorioso
dia do Senhor, quando Ele aparecerá. Dar-nos conta de que Jesus virá em
breve, nos ajuda a manter a apropriada perspectiva das coisas materiais e
terrenas. Paulo diz: "Que seu contato com o mundo seja o menor possível”.
Relaxe. Não se prenda às coisas materiais que vão inibir seu crescimento nas
coisas do Espírito.
Então, se você está mantendo um saudável caminhar espiritual com
Deus, você nunca vai se tornar estéril ou infrutífero; e se você se mantiver em
Cristo, nunca irá cair.
CAPÍTULO 7
Que diremos, pois, a estas coisas?
Conclusão

Tudo isso nos leva de volta à primeira pergunta – a que inicia as seis
questões: "Que diremos, pois, a estas coisas?" O que você pode dizer? Deus é
por mim. Jesus não está me condenando. Ele me ama e está intercedendo por
mim. Nada pode me separar do Seu amor.
O que diremos a estas coisas? Eu descubro que me encontro sem
palavras. O que diremos? Bem, eu sempre digo: "Oh, muito obrigado, Jesus". Eu
exclamo: "Glória!" Eu grito: "Louvado seja o Senhor". O que você pode dizer a
estas coisas? Temos essa posição muito maravilhosa de segurança e força em
Cristo. O que você pode dizer? "Muito obrigado, Jesus."
"Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito." Isso me diz
que o único lugar onde quero estar é em Jesus Cristo.
Paulo disse: "Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito".
É isso o que quero!
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Jesus falou sobre permanecermos nele, e Ele permanercer em nós (João
15:7). Ele então exortou: "Permanecei em Mim". Esse é o meu desejo –
permanecer nele, agora e para sempre. Permanecer em Cristo, esse é o lugar
de segurança e bênção.
Se você não está em Cristo Jesus, então, você já está condenado. A
sentença de morte já foi lançada. A Bíblia diz: "Todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus" (Romanos 3:23). E está declarado que "o salário do
pecado é a morte" (Romanos 6:23). Assim, você já está condenado à morte por
causa do seu pecado se você não está em Cristo Jesus. Essa mensagem de
"nenhuma condenação" não se aplica a você; ela apenas se aplica àqueles que
estão em Cristo Jesus.
A pergunta é: Você habita nele? Ele habita em você? Você está em Cristo
Jesus?
João disse: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" (1 João 1:9).
Hoje, você pode ser purificado de todo o pecado que danificou e arruinou
a sua vida. Hoje, você pode começar uma nova vida em Cristo.

"Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já
passaram, tudo se fez novo: (2 Coríntios 5:17).

Talvez Satanás esteja fazendo hora-extra, talvez ele o esteja desafiando
por causa de alguma situação difícil pela qual você esteja passando. É hora de
você renovar sua fé nas promessas.
Talvez você não esteja progredindo e se sinta num estado de
desenvolvimento espiritual interrompido. Talvez você não esteja acrescentando
e se deu conta de que hoje está no mesmo lugar que estava há um ano – e, se
pensando nisso, provavelmente no mesmo lugar que você estava há cinco anos,
ou quem sabe se dez anos atrás você não estava mais perto de Jesus do que
está hoje, então você está num lugar perigoso. Você está indo na direção
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contrária. É hora de voltar e confirmar seu chamado e eleição, como disse
Pedro; e hora de levar as coisas do Senhor a sério.
Pai, nós te agradecemos por nos ter justificado. Te agradecemos porque
Jesus Cristo está aí, intercedendo por nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o
Senhor não poupou seu único Filho, mas o entregou a todos nós, demonstrando
assim o quanto o Senhor deseja mostrar-nos o Seu amor, Sua bondade e Sua
graça.
Pai, ajude os que têm estado sob a condenação das acusações de
Satanás a verem a luz. Que eles possam ver que não é o Senhor quem os está
condenando. Não é o Senhor que os está acusando. E Senhor, enquanto
procuramos segui-lo e servi-lo, não há nenhuma condenação para aqueles que
estão em Cristo Jesus.
Senhor, que possamos permanecer em Cristo Jesus, entendendo que Ele
é o lugar de segurança, o lugar da bênção, o lugar onde somos justificados.
Tudo é em Cristo e através de Cristo e por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deste
modo, que possamos permanecer nele. E Senhor, nós o convidamos para
permanecer em nós.
Em nome de Jesus. Amém.
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