Programa de Qualidade de Vida
Jesus, o filho de Deus
Jesus é superior a tudo e todos
(Atenção! Por favor leiam todos os textos)
Livro de hebreus, cap. 2; vers. 3 e 4 - Como escaparemos nós, se
não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual,
começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, depois,
confirmada pelos que a ouviram; testificando também Deus com
eles, por sinais, e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito
Santo, distribuídos por sua vontade?
Leiam todo o capítulo 2 de Hebreus
Firmes nas promessas
Uma das razões porque o escritor de Hebreus destaca a
superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos
profetas e dos anjos é enfatizar, diante dos que experimentaram
a salvação em Cristo, que devem levar muito a sério o
testemunho e doutrina originais de Cristo e dos apóstolos. Por
isso, devemos dar muita atenção à Palavra de Deus, ao nosso
relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo (Gl 5.1625).
- A negligência, o descuido ou a falta de interesse, é desastroso.
O crente que, por negligência, desconhece a verdade e os ensinos
do evangelho, que é nosso porto seguro, corre o grande perigo
de ser arrastado rio abaixo, para onde não há mais segurança.
- Assim como todos os endereçados de Hebreus, todo cristão é
tentado a tornar-se indiferente em relação à Palavra de Deus. Por
descuido e desinteresse, é fácil começarmos a prestar menos
atenção às advertências de Deus, cessarmos de perseverar em
nossa luta diária contra o pecado (12.4; 1 Pe 2.11) e, aos poucos,
desviamo-nos do Filho de Deus, Jesus Cristo.
O Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, reafirma que
Deus confirmou e aprovou a mensagem do evangelho com sinais,
prodígios, milagres e dons do Espírito Santo (At 2.22). Depois da
sua ressurreição, Cristo prometeu que a confirmação milagrosa
da mensagem do evangelho acompanharia todos aqueles que
acreditassem. Deus deseja que o testemunho do crente seja mais
do que simples palavras (Mc 16.20; Jo 10.25).
Ainda não somos capazes de ver tudo:
Neste mundo caído, dominado por Satanás, ainda não vemos
todas as coisas sujeitas a Cristo. Porém, Jesus já está coroado de
glória e de honra no céu, e isso significa que os poderes malignos
do mundo estão condenados à ruína total e ao julgamento.

Obs.: Quando Jesus desceu ao inferno, Ele não só tomou todo o
poder de destruição que satanás tinha, mas pisou em sua cabeça,
tomou as chaves e o derrotou em seu próprio território. E Ele fez
tudo sozinho, na força do seu poder; desta forma, nosso inimigo
não está mais ou menos derrotado, mas completamente
derrotado (leiam Apocalipse 1,8). Jesus não disse Eu sou o Alfa e
ômega, pois João era judeu e Jesus também. Assim, Jesus falou
em hebraico “Eu sou o Alef e o Tab” (Alef significa “o poderoso”
e Tav significa “Cruz”= O poderoso da Cruz)
Jesus sofreu tudo por todos nós:
Cristo experimentou a humilhação e o sofrimento da morte em
favor de todos. Sua morte não foi uma "expiação limitada"
segundo afirmam alguns. E como Ele suportou o castigo dos
pecados de toda a humanidade, sua morte é eficaz em favor de
todos quantos o aceitam (Rm 3.25). Continua...

Perguntas:
1. Onde a sua fé está firmada? (Hebreus 12.2)
2. Você tem fome e sede das coisas de Deus?
3. Você tem interesse em aprender sobre os mistérios de
Deus?
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