COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

Em Jesus Cristo Somos Abençoados
“De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão” Gálata 3: 9
Quando dizemos que somos abençoados, na realidade estamos confessando um fato que já é parte
da nossa vida. Até porque, o nosso Deus é um Deus abençoado e abençoador. Em 1 Timóteo
1:11 Paulo escreve dizendo: “segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui
encarregado (Confiado). O Deus bendito, o Deus abençoado. O Deus abençoador Porque esta é
a nossa posição hoje”.

Antes qual era a nossa posição?
“Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por
aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem
Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo
esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo”.Efésios 2:11-13
Antes de termos Jesus no coração, antes da nossa salvação ser manifestada, porque nós não temos
sangue de israelita, éramos considerados fora do plano de Deus. Para o povo de Jerusalém, de
Israel, nós éramos chamados de gentios. Não éramos da circuncisão da carne judaica. Gentios na
carne e chamados da incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos
humanas.

Não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Uma vida sem Deus no mundo é uma vida desgraçada. Os valores estão quebrados, as pessoas não
têm chão. São os egoísmos da vida, são os corações duros que prevalecem e dominam nossa vida.

Que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.
Agora, nós temos Deus no mundo, temos o Deus da esperança, o Deus de Abraão. Gálatas 3:29 “E,
se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa”.
Quer dizer que tudo que Deus determinou que pertencia a Abraão, Isaque e Jacó, passarampara
nossas vidas por intermédio de Cristo. Somos então herdeiros, segundo a promessa, porque somos
de Jesus.

O que aconteceu nesta manifestação de Deus na nossa vida?
Gálatas 3:13diz “Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em
nosso lugar (porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro)”

A vida sem Jesus é uma vida maldita.
Esta palavra tem peso. Uma vida maldita! Uma vida de estresse. Uma vida de infelicidade de malestar, de mau agouro, de tristeza, de sofismas, altivez, fortalezas na cabeça. A pessoa tenta o
suicídio. A pessoa pensa que pode ser homossexual, lésbica porque alega que ninguém tem nada a
ver com isso!
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Versículo 14“Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que
recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido”.
Então, nós temos hoje, a condição de dizer que temos a vida eterna, abençoada e prospera por causa
desta verdade.
Efésios 2:1 “Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados”.

Veja o que Jesus fez por nós.
Romanos 8:1-2 “Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.”
Agora! Agora! Quer dizer que agora, é uma nova condição, uma nova forma de pensar, uma nova
identidade espiritual.

E o passado? O passado ficou para traz.
Tudo se fez novo. Agora! Paulo várias vezes diz: Mas, agora! Mas, agora, significa que nossa vida
mudou.
Renascemos das cinzas. Passamos “da morte para a vida; passamos do império das trevas, para o
reino do filho do seu amor”.
1 Pedro 1:23, “pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente”.
Quer dizer que esta semente de Deus, entrou em nosso coração.

O que Ele colocou em nós?
Uma semente incorruptível, que é mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente.
Em João 8: 36 diz: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres”.
Nós fomos redimidos, nós fomos regenerados, e ai vem o que Deus fez por nós em Efésios 1:3
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de
bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo”.
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