
A Revista "O Vencedor"
pode ser enviada para

qualquer lugar do
mundo, a toda pessoa

interessada, livre de
quaisquer ônus.

Se você tem algum
amigo que gostou da
revista pedimos que

nos informe seu nome e
endereço para que

possamos enviar-lhe
gratuitamente um

exemplar.
O financiamento deste

ministério depende
das doações dos

leitores, e muito nos
alegramos em saber

que alguns dos nossos
irmãos estão prontos

para ajudar com
alguma contribuição.

As ofertas de amor
devem ser enviadas
para o endereço da

Editora Restauração,
assim como as demais
correspondências.
Operamos pela fé na
provisão do nosso
Senhor Jesus Cristo.

Esta obra é uma
tradução fiel da "The
Overcomer Magazine"
com a devida
autorização dos irmãos
responsáveis por sua
edição na Inglaterra há
quase cem anos.
Dependemos da sua
intercessão para que o
trabalho de tradução,
revisão, edição e
publicação de  "O
Vencedor" seja dirigido
e sustentado
exclusivamente pelo
Senhor.
A graça e a paz seja
com todos.
Amém

O
 V

e
n

c
e
d
o
r

VIVO - A VIDA DE JESUS

ENSINAMENTO BÍBLICO
PARA PROMOVER O

CRESCIMENTO ESPIRITUAL

Junho 2013 a Setembro 2013



O Vencedor

Conteúdo:

VIVO - A VIDA DE JESUS

Página
AMANDO JESUS ACIMA DE TODAS AS COISAS

Thomas a Kempis ........................................................................... 1
CARTAS DOS EDITORES ...................................................................... 1
A VIDA QUE AGORA VIVO (Gl 2:20)

J.C.Metcalfe .................................................................................... 2
A FORÇA DO CRENTE

R.B. Jones ....................................................................................... 5
CRISTO... A NOSSA VIDA (Cl 3:4)

Sra Jessie Penn-Lewis .................................................................... 8
VITÓRIA EM CRISTO

D.N. Carr ........................................................................................ 11
VERDADE E LIBERDADE

Horatius Bonar ............................................................................... 14

Editora Restauração - Revista "O Vencedor”
Caixa Postal: 1945
Curitiba - Paraná - Brasil
CEP 80.011-970
e-mail: editor@editorarestauracao.com.br

Versão em Português: Volume X Número 1 Junho 2013.
Traduzida por .João A.F.Barros
Revisada por Paulo C.Oliveira.

Publicada pela Editora Restauração.
Editada por João Alfredo F. Barros.

Original em Inglês: Volume VC Número 1 Março 2013.
Fundada pela Sra. Jessie Penn-Lewis em 1909.
Publicada por The Overcomer Literature Trust.

Editada por Michael Metcalfe.

Toda correspondência concernente a esta revista,
doações para custear a sua publicação, mudanças
de endereço, etc., deve ser enviada para:

Leia a versão eletrônica na Internet: www.ovencedor.editorarestauracao.com.br

20

LIVROS PUBLICA A EDITORA RESTAURAÇÃODOS PEL

http://livraria.editorarestauracao.com.br



PUBLICAÇÕES DA EDITORA RESTAURAÇÃO
Livretos

O Chamamento para Edificar - Milt Rodriguez
Betânias Verdadeiras - T.Austin Sparks
A Última Chamada - Stephen Kaung

O Senhorio de Cristo - Stephen Kaung
O Tempo da Cruz - Watchman Nee

Betânia - Frank Viola
O Seu Cristo é Muito Pequeno - Frank Viola

Restaurando a Expressão da Igreja Volume 1 A Ceia do Senhor  Partes 1 a 5
Restaurando a Expressão da Igreja Volume 2  O Batismo  Partes 1 a 4

Fora do Arraial - Hamilton Smith
Uma Nova Visão da Igreja Como Família - Frank Viola

A Identidade do Testemunho da Igreja - Gino Iafrancesco
Há Um Combate a Ser Combatido! - J.C. Metcalfe
A Que Devemos Ser Leais - William Macdonald

A Vontade de Deus Para a Mulher Cristã - Vários Autores
Divórcio e Recasamento - Shawn Abigail

A Verdade Acerca do Natal - Autor Desconhecido
Não Deixe a Congregação - J. Preston Eby

A Salvação da Alma - Watchman Nee
Livros

A Primeira Carta aos Coríntios - Hamilton Smith
A Noiva do Cordeiro - Hamilton Smith

A Gloriosa Liberdade dos Filhos de Deus - S. Kaung
O Filho de Deus - Hamilton Smith

Sede Vós Pois Perfeitos - Stephen Kaung
Conversa Franca com Pastores - Frank Viola

A Plenitude de Cristo - Stephen Kaung
Pequenos Artigos Sobre a Igreja - Hamilton Smith

Restauração - Stephen Kaung
Você quer Realmente Começar Uma Igreja em Casa? - Frank Viola

O Reino e a Igreja - Stephen Kaung
Rios de Águas Vivas - Ruth Paxson
O Reino de Deus - Stephen Kaung

Chamados para a Santidade - Ruth Paxson
Meditações Sobre o Reino - Stephen Kaung

Eu Edificarei a Minha Igreja - Stephen Kaung
A Cruz - Stephen Kaung
Pegadas - Stephen Kaung

Revistas
O Vencedor - Volumes 1 a 9

Mensagens de Boas Novas - Volumes 1 a 9

Todas as publicações se encontram disponíveis na página da internet
www.editorarestauracao.com.br

1

AMANDO JESUS ACIMA DE TODAS AS COISAS
Thomas a Kempis

Abençoado é aquele que entende o que é amar JESUS.
O amor às coisas criadas é enganoso; o amor a JESUS é fiel e constan-

te.
Aquele que abraça a JESUS permanecerá firme para sempre.
Ame-o e guarde-o como seu amigo, Aquele que, quando todos se vão,

não o abandonará nem o fará perecer no final.
Mantenha-se perto de JESUS na vida e na morte; confie a si mesmo à

Sua fidelidade, e quando tudo falha, somente Ele pode ajudá-lo.
Se você buscar JESUS em todas as coisas, seguramente encontrará

JESUS.
Quando JESUS está presente, tudo está bem e nada parece difícil,

mas quando JESUS não está presente, tudo é difícil.

Do livro (A Imitação de Cristo).The Imitation of Christ

CARTAS DOS EDITORES
Caros Amigos

Cumprimento-os, no nome de Jesus, da minha escrivaninha em casa,
contemplando uma paisagem inglesa coberta de neve. É meado de janeiro
enquanto preparo a edição de março de 2013 da revista O Vencedor.

Às vezes me perguntam a respeito da Trust, do escritório e do pessoal.
O escritório é uma das salas da nossa casa, onde trabalho com a ajuda do
conselho de membros da Trust.

O tema desta edição da revista é “Vivo - a vida de Jesus”. Como é
importante viver pela vida de Jesus neste mundo necessitado.

Deus é tão bom e tem abençoado e permitido que a obra da Trust
avance. Do ponto de vista “mundano” não somos valorosos enquanto negócio.
Não temos um lucro – em termos financeiros –, mas Deus abençoa a obra e,
pelas cartas que recebo, tem abençoado muitos dos nossos leitores por meio da
revista. Gostaria de agradecer aqueles que têm escrito cartas de encorajamento.

Assim, enquanto avançamos para outro ano, olhando com
expectativa para o dia da Sua volta, possamos nós avançar na “força do Senhor”,
pois Ele prometeu: “Nunca os abandonarei”.

No maravilhoso Nome do Salvador,

Michael Metcalfe



2

Amados Irmãos:
As pessoas normalmente julgam ser muito difícil viver uma vida

cristã autêntica, mas, como disse o irmão Watchman Nee, “vivermos a
verdadeira vida cristã não é difícil, é impossível”.

Somente Cristo pode viver a verdadeira vida cristã. É por isso que o
Senhor Jesus foi muito claro quando disse: “Se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me”. Negar-nos a nós
mesmos e tomar cada dia a cruz é morrer para nós mesmos para que então a
vida d'Ele possa se manifestar em nós. Essa é a verdadeira vida cristã. “Vivo não
mais eu, mas Cristo vive em mim.”

Portanto, o segredo da vida cristã autêntica é viver em comunhão
íntima com Jesus. A convivência com Ele, dia após dia, irá conformando o
crente a Ele. Consequente e naturalmente, mesmo em meio à vida agitada dos
dias de hoje, se mantivermos esta atitude certamente manifestaremos a vida de
Jesus.

Que o Espírito Santo nos ajude e nos conduza a sermos os vasos de
barro que levam dentro de si o maior dos tesouros e quando quebrados
manifestam esse tesouro que é a Pessoa de Jesus. Amém.

João Alfredo

Romanos 6:11 divide-se naturalmente em duas partes, ambas
necessárias uma à outra. “Considerai-vos como mortos para o pecado” é a
primeira parte, “mas vivos para Deus em Cristo Jesus” é a segunda. Antes de
nascermos de novo estamos “em Adão” (1 Co 15:22); herdamos dele uma
natureza pecaminosa e vivemos e nos movemos segundo os pensamentos e os
caminhos de um mundo caído. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este
mundo, foi “achado na forma de homem” (Fp 2:8). Como o “último Adão” (1 Co
15:45), em primeiro lugar venceu a luta contra o mal e Satanás a qual Adão
tinha perdido e viveu uma vida sem pecado. Então Ele morreu em nosso lugar e
assim colocou um fim na velha raça, para que quando ressuscitasse dos mortos
pudesse ser o primeiro de uma nova raça. Quando uma pessoa nasce de novo, e
por ser “plantada juntamente com ele na semelhança da sua morte”,
é ressuscitada pelo poder de Deus em (Rm 6:5) e está“sua ressurreição”
“em Cristo”. Isso significa que quanto à sua nova vida aqui neste mundo ela, ,
agora vive e se move segundo os pensamentos e os caminhos do céu, do qual se
tornou cidadã (Fp 3:20), e herda do Último Adão a nova natureza, a natureza de
Deus.

Vamos fazer uma lista das bênçãos e graças que são nossas porque
estamos , unidos em novidade de vida ao nosso Senhor“em Cristo”
ressuscitado (da Carta aos Efésios).

A VIDA QUE AGORA VIVO (Gl 2:20)
J.C.Metcalfe
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foi feita, que é a paz de Cristo. Sem dúvida Ele também dá outras coisas para os
dias de provação − força, fé e esperança mas é a Sua paz que é o antídoto‒,
especial, o preeminente sustentador e consolador nos maus tempos.

. Ela mantém a alma inabalável quando aEla é a verdadeira paz
tempestade é feroz. Ela nos faz saber que estamos escondidos na palma da mão
de Cristo, protegidos pelo Seu escudo, envolvidos pelos Seus braços. É a luz na
escuridão, uma torre forte em meio ao ataque dos inimigos. Deixemos que o
mundo reprove ou persiga, temos uma paz interior que mais do que se ajusta a
todas as suas reprovações e perseguições. Deixemos Satanás e o anticristo se
enfurecerem, a paz divina interior nos mantém inabaláveis. Deixemos a dor
assaltar nosso corpo, estamos sustentados pela paz de Cristo. Deixemos a
tristeza nos circundar, mantemo-nos calmos pela paz de Cristo. O nosso
coração não é incomodado pela ansiedade ou provação, nem está temendo em
meio à perseguição e ao insulto.

Tendo a paz de Cristo dentro de nós e com o próprio Cristo como o
nosso companheiro ao nosso lado, avançamos para tomar posse de uma calma
celestial que nos preserva em paciência e tranquilidade, mais do que
vencedores por Aquele que nos ama.

Do livro: (Estudos do Evangelho de João).Studies in the Gospel of John
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c. O contraste. “Não vo-la dou como o mundo a dá.” Em todos
os aspectos há um contraste entre Cristo e o mundo, não há nenhuma
semelhança ou afinidade. Mas não é d'Ele mesmo que Ele está falando, mas dos
Seus dons e da maneira de dar. A paz de Cristo e a do mundo são contrárias, e
assim são Sua dádiva e a do mundo.

Quanto à paz:
1. A paz de Cristo é perfeita, a do mundo é parcial e imperfeita, sem

profundidade, sem grandeza relativa. É e tem sido no máximo algo pobremente
escasso.

2. A paz de Cristo alcança a consciência, a do mundo não. O mundo
acalma a consciência adormecida, mas isso é tudo. Ela intoxica, mas não dá
nenhum descanso ao homem interior. Ela não é o produto de uma consciência
purificada.

3. A paz de Cristo é satisfatória, a do mundo é insatisfatória. A paz que
vem deste mundo mau não pode satisfazer. Ela não satisfaz nenhum anseio e
desejo do nosso espírito. Ela não alimenta a nossa fome ou extingue a nossa
sede. Ela nos deixa tão vazios quanto antes. Ela promete a paz quando não há
nenhuma.

4. A paz de Cristo é constante, a do mundo oscila. O mundo em si
mesmo é instável e assim são todos os seus dons, especialmente este da paz.
Este é facilmente perturbado, facilmente quebrado, sempre mudando.

5. A paz de Cristo é santa, a do mundo profana. A paz de Cristo é eterna,
a do mundo logo termina. A paz do mundo é apenas para uma vida, mas
raramente dura a metade quanto muito., A paz eterna é dom de Cristo!

Quanto ao dar:
1. O dar de Cristo é gratuito, mas nenhum dos dons do mundo o é. Ele

dá como Se deu a Si mesmo. O mundo barganha e vende.
2. O dar de Cristo é genuíno, o do mundo é uma pretensão. O mundo

nos deseja paz, mas tudo é insincero. Cristo quer dizer exatamente o que diz
quando nos deseja a paz!

3. O dar de Cristo é generoso. O mundo não tem nenhum prazer em dar,
não é generoso e amoroso. Cristo dá como um Rei, com coração cheio de amor,
Ele não censura.

4. O dar de Cristo é imediato, mas o do mundo é tardio. O mundo nos faz
esperar. Cristo não. A sua palavra é “hoje”!

5. O dar de Cristo é irrevogável mas o mundo muitas vezes toma de,
volta o que deu. A Sua paz é segura, Ele não a revoga, nem o fará eternamente.
Quão vívido o contraste! Alguém pode hesitar ao escolher? Rejeitar a falsa paz
do mundo e tomar a verdadeira paz de Cristo é de todas as coisas a mais razoável
que se pode propor! Considere bem o contraste e aja adequadamente.

d. A consolação. “Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.”
Haverá muitas coisas para incomodar e aterrorizar neste mundo, um mundo
onde tudo é ódio, inimizade e perseguição. Mas contra tudo isso uma provisão
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Ela é escrita aos santos que estão em Éfeso e aos crentes (aqueles que
estão cheios da fé) em Cristo Jesus (Ef 1:1).

É-nos dito que Deus concedeu a todos nós bênçãos espirituais nos
lugares celestiais em Cristo (Ef 1:3).

É-nos dito que fomos NELE (Ef 1:4), o que significa que osescolhidos
eleitos são aqueles que pelo novo nascimento não estão mais em Adão, mas em, ,
Cristo, o Escolhido de Deus. Fomos adotados como filhos de Deus através de
Cristo Jesus por causa do que somos n'Ele, e por estarmos unidos a Ele (Ef 1:5).

Fomos NELE (Ef 1:6).aceitos
Temos pelo Seu sangue, NELE (Ef 1:7).redenção
Haverá um dia quando todas as coisas... no céu e na terra serão

congregadas NELE (Ef 1:10).
Temos NELE (Ef 1:11).uma herança
Temos da promessa NELE (Ef 1:13).o selo do Espírito Santo
Fomos COM Cristo (Ef 2:5).vivificados juntamente
Fomos COM Cristo, e assentados COM Ele nos lugaresressuscitados

celestiais (Ef 2:6), o que significa que NELE somos possuidores de uma vida
que reina, maior e mais poderosa do que a de qualquer soberano terreno.

Fomos criados EM Cristo Jesus (Ef 2:10), opara fazer boas obras
que significa que há algo para fazermos aqui neste mundo que não pode ser
feito por ninguém mais e só pode ser feito em união com Ele.

Fomos EM Cristo Jesus (Ef 2:13).trazidos para perto de Deus
Somos com os nossos irmãos como um edifício noedificados junto

qual Deus é visto neste mundo pelo Espírito NELE (Ef 2:20-22).
Todos os propósitos eternos de Deus para a bênção e o

enriquecimento do povo estão EM Cristo Jesus (Ef 3:8-11).
Podemos ter ousadia para ir diretamente à presença do Próprio Deus

NELE (Ef 3:12).
A glória é dada a Deus na Igreja EM Cristo Jesus (Ef 3:21).
Somos todos os inimigosfortalecidos para encarar e vencer

NELE (Ef 6:10).
Quantas riquezas já possuímos. Se você precisar de algo em sua vida

cristã há um lugar, e apenas um, no qual pode encontrá-lo ., em Cristo Jesus
NELE você pode contar com todas estas coisas que o farão realmente como Ele.
“Porque todas quantas promessas há de Deus, são NELE sim, e por ele o Amém,
para glória de Deus por nós” (2 Co 1:20).

Não é difícil ler as epístolas buscando por estas duas palavras “EM
Cristo” ou “POR Cristo” e então pegar um pedaço de papel e escrever, como fiz
com a epístola aos Efésios, aquelas coisas que são nossas “EM CRISTO”. Isso
não requer um grande conhecimento, mas apenas um coração faminto que
esteja buscando por Deus e esteja preparado para receber a Sua Palavra, e que
seja verdadeiro em vida. Às vezes penso que um dos maiores triunfos que
Satanás está tendo nesses dias é o de impedir os cristãos de investigar suas
Bíblias dessa forma. Deus opera em graça como Ele faz na natureza. Ele colocou
no mundo a semente necessária para o trigo, que pode ser transformado em
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pão, mas se não plantarmos, colhermos, moermos e assarmos, ficaremos com
fome. Deus colocou em Sua Palavra tudo o que os cristãos possam
possivelmente precisar para sua nova vida, mas precisamos ler, orar e aplicar a
verdade que encontramos para nossa própria vida ou viveremos em um deserto
estéril, nunca crescendo na graça nem sendo uma alegria tanto para nós como
para outros. “Faças o teu ouvido atento à sabedoria”, clama o escritor do livro
de Provérbios, “se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua
voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares,
então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus” (Pv
2:2-5). A pregação é necessária, o testemunho é valioso, a comunhão uns com
os outros tem o seu lugar, mas não há nada que possa edificar a nova vida em
Cristo a não ser e umum conhecimento pessoal da Palavra de Deus
espírito humilde de aplicação pessoal à vida de tudo o que se encontra ali.

Agora veja o verso citado no cabeçalho deste artigo: “Estou crucificado
com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim”.

A nova vida dada a nós quando nascemos de novo está EM Cristo e se
torna nossa quando Ele vive dentro de nós pelo Seu Espírito. Agora vamos à
operação exterior prática desses maravilhosos fatos e não estamos falando de
algo estranho e misterioso, mas de algo que torna toda a nossa vida neste
mundo rica e jubilosa para nós e também enriquece os da nossa casa, aqueles
com quem trabalhamos e nos encontramos diariamente e aqueles na igreja
onde congregamos. “A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no
Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim ”. Alguns
professores da Bíblia dizem que a fé pela qual vivemos é pela “fé do Filho de
Deus”, que Ele mesmo está vivendo em nós pelo Seu Espírito. Em ambos os
casos o princípio é o mesmo. A nossa vida neste mundo como filhos de Deus não
é vivida pelos nossos próprios esforços e diligências, mas por tirarmos para
toda necessidade dos recursos que Deus nos deu EM Cristo Jesus. O que isso
significa? Deixe-me tentar ilustrar usando um verso da Escritura. É-nos dito
em 1 Coríntios 1:30: “Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito
por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção”.

Suponha que estou diante de uma situação na qual não sei o que fazer.
Em primeiro lugar devo me virar para longe da minha própria compreensão,
(Pv 3:5). Confesso a Deus que diante de mim está um problema que é
demasiado difícil para mim e O lembro de que estou crucificado com Cristo, e
que agora creio que Ele é a minha sabedoria e que posso enfrentar o meu
problema sem medo porque quando preciso d'Ele Ele dará a orientação. Em, ,
tempos de tentação posso justamente do mesmo modo me virar para longe do
meu próprio poder para resisti-la e toma-lO como a minha justiça. Quando
consciente de que poderia estar afastado de Deus e fora do Seu plano e vontade
para mim, também posso me lançar sobre Ele como a minha santificação e me
encontrar sendo atraído para o amor e desejo da vontade de Deus acima de
todas as coisas. No dia em que eu não puder fazer nada por mim e for chamado
para passar deste tempo para a eternidade, seja pela sepultura ou pela Sua
vinda, também posso olhar para Ele e dizer: “Ele é a minha redenção, estou
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participantes. O resultado de O “recebermos” ou “crermos em Seu nome” é para
nos levar àquele mesmo estado de consciência e àquele mesmo tipo de paz que
Ele que não conhecia pecado possuía. Ele fez a paz pelo sangue da Sua cruz, de, ,
fato , e assim que sabemos disso e O tomamos como a nossaEle é a nossa paz
paz somos feitos participantes não meramente da paz mas daquela que Ele,
chama de a “minha paz”.

2. Era a paz de Alguém inteiramente obediente à vontade do Pai. Foi
para aquela vontade que Ele veio e a Sua vida foi a realização dela “deleito-me, ‒
em fazer a tua vontade, ó Deus meu”; “não a minha vontade mas seja feita a tua,
vontade”. Tal obediência nunca tinha sido expressa antes e tal paz nunca tinha
sido possuída, na Terra ou no céu, por um homem ou anjo. É para essa paz que
Ele nos conduz, a paz perfeita e profunda, a paz que não jorra nem é
proporcional à nossa obediência mas à d'Ele, a paz da qual a Sua obediência ao,
Pai é ao mesmo tempo o fundamento e a medida.

3. Era a paz d'Aquele cuja própria natureza O fez participante da paz
especial. Ele era o “Verbo que se fez carne”, o Filho de Deus e Filho do homem.
Como tal era um vaso de dimensões infinitas, capaz de conter uma paz como
ninguém mais seria capaz. Nesse vaso de capacidade infinita toda a plenitude
da paz foi derramada pelo Pai e desse vaso essa paz é derramada em nós. É da
paz divina do Deus-homem que somos feitos participantes. Que paz é parecida
com essa? “ ”A minha paz vos dou.

4. Era a paz d'Aquele cuja relação com o Pai O fez o possuidor da paz
especial. Sua paz deve ter sido tão especial quanto infinita, a paz derramada no
seio do Filho amado pelo próprio Pai. Essa não é a paz de um servo, ou de um
amigo, mas a paz de um Filho – e que Filho! Essa paz divina e filial, a paz do
unigênito do Pai, Ele nos transferiu como o Seu dom gratuito: “A minha paz
vos dou”. E isso torna tudo mais verdadeiro e abençoado quando aqueles a
quem Ele dá a paz são os filhos de Deus. O Pai derrama uma paz especial do Seu
coração paternal no coração de Seu Filho amado, e esse Filho derrama essa paz
especial no coração daqueles que são os participantes da Sua filiação – os
verdadeiros filhos de Deus!

5. Era uma . A paz se parecepaz que nunca poderia ser destruída
com Ele mesmo e com Aquele de quem Ele a recebe, eterno e inalterável. Essa
paz compartilha do Seu caráter como Aquele que é eterno, o mesmo ontem, hoje
e sempre. É a paz que começou agora, dada aqui mesmo, e é a paz a ser
perpetuada no reino eterno, paz sem fim, interrupção ou mudança, para
sempre. Assim é o dom de Cristo. É precioso, perfeito, divino. Ela é como Ele
mesmo. Ela é uma paz que transcende toda a compreensão. Que tesouro para a
Terra e que promessa do mais completo tesouro em estoque para nós quando
Ele vier novamente. Por maior que seja a paz que Ele nos dá agora não é nada
comparada com a paz em reserva para nós depois. Ele a dá aos Seus e a oferece a
todos que se achegam para se tornarem Seus. “Vinde a Mim... e
encontrareis descanso” é Sua primeira mensagem, e a segunda se parece
com ela: “A minha paz vos dou”.
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A graça era derramada dos Seus lábios, e dos Seus lábios a graça fluiu
para nós. Ele tem “uma língua erudita, para saber dizer a seu tempo uma boa
palavra ao que está cansado” (Is 50:4); e abençoadas eram as palavras que Ele
dizia a este.

Nunca ninguém entrou tão profunda e ternamente em nossos
sentimentos, antecipando com Suas palavras de compaixão e consolação cada
sofrimento e necessidade! Que amor é este! Que consideração e compaixão!
Que majestade também! Pois quem além d'Aquele que sabia que tinha vindo de,
Deus e ia para Deus, que Ele mesmo era a fonte infinita da paz, poderia dizer:
“Deixo-vos a paz”. Essas palavras são certamente a garantia para nós do amor e
do poder d'Aquele que prometeu. O que Ele prometeu, Ele também é capaz de
executar.

As palavras ainda são frescas e novas. Elas nunca podem envelhecer,
pois Aquele que as disse é o mesmo “ontem, hoje e sempre”. Elas foram ditas a
nós nesses últimos dias tão verdadeiramente quanto aos dos tempos passados.
Cristo quis nos dizer quando Ele as proferiu.

a. O legado. “Deixo-vos a paz.” Este é o dom deixado por Aquele
que estava a ponto de partir. Ele mesmo estava dizendo adeus, mas não ia levar
embora a Sua paz.

Ele a trouxe quando veio – “paz na terra” – e a deixa como um presente
celestial. A Sua presença tinha sido a fonte da paz e a Sua ausência não devia
terminá-la.

Essa fonte permaneceria a mesma. Presente ou ausente, muito longe ou
perto, na Terra ou no céu, Ele ainda era a fonte da paz. Ele estava deixando uma
paz que satisfaria e alegraria. No mundo deve haver aflição mas n'Ele há paz. A,
paz de Deus deve governar no nossos coração. Devemos permanecer na paz e ter
a Sua paz em nós!

b. O dom. “A minha paz vos dou.” Isso é evidentemente algo
adicional à antiga cláusula. A paz não é simplesmente algo deixado, mas
positivamente dado, “dou”. Não é emprestada ou vendida, mas dada. Ela é o
próprio dom de Cristo, gratuito e incondicional. A Sua paz se parece com Ele,
um dom para nós, não solicitado e imerecido. Mas a expressão chocante aqui é
“minha paz”, a própria paz de Cristo, a paz completamente peculiar,
transcendente em natureza e em plenitude de toda outra paz.

1. A Sua paz não era a paz de uma consciência na qual nunca repousasse
a sombra da culpa. Ela era preeminentemente uma boa consciência. A nossa
falta de paz vem de um sentimento de culpa. É uma má consciência que nos
inquieta. A mínima mancha ou sombra de culpa quebram a nossa paz. Em Jesus
houve a perfeição de uma boa consciência. Nenhuma sombra repousou ali. É
um pensamento abençoado o de que existiu aqui certa vez um homem como nós
cuja consciência nunca foi tocada pela mais leve mancha da culpa, que nunca
teve de lamentar um pensamento ou revogar uma palavra ou desejar que uma, ,
ação fosse desfeita. Quão grande deve ter sido a paz que Ele possuía, profunda,
indizível, até em meio a um mundo tempestuoso. É para essa profunda paz de
consciência que Ele nos conduziria. Dessa mesma paz Ele nos faria

5

seguro agora na presença de Deus para sempre”.
“Olhai para os lírios do campo, como eles crescem!”, disse o Senhor

Jesus, tendo primeiro feito a pergunta: “E qual de vós poderá, com todos os
seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?”. Contudo, isso é
justamente o que muitos cristãos tentam fazer em sua vida espiritual. Então Ele
continua: “Eles não trabalham nem fiam; e eu vos digo, que nem mesmo
Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles” (Mt 6:27-30). A,
razão é que eles crescem e são providos de sua beleza pelo poder de Deus. É
somente desse modo que você e eu podemos viver dia a dia, atraídos para
aquelas coisas que Deus nos deu EM Cristo. Podemos nos considerar
estando . É a simplicidade por este“vivos para Deus, em Cristo Jesus”
reconhecimento de fé que é a principal dificuldade de muitos de nós. Nós
gostamos de coisas difíceis e complicadas, mas o Senhor Jesus disse: “Graças te
dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e
entendidos, e as revelaste aos pequeninos” (Mt 11:25). Então quase ao mesmo
tempo Ele faz o maior e mais maravilhoso convite jamais feito: “Vinde a mim,
todo os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o,
meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração; e
encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu
fardo é leve” (Mt 11:28-30). A aceitação habitual desse convite é um caminho
seguro para uma vida cristã sã e útil.

Do livro (Fora de Adão em Cristo)Out of Adan into Christ .

A FORÇA DO CRENTE
R.B. Jones

“Da fraqueza tiraram forças” (Hb 11:34).
Em Hebreus 11:34 é afirmado que houve aqueles que “da fraqueza

tiraram forças”, e a maravilha do nosso tema é vista na vida de Moisés. Sob as
ordens de Deus ele teve de criar uma nação.

Tocado pela miséria dos seus companheiros israelitas, e também talvez
cansado da pompa vazia do palácio, Moisés chegou a uma grande decisão. Ele
se identificará com os seus irmãos, juntar-se-á à causa deles e ainda os ajudará
na sua emancipação.

Com os planos feitos, o bem intencionado e muito seguro de si filho da
filha de Faraó deixa o palácio para sempre. O efeito da ajuda que está a ponto de
dar foi cuidadosamente calculado. Todo Israel oprimido se levantará como um
homem deixará de fabricar tijolos e irá se reunir sob o estandarte do imperioso,,
autodesignado líder deles. Eles dirão adeus ao Egito, incitarão Faraó a
persegui-los e Moisés terá acrescentado outra grande realização ao crédito do
seu nome. Nada parecia estar errado com o plano, mas o resultado foi um
horrível fiasco, decepção humilhante e uma fuga forçada do Egito para salvar a
sua própria vida. Deus amava muito Israel e Moisés para permitir que tal plano
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tivesse sucesso.
Por quarenta anos não se ouve mais sobre este grande gênio, ele está

perdido no silêncio de Midiã. Um dos mais poderosos intelectos dos seus dias
ocupou-se da insípida rotina diária de tomar conta de algumas ovelhas. Um
homem treinado e acostumado ao redemoinho da vida sem nada para
interessá-lo ou ocupá-lo além da vida sonhadora e monótona do deserto. Tudo
parece um erro, mas não há nenhum erro quando a mão de Deus está sobre uma
vida.

Moisés tinha agora oitenta anos. Os ímpetos da primeira ambição
tinham morrido há muito. Um dia ele conduziu as ovelhas ao “monte de Deus”,
e lá, junto ao ardente, mas inconsumível arbusto, Moisés é comissionado para
ser o libertador do seu povo. A própria ideia o atordoa. “Quem sou eu, que vá a
Faraó?”, exclama o homem entorpecido, “eis que me não crerão, nem ouvirão a
minha voz”. Deus promete, argumenta e o dota de poderes miraculosos, mas
Moisés está seguro da sua inutilidade: “Ah! Senhor!”, diz ele, “eu não sou
homem eloquente”. Tão relutante é ele que diz: “Ah! Senhor! Envia por mão
daquele a quem tu hás de enviar”. Para Moisés a ideia de que ele poderia libertá-
los pareceu completamente tola. Os anos em Midiã não tinham sido em vão.
Deus tinha esperado pacientemente por aquele momento, tinha esperado para
ouvir o Moisés seguro de si humildemente confessar: “Quem sou eu, que vá?”.

Aqui finalmente está um homem que Deus pode usar. Os
primeiros quarenta anos da vida de Moisés tinham visto o cultivo e a maturação
dos seus poderes, os quarenta anos seguintes tinham visto a destruição do
orgulho e da confiança de Moisés nesses mesmos poderes. Foi um verdadeiro
trabalho da graça que tinha conduzido tal homem a um ponto em que
sinceramente se considerou completamente impróprio e inútil. Na própria
natureza de toda a vida e serviço espiritual é exatamente nesse ponto que a
verdadeira utilidade começa. Deus ama aqueles que a seus próprios olhos são
os fracos os tolos, os vis, os nada, .

O verdadeiro problema no serviço não é que somos muito fracos, mas
muito fortes, não muito tolos, mas muito sábios. Temos recursos naturais,
sabemos que temos, e é difícil para nós romper com o longo hábito de confiar
neles. Temos a noção incorreta de que é o nosso dever usar os nossos poderes no
serviço do Senhor. Não resistamos tolamente ao nosso Pai quando Ele
graciosamente trata conosco.

Pedro pode nos servir de exemplo. “Estou indo pescar”, ele disse. A sua
paciência se esgotou enquanto esperava pela prometida reunião do Senhor
ascendido com eles na Galileia, mas embora os seus sonhos tivessem sido
tristemente frustrados podia voltar ao seu antigo negócio. Então veio uma,
noite gasta com as redes. Na manhã seguinte em resposta a uma pergunta de,
Alguém na praia, teve de admitir que, apesar de todos os seus melhores
esforços, “não tinham pegado nada”. Foi uma experiência única e muito
humilhante. Um pescador perito incapaz de apanhar um único peixe. Quão
gracioso é Deus! Pedro não deve sentir, até mesmo na pesca, que pode ir longe
sem o Senhor. Há força, em abundância, a força de Deus, mas ela é somente
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1. Ela é uma palavra expansiva, que cresce em nós. Nunca é velha,
nunca é nova, mas nela fazemos descobertas contínuas.

2. Ela é uma palavra vivificadora, que mantém a velha vida, contudo
produzindo uma nova. “A tua promessa dá-me vida” (Sl 119:50 – NVI).

3. Ela é uma palavra fortalecedora, animando-nos e fortalecendo-nos,
levantando-nos quando encurvados; comunicando saúde e coragem, resolução
e persistência.

4. Ela é uma palavra santificadora. Ela purifica, detecta o mal, purga-o e
derrama santidade na alma. Ela opera abençoadoramente dentro de nós. Faz-
nos continuar nela, não nos cansar dela, não perder o gosto por ela, mas
permanecer nela.

3. O conhecimento da verdade é o resultado do discipulado.
Vimos as propriedades e virtudes da Palavra em si mesma, agora vemos que
essas propriedades e virtudes são implantadas no discípulo. Todos que entram
nesta escola e se colocam sob o ensinamento desse instrutor são ensinados por
Deus. Conheceremos a verdade, não uma verdade nem parte dela, mas a
verdade Aquele que é a verdade− o todo dela, a verdade e não o erro, .
Seremos sábios, sábios em Cristo, n'Ele que é a nossa sabedoria. Nós a
conheceremos, não a imaginaremos nem especularemos sobre ela, não
adquiriremos um vislumbre sobre ela, mas a conheceremos. A verdade é o
próprio Cristo e o professor da verdade é Cristo, Ele é tanto o professor como a
lição. , sempreO conhecimento de Cristo é o conhecimento da verdade
crescendo tanto no comprimento como na profundidade. A promessa de Cristo
ao discípulo é: “Conhecereis a verdade”. Que maravilhosa promessa em um dia
de dúvida e erro.

4. Esta verdade é liberdade. Toda verdade é liberdade e todo erro é
escravidão, mas alguma verdade é maior liberdade e algum erro maior
escravidão. Bem-aventuradas são essas palavras do Mestre: “A verdade os
libertará”. A escravidão frequentemente está associada à tirania, ao mau
governo, ao despotismo civil ou eclesiástico mas as palavras de Cristo vão,
muito mais fundo. Elas vão à raiz do mal. Os verdadeiros grilhões, a verdadeira
prisão, a verdadeira escravidão está dentro e não fora. Assim, a verdadeira
liberdade está dentro, não fora. Ela jorra do que alguém sabe de Deus e de Seu
Cristo. Raramente percebemos isso, mas o Mestre é muito explícito.

A verdade o libertará! Não há nenhuma outra liberdade digna de
menção; são livres aqueles que a verdade liberta. “Sejam livres” diz-nos o Filho,
de Deus! Como? Tornando-se Meus discípulos, conhecendo a verdade que
ensinarei e seguindo-Me. “Se o Filho os libertar, verdadeiramente
sereis livres!”

“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a
dá” (Jo 14:27). Certamente “nunca homem algum falou assim como este
homem”! Bem podíamos nos admirar “das palavras de graça que saíam da sua
boca”.
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Efésios 2:5 6, Deus “nos vivificou juntamente com Cristo... e nos ressuscitou-
juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo,
Jesus…”. Em Filipenses 1:21 Paulo diz: “ ” e… para mim o viver é Cristo…
finalmente em Gálatas 2:20: “ ”.… mas Cristo vive em mim…

Essas passagens tornam bastante claro que assim como estamos
unidos a Ele em Sua morte também estamos unidos em Sua ressurreição. O
Cristo ascendido é o mesmo Cristo que foi completamente vitorioso quando
viveu na Terra, que foi completamente vitorioso quando morreu na cruz e agora
é completamente vitorioso tendo ressuscitado dos mortos. Estamos n'Ele,
unidos a Ele na Sua morte e ressurreição para que a Sua vitória se torne a nossa
vitória! Mas é somente equando permanecemos n'Ele dia a dia,
consideramo-nos n'Ele mortos para o pecado e vivos para Deus que entramos,
na realidade dessa vitória. Somente Cristo foi realmente triunfante e vitorioso e,
é somente quando começamos a deixá-lO viver a Sua vida vitoriosa em nós que
também nos tornaremos vitoriosos.

Do livro (Vitória em Cristo).Victory in Christ

VERDADE E LIBERDADE
Horatius Bonar

“Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis,
meus discípulos; e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (Jo 8:31-
32).

1. Receber a palavra de Cristo dá origem ao discipulado. O
mundo está lançando suas mãos sobre algo que só pode ser compreendido em
Cristo, porém isso não é discipulado. Muitos estão perguntando: “Quem nos
apresentará algum bem?”, mas isso não é discipulado. O discipulado começa
com o recebimento da Sua palavra. Ele é a Palavra e Ele fala a palavra, e ela é
uma palavra concernente ao Pai e a Ele mesmo. Ele veio como o revelador do Pai
e como o declarador d'Ele mesmo e de Sua obra. Desde o momento em que
recebemos o que Ele nos diz a respeito do Pai e d'Ele mesmo nos tornamos Seus
discípulos. Assim somos ensinados não por homem, mas por Deus. Esta é a,
origem do verdadeiro discipulado.

2. A continuidade na palavra é a prova do verdadeiro
discipulado. Nosso Senhor coloca grande ênfase nisso. Não é a continuidade
da aceitação da Sua causa, mas a continuidade na Sua palavra, a palavra pela
qual, ao recebê-la, nos tornamos discípulos. Da mesma maneira que ao manter
a nossa confiança inicial somos feitos participantes de Cristo, ao continuarmos
na palavra tornamos boa a genuinidade do nosso discipulado. “Que a palavra de
Cristo habite em vós ricamente” diz Paulo, e é esta Palavra que contém tudo que,
precisamos.
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dele quando, com Moisés e outros, percebe, e humildemente reconhece a sua,
completa fraqueza e dependência. “Sem Mim nada podeis fazer!”

Um exemplo perfeito dessa maneira pela qual Deus trata com os Seus
filhos é encontrado na história de Paulo. Aqui estava outro homem forte. Esse
homem de eminente cultura intelectual e de infatigável atividade também foi
derrubado. Em 2 Coríntios 12 ele fala de uma aflição de Satanás, “um espinho
na carne”, que ameaçava acabar com seu serviço. Três vezes orou para que fosse
retirado, e sua oração foi respondida, mas a resposta foi um enfático “não”,
acompanhada pelo encorajamento: “A minha graça te basta, porque o
meu poder se aperfeiçoa na fraqueza”. Paulo imediatamente captou o
segredo de Deus. Havia um propósito em permitir a aflição, que era mantê-lo
no lugar do nada, do completo autoesvaziamento, onde poderia experimentar a
alegria, não da força de Deus acrescentada à força de Paulo para tornar a sua
força perfeita, mas da força de Deus que se torna perfeita na fraqueza de Paulo.
A percepção disso explodiu no coração de Paulo: “De boa vontade, pois, me
gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo (…).
Porque, quando estou fraco, então sou forte” (2 Co 12:9-10b), .

Abençoados são aqueles que conhecem esta verdade. O poder de Deus
não se mistura com o nosso. “Ele dá força ao cansado”, até mesmo a Sua
própria força, a força d'Aquele que “nem se cansa nem se fatiga” (Is
40:28-29) Que tolice nossa nos estribar em nossa própria força quando a nossa.
fraqueza é a única qualificação de tal experiência.

Há uma descrição mais completa da condição de Paulo em 2 Coríntios
4:7-14. Ele escreve sobre os “vasos de barro”, especialmente o seu mesmo, que
contêm o tesouro “para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face
de Jesus Cristo”. Como os cântaros de Gideão, quebrados para expor a chama
das tochas escondidas, esses “vasos de barro”, os corpos físicos de Paulo e de
outros, foram entregues à morte por causa de Jesus. “Em tudo somos
atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados;
perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos”; eles
carregam sempre por toda parte em seus corpos a morte de Jesus, para que a
vida de Jesus possa ser revelada.

Juntando todas as referências, temos o retrato de um homem
prematuramente envelhecido, emaciado e torturado pela dor; pálido e
debilitado na aparência; decadente e esvaziado descrito em cada linha; um
homem apropriado para um hospital e não para uma campanha apostólica. E
ainda assim, esse homem, “que morre diariamente”, viaja para muitos países;
ocupa-se de seu comércio; arrazoa nas sinagogas com os judeus; prega nos
mercados locais para os pagãos, é como se possuísse saúde completamente
robusta e forte. Um homem cheio de fraqueza “virando o mundo de cabeça para
baixo”. Um homem, vivendo à beira da sepultura, tornando-se o canal de vida
para milhões.

O poder divino pode fazer mais do que o poder humano. Paulo poderia
ter feito muito, mas Deus fez mais. Paulo deu a Deus a Sua oportunidade ao se
dispor a ser fraco. Ele vivia, contudo não ele mesmo, mas Cristo. O que ele fez



8

Ser revestido do Senhor Jesus Cristo (Rm 13:14, Gl 3:27).
“… ; as coisas velhas jáse alguém está em Cristo, nova criatura é

passaram; eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus…” (2 Co 5:17-
18).

Esta transição para Cristo como a esfera de vida às vezes é
imperceptível, às vezes é uma crise. A alma parece estar emergindo do túmulo
para um novo mundo do qual tinha até aqui apenas vislumbres, e agora ela
entende Sua palavra: “Vós em Mim” (Jo 14:20).

A cruz é a porta da vida em cada etapa, mas ela não o é até que rendamos
a nossa própria vida e atividades à sepultura de Cristo para que possamos dizer
realmente que “o velho se foi e o novo chegou”.

Agora a linguagem do coração é: “Para mim o viver é Cristo”, pois Ele
deve ser a fonte da vida em cada ação, para que possamos viver por Ele como Ele
viveu pelo Pai.

A vida estabelecida
“Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é

Deus…” (2 Co 1:21).
Unido a Cristo, e revestido com Ele, o espírito de fé possui de tal modo a

alma que a vida de fé se torna tão fácil quanto respirar. É natural para um filho
confiar em seu Pai. A vida de Deus na alma fluirá de volta para Ele em simples fé
pueril. Há agora:

1. Uma fácil consideração da volta à Cruz e à sepultura de Cristo, como o
fundamento da contínua libertação da velha vida. Agora a alma pode dizer: “Já
estou crucificada com Cristo; e vivo não mais eu, mas ; e, Cristo vive em mim
a vida… vivo-a na fé…” (Gl 2:20).

O Espírito Santo agora dá testemunho e vemos a Cruz de Cristo
separando-nos de nós mesmos e do passado, para que o que consideramos
verdade seja perdido de vista no conhecimento daquilo que é verdade, segundo
a Palavra de Deus. Podemos pecar e desobedecer ao Senhor interiormente, mas
o preço é tão amargo que clamamos: “Como eu pude?”. Então não tememos
nada mais do que ofender o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados

foi o que Cristo fez através dele. O nosso limite é a oportunidade de Deus. A Sua
vida é nossa quando o ego morre; a Sua sabedoria, quando deixamos de confiar
em nós mesmos; a Sua força torna-se perfeita somente em nossa fraqueza. É
quando somos fracos que somos fortes. A fé converte a fraqueza em força
divina. Deus cuidará do poder. A Sua força torna-se perfeita em nossa
fraqueza.

Do livro (O Evangelho do Crente).The Gospel for the Believer

CRISTO... A NOSSA VIDA (Cl 3:4)
Sra Jessie Penn-Lewis
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considerando o fato de que Cristo morreu para o pecado, e quando Ele morreu,
morremos com Ele. “Considerar” não é uma obra e uma luta, é um descanso
tranquilo e confiante no que Ele fez.

Em Sua ressurreição Ele foi completamente vitorioso
A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é crucial para uma vida cristã

vitoriosa; na verdade, fora dela não pode haver nenhuma vitória. O diabo fez o
que pôde. Toda a fúria dos homens inspirados por ele foi lançada sobre o Senhor
Jesus Cristo. Ele foi cravado na cruz e morreu. Seguramente esse foi o fim, mas
no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Creio que este é um fato histórico.
Durante mais de 2.000 anos as pessoas tentaram refutá-lo e falharam.

Na ocasião da ressurreição de Cristo Seus inimigos, que estavam
atentos, falharam em provar que os discípulos estavam errados. O número de
Suas aparições e a forma pela qual diferentes pessoas foram convencidas são
evidências esmagadoras do fato da ressurreição. Maria Madalena O reconheceu
pela Sua voz (Jo 20:l6); Tomé O reconheceu pelas marcas dos cravos em Suas
mãos e a ferida de lança em Seu lado (Jo 20:27); os discípulos, em seu lar em
Emaús O reconheceram pela forma com que partiu o pão (Lc 24:30-31). Em 1,
Coríntios 15 temos uma lista das pessoas às quais Ele apareceu, culminando em
uma aparição a mais de 500 ao mesmo tempo (v. 8).

A maior evidência é a transformação dos discípulos. Antes da morte e
ressurreição de Cristo vemo-los como um bando fraco, espalhado e derrotado
de homens – “então, deixando-o, todos fugiram” (Mc 14:50). Mas
posteriormente eles são vistos testemunhando sobre o fato da ressurreição a
despeito da oposição daqueles que foram diretamente responsáveis pela Sua
crucificação. A maioria dos primeiros capítulos de Atos ecoa a mensagem. “… a
este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos; ao qual Deus
ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por
ela” (At2:23-24); “… aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou
dos mortos…” (At 4:10); “… os apóstolos davam, com grande poder,
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus…” (At 4:33). É oportuno dizer que
a Igreja cristã cresceu com a certeza absoluta de que Jesus Cristo estava
realmente vivo dentre os mortos.

Vimos em Romanos 6 como Paulo constantemente repetia que fomos
congregados, unidos, ou identificados com Cristo, em Sua morte.
Paralelamente a isso encontramos uma ênfase semelhante de que também
fomos identificados com Ele em Sua vida de ressurreição. Vamos dar outra
olhada em Romanos 6. “… como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do
Pai, ” (em Sua vida deassim andemos nós também em novidade de vida
ressurreição) (v. 4); “… se fomos plantados juntamente com ele na semelhança
da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição…” (v. 5); “Ora, se já
morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos…” (v. 8); “… mas
vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor” (v. 11). Em Colossenses 3:1
Paulo diz: “… se já ressuscitastes com Cristo”; “… porque já estais mortos [em
Cristo], e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus” (v. 3). Novamente em
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Ele não havia feito nada de mal (Lc 23:41).
Mas talvez uma das coisas mais maravilhosas sobre o Senhor Jesus

Cristo foi que, como homem perfeito, “ , em tudo foi tentado, mascomo nós
sem pecado” (Hb 4:15). “Como nós.” Ele estava cansado contudo teve tempo,
para a mulher de Samaria (Jo 4:6). Ele foi atormentado pela confusão da vida e
pelas multidões, contudo sempre teve tempo para atender às suas necessidades
(Mt 14:13-21). Ele foi rodeado de crianças, contudo parou para tomá-las em
Seus braços e abençoá-las (Mc 10:13-16). Ele foi mal compreendido, contudo
nunca perdeu a paciência. Ele Se desapontou, todos os Seus discípulos O
abandonaram e fugiram, contudo seguiu calmamente Seu caminho (Mt 26:56).
Ele foi falsamente acusado e sofreu terrivelmente, contudo ficou em silêncio
diante dos Seus acusadores (Mt 27:26). Ele foi cruel e injustamente crucificado,
contudo pediu ao Seu Pai o perdão para os Seus perseguidores (Lc 23:34). Ele
foi tentado em todas as coisas como nós, contudo sem pecado. Quando Ele viveu
na Terra foi completamente vitorioso.,

Quando Ele morreu na Cruz foi completamente vitorioso,
Ele morreu para o pecado “uma vez” (Rm 6:10). Durante a Sua vida

terrena descobrimos que Ele foi o alvo especial do diabo. Repetidas vezes
Satanás fez o possível para causar a Sua queda mas nunca obteve sucesso.,
Nosso Senhor venceu no deserto (Mt 4:1-11), e consequentemente note a forma
como Ele usou a Palavra para obter a vitória e como o diabo O deixou apenas por
um tempo (Lc 4:13).

Em Mateus 16:23 vemos Satanás voltando a atacar e através de Pedro
tenta fazer com que o nosso Senhor evite a cruz. No Getsêmani seguramente foi
tentado do mesmo modo para que evitasse todo o horror da separação de Deus,
Seu Pai, como resultado de tomar os pecados de todo o mundo; e novamente,
enquanto estava na cruz palavras foram lançadas sobre Ele: “Se é o Rei de,
Israel desça, agora, da cruz…” (Mt 27:42) O, . “Ele morreu para o pecado.”
diabo lançou tudo o que pôde contra Jesus mas nunca conseguiu atingi-lO, e,
agora Ele foi além do poder do diabo para prejudicá-lO. Ele morreu para o
pecado uma vez para sempre.

Se lermos Romanos 6 veremos que repetidas vezes Paulo aponta que, , ,
o cristão foi unido com Cristo nesta morte: “… não sabeis que todos quantos
fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte?” (v. 3); “De
sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte…” (v. 4); “… fomos
plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte…” (v. 5); “…
sabendo isto: que o nosso velho homem foi com ele crucificado…” (v. 6); “Ora, se
já morremos com Cristo…” (v. 8). Você entende o que Paulo está querendo
dizer? Ele está dizendo: “Veja, quando Cristo morreu você morreu n'Ele. Você é,
um com Ele em Sua morte. E como Cristo morreu para o pecado uma vez para
sempre, assim n'Ele você morreu para o pecado definitivamente. Agora vá e se
considere assim”. “Assim também vós considerai-vos como mortos para o
pecado…” (v. 11). O importante aqui é entender que estamos incluídos em um
fato histórico que se realizou no tempo. Não estamos dizendo: “Ainda estou vivo
e agora por considerar, considerar e considerar estarei morto”. Estamos
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para o dia da redenção. A alma também sabe que isso se mantém simplesmente
pela fé, mas é a (Cl 2:12).“fé operada em vós por Deus”

2. Uma dependência contínua de Cristo como Aquele que vive, não por
esforço ou por atos definidos de fé, mas muito mais por um descansado
habitar n'Ele.

Não sou eu mais que vivo, mas Cristo está vivendo em mim; e a minha
vida exterior que ainda permanece, vivo-a na fé do Filho de Deus (Gl 2:20).

Posso todas as coisas n'Aquele que me fortalece (Fp 4:13; 2 Co 13:37).
Falarei somente das obras que Cristo operou por mim… com o poder do

Espírito de Deus (Rm 15:18-19).
A transição para Cristo pela Sua Cruz e sepultura é uma obra realizada

nas próprias origens do nosso ser, nas profundezas secretas. Como vivemos
n'Ele pela fé, a Sua vida trará rapidamente a 'casa terrestre deste tabernáculo' (2
Co 5:1) sob Seu controle.

3. Um descanso agradável sob a cobertura do sangue aspergido sobre o
trono de misericórdia, com um sentido profundo da sua necessidade
momentânea de inquebrável comunhão.

“… se andarmos na luz, como ele na luz está… o sangue de Jesus… nos
purifica de todo pecado” (1 Jo 1:7).

“… em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do,
sangue…” (1 Pe 1:2).

Somente quando andamos na luz de Deus, que é intensificada dia a dia,
podemos realmente permanecer sob o poder do sangue purificador. A alma
pode andar com uma consciência limpa e não saber de nada contra si mesma,
contudo não está justificada por causa disso. Ela nunca se aproxima do trono
sem lembrar o Pai do sangue aspergido. Em qualquer transgressão consciente
há a mesma instintiva aplicação instantânea à fonte aberta para o pecado, com a
confissão honesta do pecado e a profunda humilhação diante do escabelo do
Pai.

4. como comida espiritual daUm vivo apetite pela Palavra escrita
nova vida.

“… as palavras que eu vos disse são espírito e vida” (Jo 6:63).
“A palavra de Cristo habite em vós abundantemente…” (Cl 3:16; Jo

15:7).
A Palavra de Deus é agora espírito e vida para a alma, quando dia a dia é

revelada em beleza fresca pelo seu Autor. Ela é iluminada pela luz do Espírito e é
realmente a voz de Deus ao coração que procura conhecê-lO. A alma está
profundamente consciente da necessidade de obediência implícita e de um
caminhar sensível a toda vontade de Deus.

5. Um desejo intenso de continuar a conhecer o Senhor e entrar em
todos os propósitos mais profundos de Deus.

“Pela excelência … pelo qualdo conhecimento de Cristo Jesus
sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa
ganhar a Cristo…” (Fp 3:8).

“… prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por
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Cristo Jesus” (Fp 3:12b).
“Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra

com alegria a minha carreira… (At 20:24).
A vida de união com Cristo tem sido bem descrita como uma sucessão

de avanços constantes para metas. À medida que a alma prossegue, a visão se
alarga e o seu clamor se torna mais profundo, “para que eu possa conhecê-
lO”.

Não há nenhuma finalidade, e nenhum estado de experiência para se
basear, exceto a hora em que virmos o Senhor glorificado face a face e formos
conformados a Ele perfeitamente.

A vida manifestada
“… trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no

nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E
assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte… para que a vida de
Jesus se manifeste também em nossa carne mortal” (2 Co4:10-11).

Mais e mais profundo ainda é o princípio de vida desligado das obras
mortas, até que na aparição de Cristo aquilo que é mortal “seja absorvido pela
vida” (2 Co 5:4).

Paulo acrescenta: “Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus,
o qual nos deu também o penhor do Espírito” (2 Co 5:5).

Da morte do Filho de Deus saiu vida eterna para o pecador, quando
fomos reconciliados com Deus; a “vida sai da morte” para o crente, quando
vimos que tínhamos morrido com Ele, e fomos assim libertos das reivindicações
do pecado. A vida celestial jorra da morte na mais abundante medida quando a
vida terrena é entregue à Sua sepultura, e agora “vida sai da morte” para outras
almas quando o crente, no “poder da Sua ressurreição”, é levado ainda mais
profundamente para a comunhão dos Seus sofrimentos, “sendo conformado à
Sua morte” (Fp 3:10).

A morte operando em mim opera vida em você (2 Co 4:12), é o segredo
da vida contínua e que se torna cada vez mais profunda para outros através dos
frágeis vasos de barro.

A maior parte do sofrimento nos estágios iniciais era o sofrer por
esmurrar o egoísmo em suas muitas fases, mas agora ele é o sofrer em
comunhão com Cristo.

Considerado como um enganador, contudo sendo verdadeiro; como
desconhecido (pelos homens) ainda que reconhecido (por Deus). Algumas,
vezes como morto ainda que esteja vivo; como punido pelo sofrimento mas, ,
não destruído; como triste porém sempre cheio de alegria; como pobre mas, ,
fazendo com que muitos sejam ricos; como nada tendo, no entanto possuindo
todas as coisas (2 Co 6:9-10).

O corpo é apresentado a Deus para ser um sacrifício vivo, atado com as
cordas do Seu amor às pontas do altar, derramado sobre o sacrifício e o serviço
em favor de outros. “Em todas essas coisas somos mais do que vencedores.” A
vida pela qual Jesus venceu a morte mostra o seu poder carregando o vaso de
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barro – quebrado e fraco – na comitiva do Seu triunfo.
A linguagem da alma agora é: “… pelo socorro do Espírito de Jesus

Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança… Cristo será…
engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte” (Fp 1:19-20).

“Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se
corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia (…) Porque a nossa leve e.
momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória…” (2 Co
4:16-17).

“Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores,
por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a,
vida… nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade… nos
poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor!” (Rm,
8:37-39).

Do livro (O Caminho para a Vida em Deus)The Pathway to Life in God .

VITÓRIA EM CRISTO
D.N. Carr

Há tantas coisas que parecem nos deprimir. Os nossos períodos de
devoção pessoal, que tão frequentemente foram de tanta alegria tornaram-se,
sem graça para nós e de alguma forma simplesmente nos parecem
intermináveis. O nosso trabalho toma o primeiro lugar em nós e nos tornamos
impacientes e irritáveis; algum pecado, que pensamos ter vencido, mais uma
vez levanta a sua horrível cabeça e soçobramos. O ciúme entra sem ser notado e
até mesmo nos vemos brigando com coobreiros cristãos, e as coisas no lar
tornam-se extenuantes e tensas. Então encontramos algum outro cristão que
parece ser tão equilibrado e calmo e isso nos faz sentir mais miseráveis ainda.
Ou talvez vejamos algo mais da Santidade de Deus e da perfeição da vida do
nosso Senhor Jesus Cristo o que nos leva ao completo desespero. A nossa,
posição pode ser resumida nas palavras de Paulo: “Porque não faço o bem que
quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o,
não faço eu, mas o pecado que habita em mim. (…) Miserável homem que eu
sou! Quem me livrará do corpo desta morte?“ (Rm 7:19 20 24). Não há- ,
nenhuma saída? Devemos esperar continuar nessa experiência de sobe e desce
para o resto da nossa vida? Mil vezes NÃO! Há um caminho de vitória: “Dou
graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor”, (Rm 7:25).

Quando Ele viveu na Terra foi completamente vitorioso,
Ele e somente Ele nunca caiu em pecado. Ele foi capaz de enfrentar, ,

todos os seus inimigos e perguntar: “Quem dentre vós me convence de pecado?”
(Jo 8:46). Seu Pai disse: “Este é o meu Filho amado…” (Mt 3:17). Pilatos não
pôde encontrar nenhuma falta n'Ele (Lc 23:14). Judas percebeu que tinha
traído “sangue inocente” (Mt 27:4). O centurião responsável pela execução
reconheceu que Ele era um homem justo (Lc 23:47), e o ladrão penitente viu que
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crucificado o Senhor da glória”.
Hoje você só tem de voltar os olhos para as seções de correspondência

de algumas das nossas revistas religiosas para testemunhar o espetáculo pouco
edificante de homens que usam a sua sabedoria carnal na batalha verbal. Parece
possível levantar uma infinidade de argumentos sobre exterioridades e pontos
divergentes de interpretação, mas o inimigo da Igreja não dá a mínima para
essas exibições de “julgamentos segundo a carne”. Eles não prejudicam o seu
reino. O que ele odeia e teme é a proclamação do Salvador em Seu triunfante
“êxodo” para o próprio trono de Deus por meio do Calvário. A sabedoria do
Espírito sempre estará ocupada com Cristo para a exclusão de todo o resto. A
sabedoria da carne sempre estará pronta para usar a espada, como fez Pedro no
jardim, em uma pretensa defesa da verdade, mas falhará completamente em
entender ou ser capaz de andar no caminho da cruz (veja Tiago 3:13-18).

Se devemos andar de forma digna do nosso chamamento e sermos
aqueles por quem Deus é capaz de fazer a Sua obra no mundo, então estas lições
devem ser aprendidas. Somente podemos dominá-las aplicando-nos
inteiramente a elas e fazendo delas o nosso negócio para aprendermos
diretamente do Espírito Santo de Deus.

Do livro ( ).Grande libertação Great Deliverance



toda nossa abordagem para o evangelismo são uma das grandes necessidades
dos cristãos de hoje. Muitas vezes os nossos vislumbres estão colocados muito
para baixo. Precisamos da paciência e graça necessárias para esperar e observar
o Espírito Santo terminar a obra que Ele começou ao trazer a nova vida em
Cristo à luz. Devemos ser completamente dependentes do Espírito Santo de
Deus.

Talvez o comentário mais claro sobre a impotência da carne e o poder
do Espírito é encontrado em Gálatas. É impossível ler as obras exteriores da
carne no capítulo 5:19-21 sem reconhecer em nós, e naqueles ao nosso redor, a
vida destorcida da natureza humana caída. Nos versos 22-23 nos encontramos
em uma atmosfera completamente diferente. O Espírito de Deus está
trabalhando e somos capazes de localizar estes novos traços e influências
graciosas na vida daqueles que estão aprendendo a andar em comunhão com o
Salvador. O verso 24 então nos mostra o único caminho pelo qual o velho pode
ser dominado e o novo brotar, através da união com Cristo em Sua morte e
ressurreição: “E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas
paixões e concupiscências”. Mais uma vez, isso não é algo que podemos fazer
por nós mesmos, é um milagre que foi realizado a nosso favor e é tornado real
pelo Espírito Santo quando o consideramos como um fato consumado.

JULGANDO PELA SABEDORIA HUMANA
A referência crucial e final à natureza caída nos evangelhos parece

estar em João 8:14. Os fariseus declararam que o testemunho do Salvador a
respeito d'Ele mesmo não pode ser verdadeiro, e Ele responde: “Posto que eu
testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei donde
vim… Vós julgais segundo a carne”. Você notou como o equívoco dos judeus é
baseado na visão incorreta deles da Sua origem e do propósito da Sua vinda ao
mundo? Para eles Ele era um homem, um profeta galileu operando milagres e
nada mais. Eles não conseguiram reconhecer que Deus de fato tinha Se
“revelado em carne” e não tiveram nenhuma compreensão da revelação por vir
do Seu poder salvador e graça a serem vistos na cruz, no túmulo vazio e nos céus
abertos. A religião para eles era uma questão de cerimônia e detalhada
observância legal. A visão deles era governada pelos pensamentos das suas
mentes naturais. Em conjunto com esta passagem é instrutivo ler as palavras de
Paulo à igreja em Corinto (1 Co 2). Ele lhes diz que o seu deliberado propósito
não era lhes proclamar nada em sua mensagem além de “Jesus Cristo e este
crucificado”.

Por causa disso ele não confiou de nenhum modo em sabedoria
puramente humana nem em oratória. Então ele continua nos versos 6-8
(tradução de J. B. Phillips): “Nós realmente falamos sabedoria entre aqueles
que são espiritualmente maduros, mas não é o que é chamado de
sabedoria deste mundo, nem dos que são poderosos, que logo será apenas
os poderes que eram. A sabedoria que falamos é a sabedoria misteriosa santa de
Deus que Ele planejou antes da criação para nossa glória hoje. Nenhum dos
poderosos deste mundo conhecia esta sabedoria, se conhecessem nunca teriam
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ESTÁ CONSUMADO
F.J.Huegel

“Está consumado”, este é o momento mais importante na história da
humanidade. Aqui temos a obra-prima de Deus, a Sua realização mais sublime
que permanecerá como tal por todas as eras vindouras.

Alguém pode ficar perplexo pelo fato de que nem João nem os outros
escritores dos evangelhos, movidos pelo Espírito Santo, procuram entrar nos
detalhes dos sofrimentos físicos do Salvador. Estes, incompreensivelmente
grandes, foram apenas um escasso reflexo de uma agonia muito mais profunda.
Esta não foi mera devoção a uma causa sublime que aceita tudo em resignação
por causa do amor. Este não foi um mero exemplo de autossacrifício que
devemos seguir. Este não foi um esforço para conduzir a humanidade ao
arrependimento por uma persuasão moral forçada pelos sofrimentos do Filho
de Deus. Isto é Deus sofrendo pelos pecados do mundo. “… Deus estava em
Cristo reconciliando consigo o mundo…”, “Aquele que não conheceu pecado,
ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus”, “Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso
lugar”, “… no qual temos a redenção, a remissão dos pecados”. Somente termos
fortes como esses, encontrados nas epístolas de Paulo, são realmente
adequados quando buscamos o significado do Calvário, pois as declarações de
Paulo são inspiradas pelo Espírito Santo, cuja missão é tomar das coisas de
Cristo e revelá-las ao nosso coração.

É para com João que temos uma dívida pelo registro destas palavras
tão significativas do nosso Salvador, quando Ele falou na cruz: “Está
consumado”, palavras proferidas, Mateus nos diz, com grande voz. Não é de
admirar que a Terra tremesse, que as rochas fendessem, que o véu do templo
fosse rasgado de cima a baixo e que as sepulturas fossem abertas. Não é de
admirar que o capitão da guarda romana, vendo essas coisas, temesse e
gritasse: “Verdadeiramente este era Filho de Deus”.

Mas para alcançar o significado mais profundo do clamor triunfante
do Salvador, que marcou a consumação da Sua obra como o Redentor do
mundo, devemos nos voltar às epístolas de Paulo. Ali o véu é descerrado e
vemos pela iluminação do Espírito Santo que, escarnecido pelo povo,
ridicularizado com ódio imensurável e desprezado pelos fariseus e sacerdotes,
injuriado pelas autoridades judaicas, o nosso Senhor, em Sua paixão e Sua
insondável agonia, morreu para a destruição das obras do príncipe das trevas e
para a redenção do mundo. João, quando escreve sua primeira epístola, diz que
o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado, e podemos estar seguros de
que ele diz isso não como um teólogo, que teoriza sobre o significado do amargo
sofrimento e morte do Redentor na cruz do Calvário, mas como alguém que,
junto com incontáveis milhões através dos séculos, tinha experimentado a paz
que vem a todo aquele que, com a sua carga de pecado e culpa, se lançam sobre a
misericórdia de Deus como revelada no Crucificado.
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“Está consumado.” Ou este é o triunfo de Deus sobre o pecado, com
tudo o que ele significa para uma humanidade escravizada sob a maldição do
pecado, ou temos aqui o erro mais trágico da justiça. Desespero, desconfiança,
caos, rejeição do propósito da providência e do amor de Deus seriam os
resultados naturais. Se o único homem realmente bom que já viveu,
obedecendo a Deus perfeitamente e servindo aos seus companheiros, deve
chegar a um fim tão indescritivelmente amargo, então por tudo isso é correto e
verdadeiro que digamos: “Para que se preocupar? Não há uma ordem divina da
providência. Tudo é uma mentira. Melhor comer, beber e se alegrar. Melhor
esquecer Deus e qualquer dever para com outros”.

Mas tal não foi o efeito da cruz do Redentor. A Igreja se levanta e está
fazendo a obra de Deus ministrando a corações quebrados em todo o mundo.
Os cristãos encontram na cruz do Redentor a promessa divina da remissão dos
seus pecados, o mais alto estímulo para a vida santa, para a fé em Deus, o amor
pelos seus companheiros, para o ato de abnegação e obediência à vontade do
Pai, custe o que custar. A cruz é a revelação suprema da própria glória de Deus
porque quando o clamor “Está consumado” chegou ao céu e abaixo ao inferno
dos lábios do Salvador, de fato e de verdade um novo fundamento foi posto para
a vida do mundo. À luz da ressurreição do Salvador, pela afirmação da Bíblia e
iluminação do Espírito Santo, os pecadores que experimentaram a redenção
pelo Seu poder sabem que é verdadeira. Esse clamor foi o soar lúgubre da morte
da velha ordem, pois a velha natureza foi crucificada junto com Cristo. Temos
isso expresso com poder e beleza divinos nestas palavras de Paulo: “… tendo
cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz; e,
despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz” (Cl 2:14-15).

O Seu imensurável amor tinha abraçado toda a humanidade e,
identificando-se com os pecados que todos tinham sofrido, “o Justo pelo
injusto”, fez a paz em uma completa descarga da culpa de todo o mundo por
meio do Seu amargo sofrimento e morte. Não é de admirar que leiamos no
Salmo 24 o registro da recepção do Salvador, quando Ele ressuscitou e
ascendeu ao céu, em termos tão irrefutáveis:

“Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais
eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte
e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas
cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é
esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória”.

Do livro ( ).João olha para a cruz John Looks at the Cross
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encontrar poderes de persistência dentro de nós, e a nossa natureza humana
caída necessita completamente disso, e por isso falhamos totalmente em
confiar no Espírito de Deus? Dessa forma, tornamos a obra do Salvador a nosso
favor em Sua morte e ressurreição novamente, abortiva em nossa vida e
experiência. Frustramos a graça de Deus. A esterilidade da nossa natureza
carnal torna até a Lei inútil para moldar a nossa vida em alguma semelhança da
verdadeira obediência a Deus e semelhança a Cristo, “porquanto o que fora
impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante
ao pecado; e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado; a fim de que o
preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas
segundo o Espírito”. Esta é a promessa “mais tarde”, quando o Espírito de Deus
reina interiormente, o covarde é feito valente, o vacilante forte, o
verdadeiramente fracassado como aço. Que mudança, que triunfo de graça (Rm
8:3).

A VELHA NATUREZA E O NOVO NASCIMENTO
A próxima coisa que temos de entender é que a velha natureza não

tem nenhum meio de entrar na nova esfera de vida em Cristo nem de conduzir
mais alguém a ela. “O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido
do Espírito é espírito” (Jo 3:6). Assim prossegue o resumo simples e
devastador do Senhor Jesus. Como um comentarista diz: “O significado de
'nascimento do alto' é explicado por uma analogia. O que o homem herda dos
seus pais é um corpo com vida e paixões animais, o que ele recebe do alto é uma
natureza espiritual com aspirações e capacidades celestiais. O que nasce da
natureza humana pecadora é pecador e humano, o que nasce do Espírito Santo
é espiritual e divino”. É algo maravilhoso que o Senhor Jesus imediatamente
prossiga este resumo com um novo realce da necessidade absoluta do novo
nascimento? “Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo [do
alto]” (Jo 3:7). Recebemos a nossa vida como homens e mulheres naturais pela
geração natural, não há outro caminho. Recebemos vida eterna por meio do
milagre do nascimento do alto através do Espírito Santo, por causa da cruz de
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outra forma. Isso é fortemente
enfatizado outra vez em João 1:12-13: “Mas, a todos ,quantos o receberam
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu
nome; os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da
vontade do homem, mas de Deus”. É seguramente um dos grandes enganos
satânicos que este milagre assustador de transmitir nova vida em Cristo pode
ser realizado por algum rito ou cerimônia.

Nossa natureza humana caída é mais uma vez declarada incapaz e
fraca. Aqui está um reino zelosamente preservado como aquele de operação
divina do Espírito de Deus. A urgência de dar ao Espírito de Deus o lugar
supremo, que é Seu por direito, na obra do evangelho é visto pela forma na qual
Satanás está procurando popularizar falsificações do Seu poder. Um estudo
cuidadoso das Escrituras nesse sentido e uma consequente reconsideração de
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compreensão do Salvador vem da revelação direta de Deus, “carne e sangue”
são fracos neste campo. Procurar se esforçar muito baseado no raciocínio
natural para descobrir Deus e Seus caminhos é loucura. Temos de receber tudo
d'Ele. Isso harmoniza com o que Paulo escreve em Gálatas 1. Nos versos 11 e 12
se lê: “Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado
não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem
algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo”. Veja mais adiante nos versos
15 e 16: “Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou
pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre
os gentios, não consultei carne e sangue…”. Este é um aspecto muito prático da
verdade e aquele que deve ser constantemente relembrado e considerado.

Nós nem podemos receber a verdade viva diretamente de outros, nem
podemos de volta comunicamo-la a outros. Toda revelação é dom de Deus.
O Senhor Jesus disse aos Seus discípulos em Mateus 13:11: “Porque a vós outros
é conhecer os mistérios do reino dos céus…”, e o princípio ainda é odado
mesmo. As maravilhas da graça de Deus são reveladas pelo Espírito Santo ao
coração humilde e não podem ser entendidas de outro modo. Isso deve
seguramente significar que o tempo deve ser primeiro dado à tarefa de
assegurar que o Espírito de Deus é capaz de operar conosco e através de nós em
nosso ministério, e só posteriormente às nossas técnicas e métodos de pregação
e ensino. O toque do Espírito é a chave para o serviço eficaz, e por serviço eficaz
quero dizer aquele que é de valor eterno. A carne e o sangue são de nenhuma
ajuda aqui.

A NATUREZA HUMANA NÃO PODE SEGUIR JESUS
Houve outra ocasião quando o Senhor Jesus disse a Pedr0: “Para

onde vou, não me podes seguir agora; mais tarde, porém, me seguirás” (Jo
13:36), e o cumprimento da primeira parte desta afirmação, com a razão da
incapacidade dos discípulos, é visto em Mateus 26:41 e na passagem paralela
em Marcos 14:38. O Senhor Jesus enfrentava a agonia do Getsêmani sozinho e
até o leal e impetuoso Pedro dormia: “E, voltando para os discípulos, achou-os
dormindo; e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo?
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está
pronto, ”. Não é possível para a velha natureza andar nomas a carne é fraca
caminho da Cruz, só alguém autorizado pelo Espírito Santo de Deus é capaz de
trilhar esse caminho. É até dito do próprio Senhor Jesus que foi “pelo Espírito
eterno” que trilhou esse caminho e “se ofereceu sem mácula a Deus” (Hb 9:14).
Paulo o coloca deste modo e faremos bem em observar a perfeita harmonia
entre o ensino do evangelho e a Epístola. “Isto afirmo, irmãos, que a carne e o
sangue não podem herdar o reino de Deus…” (1 Co 15:50, Jo 3:3-5). E,
contudo, é muito consolador perceber que o Senhor Jesus, reconhecendo a
deficiência dos discípulos, não os culpou, mas gentilmente os lembrou do Seu
caminho solitário e lhes prometeu a capacidade de “segui-lO depois”. Quão
grandemente a vinda de Deus Espírito Santo ao coração e à vida mudou as
coisas. Quase toda a nossa incapacidade não resulta do fato de considerarmos
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Caros Amigos:
Nesta edição da revista O Vencedor estamos vendo a morte do Senhor

Jesus e suas implicações para nós na vida diária. As palavras de Cecil Frances
Alexander acentuam isto: “Oh ternamente, ternamente Ele amou, e devemos
amá-lO também e confiar em Seu sangue redentor e tentar as Suas obras fazer”.

Para aqueles que nos contatam pelo correio eletrônico, observem que
o nosso endereço de e-mail foi modificado para overcomer@timetalk.co.uk.
Tivemos muitos problemas com a nossa linha telefônica e e-mails nos meses
passados, assim tiveram de mudar o nosso provedor. Sentimos se os amigos
tenham achado difícil nos contatar, mas acreditamos que agora os problemas
terminaram.

No Nome de Jesus desejamos a vocês a Sua graça, paz e força
enquanto avançam com Ele dia após dia.

A Seu serviço,

Michael Metcalfe

Amados Irmãos:
Quando examinamos os fatos históricos, verificamos que de uma ou

outra forma todos eles influenciam a nossa vida aqui na Terra. Alguns deles são
até mesmo decisivos para que hoje tenhamos o tipo vida que temos.

Mas há somente um fato histórico que realmente mudou
completamente não apenas a nossa vida, mas a própria essência do nosso ser. A
crucificação de Cristo, o Calvário, é o fato mais importante da história da
humanidade. Ela é o próprio centro e alvo do propósito de Deus para a
existência do homem. Por termos crido nesse fato histórico e em seu Autor e
Consumador, pudemos receber hoje todos os benefícios que provêm dele.

Assim como no deserto Moisés levantou aquela serpente de bronze e
todos os que olharam para ela foram curados do veneno letal das serpentes, nós
também, quando olhamos para Cristo crucificado e cremos em Sua obra
consumada na cruz, recebemos a cura. Não apenas somos curados, mas
também recebemos uma nova essência, a vida de Cristo.

Todo cristão normal tem seus olhos voltados para Cristo e este
crucificado. Ali podemos ver a nossa velha natureza crucificada n’Ele. Como
consequência, podemos desfrutar da nova natureza, que é a vida d’Ele em nós.
Esta é a verdadeira vida cristã.

Que o Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos no Filho
crucificado o centro da obra do Pai para a glória de Deus. Amém.

João Alfredo

CARTAS DOS EDITORES
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PAZ COM DEUS
Horatius Bonar

“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro…”

(Jo 17:3).

A paz só pode vir de Deus, e é pelo CONHECIMENTO DE DEUS que a
recebemos. Deus escreveu um volume com o propósito de tornar a Si mesmo
conhecido, e é nesta revelação do Seu caráter que podemos encontrar o resto
que estamos buscando. O próprio Deus é o manancial da nossa paz, Sua
verdade revelada é o canal pelo qual essa paz encontra seu caminho a nós, e Seu
Espírito Santo é o grande intérprete dessa verdade a nós. “Reconcilia-te, pois,
com Ele e tem paz…” (Jó 22:21). Um conhecimento pessoal de DEUS é
paz!

Tivesse Deus nos dito que Ele não era gracioso, que não tivesse
nenhum interesse em nosso bem-estar e não tivesse nenhuma intenção de nos
perdoar, não poderíamos ter tido paz alguma e nenhuma esperança. Neste
caso, o nosso conhecimento de Deus só nos tornaria miseráveis. A nossa
situação seria parecida com a dos demônios, que “creem e tremem” (Tg 2:19), e
quanto mais soubéssemos de tal Deus, mais estremeceríamos.

Estranho dizer, este é o verdadeiro estado de medo no qual
encontramos muitos que ainda professam acreditar em Deus, o
“misericordioso e gracioso”. Eles parecem acreditar exatamente no oposto ao
que a Bíblia nos ensina acerca de Deus e vincular um significado à cruz reverso
ao que o evangelho afirma que ela realmente tem. Eles se enganaram sobre o
caráter de Deus, considerando-O como um “homem rigoroso” e um “mestre
duro”, e procuram complementar a graça de Deus com algumas realizações
sinceras ou exercícios espirituais próprios.

Deus declarou-Se ser gracioso

“Deus é amor.” Ele personificou essa graça na pessoa e obra de Seu
Filho amado. Ele nos disse que essa graça é para o descrente, o profano e os
mortos em pecado, e quanto mais conhecemos desse Deus e da Sua graça, mais
a Sua paz nos enche. Nem a grandeza dos nossos pecados e a dureza do nosso
coração ou a mutabilidade dos nossos sentimentos nos desencorajarão ou
inquietarão, por mais que possam nos humilhar e nos tornar descontentes
conosco.

Vamos estudar o caráter de Deus. Santo, porém amoroso, o amor não
interfere na santidade nem a santidade no amor. Absolutamente soberano,
embora infinitamente gracioso, a soberania não limita a graça nem a graça
reduz a soberania. Atraindo o relutante, porém não impedindo o desejoso,
vivificando quem Ele quer, porém não tendo nenhum prazer na morte do
pecador, constrangendo alguns a entrarem, porém livremente convidando a
todos.
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momento certo chegue para enviá-los como “flechas afiadas”, silenciosas e
seguras. Quando Deus maneja a arma, Ele acerta o alvo, pois Ele conhece o alvo
para onde apontar. Quando não estão em uso ativo, são mantidos escondidos
em Sua aljava, sempre prontos à Sua mão. As flechas afiadas precisam de muito
polimento para tirar a aspereza delas, mas o Mestre sabe como preparar Seus
instrumentos para Seu uso. Eles são guardados para o trabalho escondido,
esperando no santuário, entrando nos conselhos de Deus, prontos para
cumprirem Sua vontade.

“Verdadeiramente, tu és Deus misterioso…” (Is 45:15) e “… e ali está
velado o seu poder” (Hc 3:4) nos dizem que a obra mais profunda de Deus é uma
obra escondida. Ele está preparando um reino escondido, permitindo que os
reinos deste mundo permaneçam até que tudo esteja pronto. “… nos dias destes
reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído… e
consumirá todos estes reinos…” (Dn 2:44).

Ele também está edificando um templo escondido para morada de
Deus através do Espírito e preparando uma Noiva escondida para compartilhar
o trono de Seu Filho. Sim, nesta era Ele ainda é um Deus que se esconde, e há a
ocultação do Seu poder quando Ele silenciosamente opera Seus propósitos, até
o dia em que “Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis
manifestados com ele, em glória” (Cl 3:4). “Quão insondáveis são os seus juízos,
e quão inescrutáveis, os seus caminhos!” (Rm 11:33). “… ocultaste estas coisas
aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim
foi do teu agrado” (Mt 11:25-26).

Do livro ( )Muito fruto Much Fruit

LIBERTAÇÃO DA NATUREZA CAÍDA
J. C. Metcalfe

A natureza humana foi impregnada pela queda muito mais
profundamente do que é geralmente reconhecido, e realmente precisamos de
uma compreensão clara do que as Escrituras têm para dizer sobre isso. Vamos
começar com os ensinamentos do Senhor Jesus conforme registrado nos
evangelhos, pois ali temos a primeira dica dos princípios básicos estabelecidos
no restante do Novo Testamento e também temos a autoridade final.

A VERDADE NÃO É CONHECIDA PELA SABEDORIA HUMANA

Em Mateus 16:17 encontramos a declaração feita pelo Senhor Jesus
após a admissão de Pedro: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. “Então, Jesus
lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e
sangue que to revelaram, mas meu Pai, que está nos céus”. Toda verdadeira
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exercem mesmo agora “autoridade sobre as nações” e poder “sobre todo o poder
do inimigo”, pois “da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força…
para fazeres emudecer o inimigo e o vingador” (Sl 8:2). Eles produzem “muito
fruto” por habitarem na vida escondida de união com o Ascendido Senhor. Eles
se escondem n'Ele, enquanto, de acordo com Sua promessa, Ele habita neles e
glorifica Seu Pai através deles, produzindo fruto que permanecerá e suportará o
teste de fogo diante do trono do julgamento.

A vida escondida é a vida de uma pequena criança, uma pequena
criança que vive na presença do seu Pai, desejando a vontade do seu Pai,
dependendo de que seu Pai a proteja de todos os seus inimigos e mostrando o
espírito do seu Pai a todos a sua volta.

À alma que habita com Cristo em Deus é dado:

“O maná escondido” para o alimento da vida interior. “Ao vencedor,
dar-lhe-ei do maná escondido” (Ap 2:17) e “quem de mim se alimenta por mim
viverá” (Jo 6:57).

“A sabedoria escondida” que está oculta para o sábio. “… a sabedoria
de Deus em mistério… que nenhum dos poderosos deste século conheceu… Mas
Deus no-lo revelou pelo Espírito” (1 Co 2:7-10) e “ocultaste estas coisas aos
sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos” (Mt 11:25).

“As riquezas escondidas” ganhas somente em tempos de provação. “…
dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas…” (Is 45:3). “Conheço
a tua tribulação, a tua pobreza (mas tu és rico)…” (Ap 2:9).

Sendo alimentado com o maná escondido fornecido na mesa do Pai,
ensinado sobre a sabedoria escondida que os príncipes deste mundo não
conhecem, tendo a sabedoria escondida que somente pode ser ganha em
tempos de provação e escuridão, seguramente é verdade que para aqueles que
amam a Deus “todas as coisas cooperam para o bem” (Rm 8:28). Somente
podemos conhecer o nosso Deus e a Sua abundante graça quando Ele nos
conduz por circunstâncias que estão muito além do possível. Todo “ponto
impossível” simplesmente nos lança sobre o Deus em Quem nos escondemos.
Não temos nenhum recurso além de Deus, nenhum refúgio além d'Ele.

Vivendo profundamente no coração de Deus os escondidos são:

Escondidos dos desaforos dos homens (Sl 31:20). Escondidos em
tempo de adversidade (Sl 27:5). Escondidos da tempestade (Is 4:6). Escondidos
no pavilhão da presença de Deus (Sl 31:20). Escondidos sob a sombra das Suas
asas (Sl 17:8). Escondidos, sim, escondidos à sombra do Onipotente (Sl 91:1).

Essas passagens falam de uma vida cercada por Deus, pois “nele
vivemos, e nos movemos e existimos”. As almas que estão escondidas com
Cristo em Deus estão sob o Seu pleno controle. Ele os mantém perto até que o
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Vamos vê-lO na face de Jesus Cristo, pois Ele é a imagem expressa de
Deus, e aquele que viu Jesus viu o Pai. O conhecimento desse caráter gracioso,
como interpretado pela cruz de Cristo, é o verdadeiro remédio para o nosso
medo. O conhecimento insuficiente de Deus está na raiz dos nossos temores e
tristeza. A carne e o sangue não podem nos revelar Deus, somente o Espírito
Santo pode nos capacitar para conhecer o Pai ou o Filho. Deus revelou a Si
mesmo na Bíblia e em Cristo Ele o fez muito mais claramente. Ele o fez para que
não pudesse haver nenhum erro sobre o Seu caráter.

A pessoa de Cristo é uma revelação de Deus

A obra de Cristo é uma revelação de Deus. As palavras de Cristo são
uma revelação de Deus. Ele está no Pai e o Pai n'Ele. As Suas palavras e obras
são as palavras e obras do Pai. Na manjedoura Ele nos mostrou Deus. Na
sinagoga em Nazaré Ele nos mostrou Deus. No poço de Jacó Ele nos mostrou
Deus. No sepulcro de Lázaro Ele nos mostrou Deus. No monte das Oliveiras,
enquanto chorava sobre Jerusalém, Ele nos mostrou Deus. Na cruz Ele nos
mostrou Deus. No sepulcro Ele nos mostrou Deus. Na Sua ressurreição Ele nos
mostrou Deus. Se dissermos com Filipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos
basta”, Ele responde: “Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens
conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai” (Jo 14:8-9). Este Deus, que Cristo
revela como o Deus da justa graça e graciosa justiça, é o Deus com quem temos a
ver.

Conhecer o caráter de Deus, como mostrado a nós por Jesus e Sua
cruz, é ter paz

É nesse conhecimento do Pai que o Espírito Santo conduz aqueles
que O buscam, pelo Seu onipotente poder, das trevas para a luz. Pois tudo o que
sabemos de Deus devemos a este divino Professor e Intérprete. Mas nunca
vamos imaginar que estamos dispostos a aprender mais do que o Espírito deve
ensinar.

Em todo incrédulo há dois problemas principais: uma boa opinião
sobre si mesmo e uma má opinião sobre Deus. Enquanto esses dois existirem é
impossível para nós encontrar o resto. Uma boa opinião sobre nós mesmos
permite pensar que podemos ganhar o favor de Deus pelas nossas próprias
realizações religiosas, e uma má opinião sobre Deus nos torna indesejosos e
medrosos de colocar toda a nossa vida em Suas mãos. O objetivo da obra do
Espírito Santo na convicção do pecado é de reduzir de tal modo a nossa
estimativa do nosso próprio caráter que veremos o nosso pecado como Deus o
vê, e assim cessemos de supor que seja possível ser justificado por alguma
excelência própria. Tendo alterado a nossa boa opinião sobre nós mesmos, o
Espírito então altera a nossa má opinião sobre Deus, para nos fazer ver que o
Deus com quem temos a ver é realmente o Deus de toda graça.

Podemos negar que temos uma boa opinião sobre nós mesmos e
admitirmos que somos pecadores, mas saber realmente isso é algo mais do que
dizê-lo. Podemos estar dispostos a tomar o nome de pecador, em comum com
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toda a humanidade, e, contudo, não admitir que somos tão maus quanto Deus
diz que somos e que precisamos do Salvador e da cruz, do sangue e da justiça do
Filho de Deus. Dá muito trabalho destruir a nossa boa opinião sobre nós
mesmos, e mesmo depois que perdemos a nossa boa opinião sobre nossas obras
conservamos uma boa opinião sobre nossas boas intenções. Depois que
perdemos isso, agarramo-nos à nossa boa opinião sobre nossos deveres
religiosos por meio dos quais esperamos compensar as más obras e os maus
pensamentos e levar Deus a ter uma boa opinião sobre nós e nos receber
favoravelmente.

Todos esses esforços brotam do bom pensamento de nós mesmos e
da nossa pobre compreensão de Deus. É tão difícil nos fazer pensar sobre nós
mesmos como Deus pensa, e somente o onipotente, divino Espírito o pode
fazer.

Podemos dizer que não temos uma má opinião sobre Deus, mas que
cremos no que a Bíblia diz sobre Ele ou a cruz revela? Temos tal crença em Deus
sabendo que estamos seguros colocando a nossa alma em Suas mãos graciosas
e confiando a Ele o seu eterno cuidado? Se não, onde está a nossa compreensão
de Deus? Seguramente o conhecimento de Deus que a cruz provê deveria
colocar de lado toda dúvida e tornar a descrença numa horrível informação
falsa do caráter de Deus e uma difamação do Seu gracioso nome.

A incredulidade é a crença numa mentira e a rejeição da verdade

Ela remove da cruz o nome gracioso de Deus e inscreve outro nome, o
de um deus desconhecido, no qual não há paz e descanso para o fatigado. Aceite
o caráter de Deus conforme está demonstrado no evangelho, leia corretamente
Seu abençoado Nome como está escrito na cruz e entre nas agradáveis
novidades da paz. Se o que Deus tornou conhecido de Si mesmo não for
suficiente para alentar os seus temores, nada mais o será.

Agora volte os seus olhos para a cruz e veja os crucificados e o
Crucificado. Veja os crucificados, os odiosos de Deus e de seu Filho. Eles são
você mesmo. Interprete neles seu próprio caráter e pare de pensar em fazer dele
um lugar de paz. Veja o Crucificado. É o Próprio Deus, o amor encarnado. É
Aquele que fez você, Deus aparecendo em carne, sofrendo, morrendo pelo
ímpio. Você pode duvidar da Sua graça? Você pode alimentar maus
pensamentos sobre Ele? Você pode questionar algo mais, para despertar em
você a mais plena e franca confiança? Você interpretará mal aquela agonia e
morte dizendo que não significam graça ou que a graça que elas significam não
é para você? “Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por
nós…” (1 Jo 3:16). “Nisto consiste o AMOR: não em que nós tenhamos amado a
Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos
nossos pecados” (1 Jo 4:10). É somente n'Ele que podemos conhecer a
paz.

Do livro ( ).O caminho da paz de Deus God's Way of Peace
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eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Ap 3:21-22).

FRUTO

“Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, caindo na
terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, produz muito fruto” (Jo 12:24).

Quando o grão de trigo está disposto a ser escondido fora da vista de
outros, disposto a ser pisado e posto em silêncio em algum canto solitário
escolhido por Deus. Querendo parecer o que os outros chamariam de um
fracasso. Querendo viver na vontade de Deus, à parte de experiências gloriosas,
querendo viver na solidão e isolamento, longe da comunhão alegre com outros
grãos de trigo, o pequeno grão aprendeu algo do significado da comunhão com
Cristo em Sua morte. “Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; e
quem perder a vida por minha causa achá-la-á” (Mt 16:25). Silenciosamente a
Vida Divina irrompe em fertilidade. O grão se deu, repartiu a sua própria vida,
contudo ainda vive, vive agora na vida do seu Senhor.

O grão-semente enterrado está contente por ser esquecido, pois quem
se lembra do grão e de toda a tristeza e sofrimento que ele passou enquanto
semeado na escuridão, quando eles veem o campo de colheita? Mas o grão de
trigo está satisfeito porque a lei do seu ser está cumprida. Ele declinou de si
mesmo e de sua própria possessão e agora vive em outros, não desejando nem
mesmo que seja conhecido como aquele de quem centuplicadamente brotaram.
Assim Cristo derramou a Sua alma até a morte, para que pudesse “ver o árduo
trabalho da Sua alma e estar satisfeito” quando Ele vive novamente em Seus
remidos. Por essa razão na maravilhosa lei de Deus, a lei da natureza repetida
no mundo espiritual, o primeiro grão de trigo semeado pelo Próprio Deus é
reproduzido em outros grãos, tendo as mesmas características, a lei do ser, “se
morrer... muito fruto”.

A VIDA ESCONDIDA DO GRÃO DE TRIGO

“… porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em
Deus” (Cl 3:3).

“… onde eu estiver, ali estará também o meu servo” (Jo 12:26).

Deus está ensinando a muitos dos Seus filhos os mistérios do reino
como figurado no grão-semente, enterrado fora da vista, contudo vivendo com
Cristo em Deus no poder de uma vida indissolúvel. Uma vez que eles odeiam a
sua própria vida para compartilharem da vida do Senhor, provam “o poder da
era vindoura” (Hb 6:5) e têm a promessa da sua herança, uma pequena porção
da mesma vida que será deles em toda a sua plenitude quando “o que é mortal”
for “absorvido pela vida” (2 Co 5:4). Unidos a Cristo e escondidos em Deus, eles
habitam na fonte de todas as coisas preciosas, e em intercessão diante do Trono



14

tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não
desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não
destruídos; levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua
vida se manifeste em nosso corpo”. Todas as vezes que somos muito
pressionados e não esmagados, perplexos e não desesperados, perseguidos e,
contudo, percebendo que não estamos abandonados, derrubamos e não
destruímos, estamos ganhando, estamos vivendo a vida cristã vitoriosa.
Algumas vezes somos mais do que vitoriosos quando estamos afundando e
ainda assim subindo com um sorriso em nossa face e com a confiança em nosso
coração, perplexos, mas não desesperados, pressionados, mas não esmagados.
Todas as vezes que vivemos assim estamos nos colocando no molde da cruz, e a
cruz está fazendo o seu trabalho e a prova está sendo dada de que Cristo está em
você e a vida de Jesus está sendo mostrada.

Do livro ( )O significado da cruz The Meaning of the Cross

O PRIMEIRO GRÃO DE TRIGO COMO MODELO
Sra. Jessie Penn-Lewis

“Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta
hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica

o teu nome” (Jo 12:27-28).

Mesmo o Senhor Jesus Cristo foi perturbado quando Ele se
aproximou da hora da desolação e sofrimento prenunciada no salmo 22. A
ocultação da face do Pai era mais do que um coração ferido, do que pregos e
lança. Ele poderia ter salvado a Si mesmo, poderia ter pedido ao Seu Pai e teria
legiões de anjos para cumprir as Suas ordens, mas onde então estariam os
primeiros frutos para Deus e o Cordeiro? “Agora, está angustiada a minha alma,
e que direi eu? Pai, salva-me desta hora?” Não, a única oração do Mestre foi:
“Pai, glorifica o teu nome”.

Quando Tu escondes a Tua face – Glorificas o Teu Nome. Quando Tu
estas em silêncio para o Meu amargo clamor – Glorificas o Teu Nome. Quando
os outros Me censuram e desprezam – Glorificas o Teu Nome. Quando sou
escarnecido porque Deus Me abandonou – Glorificas o Teu Nome.

Quando sou derramado como água e o Meu coração reprova-Me,
quando a Minha força está esgotada e sou conduzido ao pó da morte – “Pai
glorifica o Teu Nome”. Se seguirmos o Cordeiro aonde quer que Ele vá, ali nos
virá seguramente, assim como veio a Ele, a garantia do Pai: “Já o tenho
glorificado, e outra vez o glorificarei”.

“Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como
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“E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos… agora, porém, vos
reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte…” (Cl 1:21-22).

A cruz e a ressurreição de Jesus alteraram completamente a
compreensão que Seus discípulos tinham d'Ele. Ao ler as histórias do
evangelho e então a história contida em Atos vemos que a atitude desses
homens em relação ao Mestre deles foi inteiramente mudada. Não é que eles
não O amavam nem criam n'Ele antes da cruz, mas eles não O entendiam. Uma
nova compreensão do Seu Senhorio veio-lhes em consequência da Sua
ressurreição. Isso também resultou em uma nova compreensão da cruz. Ela
tinha-lhes aparecido como uma suprema tragédia pela qual todas as suas
esperanças foram colocadas de lado e todas as suas expectativas desapontadas.
Ora, a cruz tornou-se a suprema vitória, o próprio caminho para a vida que eles
pregavam. Antes da cruz eles O tinham chamado de Senhor, Mestre, Professor,
mas somente no sentido de Professor, Exemplo, Líder; depois da ressurreição o
título de Senhor teve um significado infinitamente maior, pois quando a sua luz
brilhou sobre a cruz vieram a conhecer Cristo como nunca O conheceram antes.

Vamos considerar a morte do Senhor – e usamos a palavra “Senhor”
no mais maravilhoso sentido no qual eles o usaram depois do Pentecostes,
quando olharam atrás para a cruz através do fato da ressurreição, na luz do
Espírito. Sua morte foi de reconciliação quando Ele é visto como Senhor no
completo significado do título.

Na parte inicial de Colossenses 1 encontramos a Pessoa a quem Paulo
se refere. Uma Pessoa real dentro da compreensão humana, como a frase “no
corpo da sua carne” indica. No verso 13 lemos: “Ele nos libertou do império das
trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor”. No verso 3
encontramos estas palavras: “Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo”. Este é Jesus de Nazaré, o Cristo, Aquele que foi ao mesmo
tempo Filho e Senhor de Davi, é mencionado agora por Paulo em toda a plena e
graciosa dignidade do título, nome e ofício como “o Senhor Jesus Cristo”. É
dessa Pessoa que Paulo afirma: “Agora, contudo, vos reconciliou pelo corpo
físico de Cristo”.

Entre esses versos excepcionais estão afirmações que revelam o que
Paulo quis dizer com o senhorio de Cristo. A Sua relação com Deus é expressa
nas palavras: “Este é a imagem do Deus invisível”. A Sua relação com a criação
nas palavras: “… pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer
principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é
antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste”. A Sua relação com a Igreja nas
palavras: “Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de
entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia”.

Esse é o supremo ensino do Novo Testamento acerca do senhorio de

A MORTE DO SENHOR - RECONCILIAÇÃO
G. Campbell Morgan
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Cristo. Primeiro, Ele é Senhor por direito por causa da Sua relação com o Pai.
Ele é a imagem, a representação, a revelação do Deus invisível, Aquele que não
tem nenhuma revelação salvo através de Jesus. A declaração não é que Ele Se
tornou a imagem de Deus, mas que Ele é a imagem de Deus e sempre será. Para
usar tempos verbais humanos, Ele era a Imagem de Deus muito antes que o
tempo começasse, antes que a criação nascesse, Ele será a Imagem de Deus em
todas as eras ainda por vir e Ele é Aquele por quem Deus sempre é revelado aos
seres criados. Sejam eles principados ou potestades nos lugares celestiais, ou
coisas temporárias e sensíveis, sejam quem eles possam ser e quando eles
possam existir, Deus lhes é revelado por esta Pessoa, Seu Filho. Este fato O
coloca definitivamente no lugar do senhorio sobre a criação; Ele é de fato
“REI dos reis, e SENHOR dos senhores”.

Ele é Senhor também em virtude da Sua relação com a criação. Todas
as coisas criadas existem pelo ato dessa Pessoa. Aquele que foi chamado de
Jesus era infinitamente mais que um homem da Sua mesma idade. Ele era a
Palavra por quem a criação veio a existir e Ele é Aquele que sustenta todas as
coisas pela Palavra do Seu poder, todas as coisas se mantêm unidas 'n'Ele.

Finalmente, Ele é Senhor pelo mistério da Sua relação com a Igreja,
Ele é a Cabeça da Igreja. As duas expressões que Paulo usa aqui acerca dessa
Pessoa em Sua relação com a primeira criação e com a Sua Igreja são cheias de
significado. Quando ele fala da relação de Cristo com a primeira criação, trata-
O como “o primogênito de toda a criação”. Quando ele fala da Sua relação com a
Igreja, descreve-O como “o primogênito de entre os mortos”, uma coisa muito
mais notável. “O primogênito de toda a criação” sugere que todas as coisas
criadas vieram a existir pelo poder da Sua vida. Ele ordenou e foi feito. “O
primogênito de entre os mortos” sugere uma vida renovada, ganha a partir do
mistério da morte.

Em Romanos Paulo declara: “… com respeito a seu Filho, o qual,
segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus
com poder, segundo o espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a
saber, Jesus Cristo, nosso Senhor…” (Rm 1:3-4). Esta consciência do senhorio
de Cristo resultou da ressurreição e do Pentecostes. Este Senhor Jesus Cristo é a
imagem de Deus, a revelação de Deus. Ele é o Criador original e o poder
sustentador no Universo. Ele é Aquele que voltou de dentro da experiência da
morte com uma nova luz sobre a Sua fronte e uma nova vida em Seu dom. Ele é o
Senhor de todos e é declarado ser assim com poder pela ressurreição.

Vamos examinar a palavra “reconciliou”. A palavra grega significa
uma troca – uma mudança no relacionamento, a condução para a comunhão de
coisas que estiveram em oposição. Em nosso texto temos uma forma fortalecida
da palavra, que significa modificar-se totalmente, e por isso sugere a
reconciliação completa. Tanto esta como a palavra comumente usada sugerem
uma mudança para voltar a uma intenção original. A reconciliação é um
regresso à posição e ao relacionamento verdadeiros.

Onde quer que esta palavra seja usada no Novo Testamento com
respeito ao nosso relacionamento com Deus, ela indica uma mudança em nós,
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muito bem. Fuja dele, salve a si mesmo e desça da cruz.” Mas se alguma vez
tivermos de conhecer as profundezas da graça de Deus, se a nossa vida alguma
vez tiver de ser elevada ao nível no qual Deus espera que esteja, para que toque a
consciência deste mundo exterior, será somente quando estivermos dispostos a
entrar no molde da cruz, custe o que custar, e nos rendermos ao poder e
propósito do Espírito Santo.

A cruz é o ponto de reunião dos filhos de Deus. Ele é o ponto fixo onde
os filhos de Deus sempre podem encontrar a mais perfeita garantia de
segurança e a mais contínua fonte de poder. Sem a cruz como um elemento
de poder em nossa vida, nunca alcançaremos o alvo divinamente
revelado, seremos imperfeitos.

Ouça o homem que se derramou no molde da cruz quando ele nos diz
o que isso significa. Em Romanos 6:5 lemos: “Porque, se fomos unidos com ele
na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da
sua ressurreição”. Realmente precisamos ser cuidadosos para não
enfatizarmos a verdade excessivamente. Não pregar o que chamo de o lado
mortal da cruz e esquecer o lado da vida, mas também nunca enfatizar a
ressurreição do Senhor Jesus Cristo e perder de vista a cruz. É o que muitos
estão fazendo hoje, esquecendo que a constante reafirmação da vida do ego
somente pode ser tratada pela cruz e somente mantida ali pelo Espírito Santo
através da cruz, e que somente à medida que entramos em união mortal com
Cristo podemos conhecer a Sua vida de ressurreição.

Olhe para Romanos 6:8: “Ora, se já morremos com Cristo, cremos
que também com ele viveremos…”, uma vida sobre a qual a morte não pode ter
nenhum domínio, um poder que nada no mundo pode destruir, uma esperança
a qual nada pode nos roubar.

Em Romanos 8:17 lemos: “Ora, se somos filhos, somos também
herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo; se com ele sofremos,
também com ele seremos glorificados”, e em Efésios 2:6: “… e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus…”. Compartilhamos do Seu trono
celestial hoje no lugar de vitória. Apocalipse 3:21 nos mostra que iremos
compartilhar do Seu trono e, note naquelas cartas às igrejas, a maior de todas as
promessas feitas àqueles que vencerem na igreja de Laodiceia, porque não há
uma atmosfera mais difícil para testemunhar, vencer, como a atmosfera da
igreja em Laodiceia, a igreja dos dias de hoje. E o vencedor irá compartilhar do
Seu trono.

Em Filipenses 1:7 Paulo escreve: “… pois todos sois participantes da
graça comigo”. Este é o poder para confirmar a verdade do evangelho
pelos nossos sofrimentos, nossa copaixão com Cristo. Ela significa
força para o dia a dia, para o cumprimento do propósito da vida, dando ao
mundo o testemunho do poder de um Cristo vivo e uma vitória que é plena e
completa. Em 2 Coríntios 4:7-10 ele escreve: “Temos, porém, este tesouro em
vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em
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que condena pecadores.

Note como Paulo se regozijou; ele nunca evitou a cruz, ele nunca fugiu
das consequências do testemunho. Em 2 Coríntios 12:9 se lê: “A minha graça te
basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me
gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo”. E
assim, quando o grande apóstolo entrou no significado do molde da cruz,
proclamou isso como a grande necessidade para o desenvolvimento do caráter
cristão e para a edificação do Corpo de Cristo, para a realização do propósito de
Deus na terra e para assegurar a vida de vitória. Compartilhando com Cristo nos
sofrimentos da cruz é o caminho para a participação com Cristo em tudo o que
Ele tem para nos dar.

Em Hebreus 2:18 se lê: “Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo
sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados”. Não vamos
nunca nos esquecer disto. “Porque Ele mesmo sofreu... Ele é capaz de
ajudar.” Ele nunca o deixará ir sozinho e quer o mantenha em “casa” ou o leve
aos confins da Terra, nunca o deixará ir sozinho. O caminho é demasiado
acidentado para nós para que nos seja permitido irmos sozinhos.

Lembre-se de que é para isto que somos chamamos. “Fiel é Deus, pelo
qual fostes chamados à comunhão de seu Filho…” (1 Co 1:9). Não podemos
evitá-lo se devemos ser autênticos para com Ele. Somos chamados para sermos
participantes da cruz se tivermos de ser parceiros na coroa.

Satanás sempre tentará nos fazer fugir da cruz, guardar-nos do
elemento doloroso no testemunho e escolher outra posição que parece ser
menos inconveniente. Esta foi a tentação que foi lançada diante do Senhor
Jesus na cruz: “Salva a Ti mesmo e desça da cruz”. Esta ainda é a isca pela qual o
diabo procura nos atrair para longe do caminho da cruz. Esse é o desafio que ele
está constantemente lançando diante de nós. Satanás nunca direcionou Cristo
para a cruz. Por todos os meios possíveis em seu poder, tentou guardá-lO
daquele momento. Ele instigou Herodes a matar todas as crianças pequenas em
Belém. Por todo o ministério do Senhor você pode ver as pegadas de Satanás. Se
o diabo O deixou por um tempo, foi por pouco tempo. Não houve quase nunca
um momento depois daquela tentação que o diabo O deixou em paz. Ele tentou
dirigi-lO para a encosta da colina, para apedrejá-lO, para afogá-lO, e forçá-lO a
subir no trono quando as pessoas foram incitadas pelo milagre dos pães e dos
peixes. Acredito que ele tentou matá-lO no jardim, e quando não pôde fazê-lo e
descobriu que Cristo estava compelido a cumprir o propósito para o qual Ele
tinha vindo à Terra, que era de ir para a cruz, amontoou insulto sobre insulto
sobre o Filho de Deus e tentou macular com vergonha o que Deus pretendia que
fosse o instrumento da vitória.

Descobriremos que a ofensa da cruz não cessou, e sobre aqueles que
se candidatam à Cruz e aqueles que seguem a cruz o ódio de Satanás estará tão
concentrado quanto esteve sobre o Mestre. “Salve a si mesmo. Fuja deste ínfimo
trabalho. É muito doloroso, irá custar muito caro. Esqueça-o. Você vai se dar
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não em Deus. “Fomos reconciliados com Deus”, “Deus, que nos reconciliou
consigo mesmo”, “ser reconciliado com Deus”, “reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas”, “vos reconciliou… para apresentar-vos perante ele”. Embora
este agrupamento de Escrituras seja incompleto, ele realmente nos ajuda a ver
que a reconciliação entre Deus e nós não é a reconciliação de Deus conosco, mas
a nossa reconciliação com Deus. Uma compreensão deste fato lançará muita luz
sobre a morte de Cristo através da qual a nossa reconciliação se tornou possível.
Não é que pela morte de Cristo Deus possa ter voltado para nós, é que pela morte
de Cristo nós podemos voltar para Deus. Isso é muito importante. Deus nunca
voltou Sua face para longe de nós. Às vezes, durante os momentos de dor, os
homens se consideraram “abandonados por Deus”, mas não é verdade. Deus
nunca virou as costas para nós, fomos nós que viramos as costas para Deus. O
que é necessário não é a reconciliação de Deus conosco, mas a nossa
reconciliação com Deus, e isso é impossível enquanto ainda estamos vivendo no
pecado.

A obra mais poderosa de Deus, Sua maior preocupação, é
que devemos ser reconciliados a Ele

A reconciliação de Deus foi o resultado da Sua própria ação como
revelada em Cristo e não precisou de nenhuma persuasão. A nossa
reconciliação deve ser pela persuasão. Contudo, não pode haver nenhuma
reconciliação da santidade com a culpa, o pecar, o erro, salvo pelo caminho da
cruz, salvo pelo caminho daquilo que a cruz estabelece e que a cruz revela.

É a paixão do Seu coração, o profundo amor da Sua natureza, que O
faz inimigo declarado do pecado e nunca Se permitirá assinar uma trégua com
ele na vida individual, na sociedade, na nação, no mundo ou no Universo. Os
teólogos nos têm dito que o amor é um dos atributos de Deus, mas o amor é a
total essência dos Seus atributos. É por causa do amor que Deus nunca voltou as
costas para nós, mas esse amor é o mais severo inimigo do pecado.

O amor é, no entanto, mais poderoso do que o pecado. Ele sofre e com
base nesse sofrimento é capaz de perdoar, e de nenhum outro modo. O amor
reuniu em sua própria consciência toda a questão e resultado da nossa rebelião,
e a única coisa que o amor nunca pode perdoar pelo caminho do seu sofrimento
é a recusa de ser perdoado pelo amor através do sofrimento. O único pecado que
é imperdoável é o pecado de rejeitar o testemunho do amor em Jesus pelo
Espírito Santo. Se não receberei o perdão baseado na justiça, que é o resultado
do sofrimento do amor, o mesmo amor e sofrimento do próprio Deus, então o
próprio Deus, por amor ao Seu Universo, não pode me receber na comunhão
com Ele. Esses são os fatos essenciais. É pelo caminho do Calvário que temos
aprendido essas verdades. No mistério da morte do Senhor Jesus Cristo houve a
operação desta infinita e eterna verdade.

Nem por um único momento imagine que pela morte de um Homem
na cruz Deus foi persuadido a mudar a Sua atitude a nosso respeito. Aquilo que
vemos na cruz não começou no sinal da cruz material, o Cordeiro foi morto
antes da fundação do mundo. No momento em que a humanidade pecou contra
Deus, Ele armazenou em Seu próprio coração amoroso a questão daquele
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pecado, e não é pela morte de um Homem, mas pelo mistério da paixão de Deus
que Ele é capaz de manter a Sua face voltada em amor para a humanidade
errante e dar as boas-vindas a nós quando voltamos as costas para Ele. Se não
tivesse havido paixão em Seu coração, nem amor, nem sofrimento da Deidade,
ninguém jamais poderia voltar para Ele. Se Ele tivesse sido outro que não fosse
tão santo e justo e não tivesse havido nenhuma emoção, nenhuma ternura,
então Ele poderia ter vindicado a Sua santidade pela aniquilação da raça. Para
conhecer o que Deus é devemos escutar alguns versos do Antigo Testamento.
Volte ao princípio dos princípios e ouça a voz na escuridão: “Adão, onde está
você? Este não é o chamamento de um”. O Doutor Henry Weston disse: “
policial, é o lamento de um Pai por um filho perdido”. Oseias, da
tristeza do seu próprio coração, expressou o sentimento do coração de Deus
acerca dos viajantes: “Como te deixaria?” (Os 11:8). Esta é a atitude de Deus com
respeito a toda a humanidade que peca. Ele congregou em Seu próprio Ser, não
pelo esforço mecânico, mas pela própria necessidade da Sua natureza, todo o
sofrimento que emana do pecado.

Ele – a Imagem de Deus, o Criador dos mundos, a Cabeça da Sua
Igreja – “vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte”. Não que
Ele nos reconciliasse com Deus, pois Ele era o próprio Deus, mas que pela Sua
morte Ele tornou possível à humanidade pecadora recebê-lO, e através daquela
morte faz o Seu grande apelo à humanidade em sua rebelião, chamando-a para
que volte a Deus.

Por que é o homem que, como escravo, teme a Deus apreensivo? Volte
ao princípio da história em Gênesis. Ao final do dia o homem está se
escondendo. Por que ele se escondeu? Deus tinha mudado? Não. O homem se
escondeu porque ele tinha mudado – ele tinha pecado. Por isso a humanidade
teme a Deus. É por causa do pecado. Ela teme a Deus, e o medo a mantém
distante d'Ele, e o medo nasce em primeiro lugar do pecado real e então da
consciência de uma incapacidade de agradá-lO.

Deus responde a esse medo na cruz. Ele declara por aquela cruz que o
pecado é tirado. Ele afirma através daquela cruz que, embora a humanidade O
tema, Ele a ama com tal amor que nunca pode ser expresso ou medido em
palavras humanas. Ele anuncia através daquela cruz que, com preço infinito,
pelo mistério da paixão que não conhece medida humana, Ele perdoa e dá nova
vida.

Então não há nada para eu fazer além de olhar para a face de Jesus,
Aquele que é Senhor, e dizer: “Ele me amou e a Si mesmo se deu por mim”. Uma
teoria da remissão? Nunca, mas o grande fato da remissão. Explicação da cruz?
Nunca, mas o grande amor curador que vence através do sofrimento e nos
receberá assim como somos, se voltarmos nossos olhos para Ele, e apagará todo
o nosso pecado e nos fará tudo o que Ele gostaria que fôssemos.

Do livro ( ).A Bíblia e a cruz The Bible and the Cross
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O PODER MODELADOR DA CRUZ
Gordon Watt

Em Filipenses 3:10 lemos: “… conformando-me com ele na sua
morte…”. O nosso Senhor Jesus Cristo tem somente um molde para produzir o
caráter cristão, e este é a cruz. Não podemos alcançar o nosso alvo exceto no
caminho pelo qual Ele alcançou o Seu alvo, e a cruz é o molde no qual Ele coloca
todo aquele que deve representá-lO aqui e reinar com Ele depois.

A cruz é o único lugar onde nos livramos das coisas mortas que nos
impedem e O impede e o lugar onde entramos em uma conformidade cada vez
mais profunda com Ele, compartilhando a semelhança da Sua morte, tendo a
Sua imagem impressa em nosso caráter. O nosso Senhor nunca transgride a lei
da personalidade. Na nova criação a cruz não produz o mesmo caráter
espiritual, mas uma variedade de naturezas, cada uma carregando a sua própria
marca de individualidade.

O molde da cruz funciona desta maneira. Deus tomou a velha
criação e a condenou em Cristo e está agora trabalhando em uma
nova criação. Não há lugar no plano de Deus para a melhoria da velha criação.
Ele não ocasiona uma espécie de transformação da velha natureza para
produzir um tipo de semelhança a Cristo em caráter e conduta cristãos. Há
somente um lugar para a velha criação, e este é a cruz. Mas não é suficiente para
nós dizer que está ali crucificado com Cristo. A crucificação era uma morte
vagarosa, e enquanto estamos definitivamente firmados no fato de que quando
o nosso Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, Ele levou mais do que os nossos
pecados com Ele, levou a nossa velha natureza e tratou com a fonte de todo
pecado, tem de haver um trabalhar diário da vitória que Cristo obteve por nós.
Deve haver morte diária para o velho ego. O Espírito Santo tem de operar
em nós a morte do Senhor Jesus Cristo em todo o seu maravilhoso
poder e propósito.

Em 1 Coríntios 15:31 lemos: “ dia após dia, morro!”, e em 2 Coríntios
4:11: “Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de
Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal”.
Deve haver morte diária, a operação diária em nossa própria vida da vitória
alcançada por nós no Calvário. O Espírito Santo tem de estar operando
continuamente em nossa vida com a cruz. Os velhos hábitos, a velha natureza
estão continuamente tentando reafirmar a sua supremacia, e a única forma pela
qual a nova criação pode conduzir a nossa vida à vitória é pela nossa permissão
ao Espírito Santo de operar o propósito da cruz em nós dia após dia. Mediante
toda a exposição da velha vida aprendemos a morrer diariamente, a entregar-
nos ao Espírito Santo para a obra da cruz em nós.

Quando o Espírito Santo opera o poder da cruz em nós, a
verdadeira vida de Cristo é comunicada, a mesma vida que está no
coração e natureza de Cristo. É isso que cria o espírito de avivamento, é essa vida
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A VIDA COMEÇA NA PÁSCOA
David Ritchie

“A vida começa na Páscoa” ou, colocando de outra maneira, “as
melhores boas- novas que o mundo jamais teve vieram de um cemitério”!

Esta é a convicção de milhões de cristãos que descobriram que Jesus
Cristo não é simplesmente uma figura histórica remota, mas alguém que está
muito vivo hoje. A ressurreição de Jesus, longe de ser um conto de fadas que
termina de forma diferente com uma história trágica, está situada diretamente
no coração da fé cristã. Que diferença, entretanto, a ressurreição pode fazer
hoje?

O PASSADO PODE SER PERDOADO
Assim como no Natal não faz sentido para nós o Bebê sem olharmos

adiante para o Homem que viveu e morreu, na Páscoa também não faz sentido a
ressurreição sem olharmos atrás para os eventos da sexta-feira santa. Lembre-
se de que o símbolo do cristianismo não é uma manjedoura, nem mesmo um
sepulcro vazio, mas uma cruz.

Quando lemos nos evangelhos o relato da crucificação, somos
lembrados da ignorância dos soldados, da fraqueza do governador romano,
Pôncio Pilatos, da ganância de Judas, da covardia de Pedro, da instabilidade da
multidão e percebemos que também somos culpados exatamente dos mesmos
pecados que cravaram Jesus na cruz – bisbilhotice, ganância, preconceito,
medo, difamação.

Se Jesus nunca ressuscitou dos mortos, então as Suas reivindicações
de perdoar o pecado, de ser a Ressurreição e a Vida, até mesmo de ser o Filho de
Deus, teriam sido todas um pacote de mentiras. Mas se Ele venceu a morte,
então fala com uma autoridade que é única ou, como um dos Seus seguidores
expressou: “Por causa dos nossos pecados Jesus foi entregue para morrer e
ressuscitou para a vida para nos tornar justos diante de Deus”.

O PRESENTE PODE SER TRANSFORMADO
Se Jesus está morto, então que sentido pode fazer para nós a Sua vida,

o Seu ensinamento e os Seus milagres que estão preservados para nós no Novo
Testamento? Na melhor das hipóteses, seria uma coleção interessante de
histórias; na pior, um sistema de regras que acharíamos impossível guardar.

Mas a implicação da ressurreição é que Jesus pode nos dar o poder
para vivermos o Seu ensinamento. De fato, Ele disse em Suas últimas palavras
para os Seus seguidores: “Estarei convosco para sempre até o final dos tempos”.
E Ele mantém as Suas promessas, como tantos cristãos descobriram e
testemunham o fato de que Cristo está vivo, vem às pessoas e lhes fala e muda
suas vidas. Um conferencista universitário em Ciências da Computação
colocou desta forma: “Andar com Jesus Cristo através da vida é a mais liberal de
todas as relações possíveis. Ele me conhece e entende melhor do que jamais
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posso esperar me entender. Gradualmente Ele está me libertando dos meus
medos e me capacitando a descobrir e me tornar a pessoa que Ele quer que eu
seja. A Sua capacidade para amar e perdoar é infinita. Ele me perdoa mesmo
quando não posso me perdoar. Nada pode me separar d'Ele, por isso nunca
estou sozinho”.

O FUTURO ESTÁ ASSEGURADO
A morte não é grandemente mencionada em nossa sociedade. Não a

entendemos e evitamos discutir sobre ela a qualquer preço, e se Jesus Cristo
ainda estivesse na sepultura, todos nós teríamos toda razão para temer, e os
cristãos seriam dignos de lástima porque, como a Bíblia diz: “Se Cristo não
ressuscitou, então a sua fé é uma ilusão...”.

Mas se Jesus Cristo está vivo, então a ressurreição, que celebramos
na Páscoa, é de fato “a resposta de Deus para o maior temor do homem”.

Nos nossos momentos mais sérios desejamos muito saber o que há
do outro lado da sepultura. Jesus desbravou o caminho, e a resposta ressoa da
sepultura vazia: “Em Cristo todos serão vivificados”.

A Páscoa não é nenhum festival de conto de fadas. Pela Sua
ressurreição Jesus Cristo oferece o perdão pelo passado, a promessa da Sua
companhia hoje e a segurança de que todos os nossos amanhãs estão em Suas
mãos. Não é de admirar, por essa razão, que “a vida começa na Páscoa”!

CARTAS DOS EDITORES

Caros Amigos:
Na última edição da revista O Vencedor vimos algumas das

maravilhosas verdades relacionadas com o fato de que “Cristo foi crucificado”.
Agora continuamos nossos estudos vendo o fato de que “Cristo ressuscitou e
ascendeu”. Pudemos apenas fazer menção de algumas das grandes verdades
sobre este maravilhoso tema, mas creio que o que vocês lerão aqui os
estimulará a ir mais fundo nas realidades disponíveis para nós quando
passamos para uma compreensão e dependência mais plena sobre o nosso
Salvador ressuscitado, o nosso Grande Sumo Sacerdote, que está à destra do
nosso glorioso Deus.

Possa o nosso ressuscitado e ascendido Senhor tornar o fato da Sua
vida em nós, quando confiamos n'Ele, mais real e maravilhoso, dia após dia.

A paz e a graça do Senhor estejam com vocês.
Em Seu precioso Nome,

Michael Metcalfe
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Jesus para você? Aqui você tem o segredo de tudo! Em meio a todo pecado e
fraqueza, toda escuridão e dúvida, todo fracasso e perplexidade, mantenha
firme esta verdade, ocupe-se deste exercício da fé, porque no momento não
vemos todas as coisas sujeitas a nós, mas vemos Jesus coroado com glória e
honra. Isso dá paz, vitória e regozijo inefável.

E se você souber como manter sempre seu coração voltado para
Jesus, lembre-se de que Ele veio para salvar Seu povo dos seus pecados. É o
coração que está cansado de si mesmo e dos seus pecados, que aceita totalmente
o fato da completa corrupção e inutilidade de tudo o que é da velha natureza e do
ego, que se achará atraído com o forte desejo por este poderoso Redentor. Em
tal coração Jesus, O coroado, não será um objeto distante, mas, pelo Espírito
Santo, uma presença que habita interiormente. A vinda do Espírito Santo está
inseparavelmente conectada, e é a nossa única prova disso, com a glorificação
de Jesus (Jo 7:38-39; 16:14; 17:10), e é a nossa única real participação nas
bênçãos que fluem d'Ele. Deixe que toda a nossa adoração a Ele, coroado com
glória e honra, seja na fé de que o Espírito Pentecostal O glorifica em nós, para
que todo o nosso ser interior seja cheio da Sua presença.

Do livro ( )O Mais Santo de Todos The Holiest of All
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Amados Irmãos:

O fato da ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus é que dá ao
cristão a certeza de que está sendo conformado à imagem dEle, dia após dia. Se
Jesus tivesse apenas morrido por nós, hoje continuaríamos a ter que lutar e
tentar vencer a velha natureza em nós, para sermos dignos de estar diante de
Deus. Apenas a raiz do pecado teria sido erradicada, mas os velhos hábitos
ainda estariam nos incomodando para não fazermos o que agrada ao Senhor.

Graças a Deus, o Senhor não apenas morreu por nós, mas Ele
também ressuscitou e ascendeu ao Pai. Em Sua ressurreição Ele nos deu vida, a
Sua vida. Em Sua ascensão Ele enviou Seu Espírito para nos guiar, consolar e
ensinar em nosso caminhar diário diante dEle. Hoje temos um Homem na
glória que intercede por nós em nossas fraquezas e temos o Espírito Santo na
terra que nos conduz a toda verdade. Estes dons nos foram dados na
ressurreição e ascensão do Senhor Jesus.

Que tenhamos sempre presentes em nossa vida estas duas grandes
verdades: Ele ressuscitou; Ele ascendeu ao Pai. Estas verdades nos sustentarão
em nossas fraquezas e nos guiarão nos caminhos eternos em Cristo Jesus.
Amém.

João Alfredo

RESSUSCITOU AO TERCEIRO DIA (1 Co 15:4)
John Davis

Esta é a afirmação mais espantosa jamais feita sobre alguém na
história do mundo. Alguém morto e sepultado, contudo física, literal e
historicamente ressuscitado daquela condição. Quais devem ser as implicações
cósmicas deste fato incrível? Ele ressuscitou, “segundo as Escrituras”, o Antigo
Testamento. Esta não foi nenhuma mera ressuscitação ou recuperação
temporária, como Lázaro, que posteriormente morreu! Pedro interpreta este
evento dizendo: “… porque era impossível que a morte o retivesse [a Cristo]” (At
2:24 – NVI). Não é de admirar, pois se Deus tornou-Se Homem, então não é de
admirar que Ele fosse capaz de tratar com o nosso maior problema, a morte! E
por que Ele teria vindo? Temos um problema maior do que o pecado e seu
resultado, que é a morte?

Pedro afirma que Davi, centenas de anos antes do evento, “vendo o
que estava adiante, falou da ressurreição de Cristo”. O fato é que a cristandade
se levanta ou cai com a ressurreição – é o maior milagre ou a maior ilusão que a
História registra.

O que temos de perguntar é: como a ressurreição de Cristo, há dois
mil anos, impacta nossa vida? Ela tem importância em pelo menos três áreas:
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1. Nossa Percepção de Deus. O que é mais difícil de acreditar do
que a ressurreição é que a Divindade foi modificada desde a Ascensão de Cristo
ao céu. A nossa humanidade foi levada acima para a Divindade! Paulo fala de
Cristo no céu como o nosso atual mediador (1 Tm 2:5): “… há um só Deus e um
só Mediador entre Deus e os homens, ”. Isso nãoCristo Jesus, homem
significa que Cristo não é Deus, mas que Ele está nos representando em Sua
humanidade perfeita, o mesmo tipo de humanidade que teremos depois da
nossa ressurreição. Isso também significa que a ressurreição física de Cristo
valida a nossa humanidade, pois ela não foi uma ideia tardia no que concerne a
Deus. Ele planejou que a nossa humanidade fosse eterna, mesmo antes da
queda. Isso rejeita a ideia gnóstica de que o material, o físico, é mau. Rejeita o
conceito de que a alma é pura e está aprisionada no corpo. Dá um valor e
importância muito maior ao corpo físico do que possivelmente podemos
imaginar, o nosso corpo é o lugar de habitação de Deus pelo Seu Espírito Santo.

A natureza do corpo da ressurreição é diferente do nosso estado
presente, mas há uma conexão direta entre o nosso corpo físico presente, que é
mortal, e o corpo que receberemos na ressurreição, que será físico, mas imortal.
Temos, portanto, nosso “grande sumo sacerdote que adentrou os céus... que
não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como
nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado” (Hb 4:14-15 – NVI).
Cristo não entrou num santuário feito por homem, Ele entrou “no próprio céu
agora para aparecer por nós na presença de Deus”. A nossa percepção de Deus
agora consiste em que Ele está do nosso lado, temos um , aquele queAdvogado
representa a nossa causa, porque Ele sabe de onde viemos.

Foi explicado deste modo: “Cristo está na presença de Deus nos
representando, exibindo, por assim dizer, em Sua própria pessoa o que Ele
garante que seremos. Ele é a garantia para Deus de que, completamente
indignos como somos, podemos nos tornar dignos da união e comunhão com
Ele se apenas nos aproximarmos por meio de tal mediador” (James Denney –
Estudos em Teologia). Quão maravilhoso é que o Próprio Deus toma da nossa
humanidade e a incorpora à Sua deidade! Quão digno Ele é da nossa adoração e
louvor. A intercessão de Cristo significa que Aquele que conhece o nosso caso,
que tem acesso a Deus e está disposto e é digno de ser a nossa segurança, nos dá
a Sua mão para nos conduzir à presença do Pai. Ele comparece por nós diante
de Deus, compassivo, destruindo o pecado, prevalecendo, Cristo o Intercessor é
Cristo o Redentor que de fato leva a cabo na glória esta obra de amor da qual
temos visto os fundamentos postos na Terra. É esta figura de Cristo na qual,
mais do que em outra qualquer, Ele parece ter emocionado e subjugado as
almas dos primeiros cristãos e tê-los atado irrevogavelmente a Ele.

2. Nossa Posição em Cristo. Precisamos considerar não só onde
Ele está, mas onde estamos “n'Ele”. Um dos aspectos mais importantes da obra
de Cristo é a sua aplicação à nossa vida como crentes. Sabemos que Ele foi
crucificado por nós, mas Paulo afirma muito claramente que “estou crucificado
com Cristo” (Gl 2:19). Isso não pode ser tomado literalmente, Paulo não foi
fisicamente crucificado com Cristo, mas é o significado da crucificação, morte

Descobrimos que o pecado é mais forte do que pensávamos, que o poder do
mundo, da carne e do ego ainda não se sujeitaram a nós como estávamos
esperando. De vez em quando é como se sentíssemos que as promessas de Deus
e as expectativas que elas levantaram em nosso coração são vãs. Mesmo se
reconhecemos que Deus é de fato fiel para cumprir Suas promessas,
descobrimos que é muito difícil para nós, em nossa fraqueza e circunstâncias,
alcançá-las. As promessas de Deus, de colocar todas as coisas em sujeição a nós
e de nos fazer mais do que vencedores, são de fato as mais preciosas, mas
infelizmente, muitas e muitas vezes, a experiência amarga vem, não vemos
todas as coisas sujeitas a nós.

De fato somos abençoados quando podemos dizer, em viva fé: “Mas
vemos Jesus coroado com glória e honra”. Somos abençoados quando tiramos
os olhos de tudo o que encontramos em nós mesmos, da imperfeição e do
fracasso, e olhamos para o alto e vemos toda a perfeição e glória a ser
encontrada em Jesus! Sim, abençoados somos nós que encontramos o nosso
deleite e vida ao enfrentarmos cada decepção e cada dificuldade com “mas
vemos Jesus coroado com glória e honra. Isso é tudo o que preciso! Isso satisfaz
a minha alma e lhe dá paz, alegria e força”.

Hebreus nos expõe o grande mistério de por que o Filho de Deus foi
feito um pouco menor do que os anjos. Foi porque, pela graça de Deus, Ele
poderia provar a morte por todo o mundo e assim abrir novamente a entrada à
presença e favor de Deus. A necessidade e o significado do Seu sofrimento e
morte nos são apresentados de três formas diferentes.

A primeira, em Hebreus 2:10, é que pelo sofrimento e pela morte o
próprio Cristo fosse aperfeiçoado, para que como o nosso Líder pudesse abrir
para nós o caminho da perfeição e preparar esta nova natureza, este novo modo
de viver, no qual devemos ser conduzidos à glória.

A segunda, em Hebreus 2:14-15, é que pela morte, fazendo
propiciação pelo pecado, Ele poderia destruir o diabo, com o seu poder de
morte, e nos dar uma perfeita libertação de todo temor dela.

E a terceira, em Hebreus 2:16-18, é que por aquilo que Ele sofreu pôde
se tornar um Sumo Sacerdote compassivo e fiel, capaz de assegurar a nossa
perfeita confiança e nos dar a ajuda que precisamos. Mas antes que o escritor
revele o significado da humilhação de Cristo, ele primeiro aponta para a Sua
glória. É isso que constitui a excelência do Novo Testamento, que dá à nossa fé o
seu poder de perseverança e vitória quando vemos agora Jesus à destra da
Majestade de Deus. Vamos guardar isso firmemente como uma grande lição
que os hebreus e todos os fracos cristãos apóstatas precisam: Jesus, que sofreu
por nós, Jesus, que em Seu sofrimento como o nosso Líder abriu um caminho a
Deus para nós, Jesus, que compreende nossos sentimentos, esse Jesus está
coroado com glória e honra. Vê-lO é saber que temos tudo que podemos
precisar.

Você dá atenção a esta grande salvação? Você experimenta quão
completamente Jesus é capaz de salvar? Você deseja que todo o amor e a
presença, a santidade e regozijo e o poder de Deus estejam em você como há em
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Os quatro primeiros versos de Colossenses 3 mostram a aplicação
simples de tudo isso à nossa vida cotidiana, reconhecendo continuamente
nosso lugar com Ele na Sua cruz e em Sua vida ressurreta. Estou usando a versão
J. B. Phillip: “Se você então está ressuscitado com Cristo, lance mão dos dons
mais altos do céu, onde Cristo reina em poder. Esteja interessado pelas coisas
celestiais, não com as coisas passageiras da terra. Pois, quanto ao que diz
respeito a este mundo, você já está morto, e a sua verdadeira vida está escondida
em Deus, através de Cristo. Um dia, Cristo, que é a sua vida, vai mostrar a Si
mesmo abertamente, e você participará daquela magnífica revelação”.

Sim! Deus falou! Ele revelou a completa extensão da nossa
incapacidade de amá-lO e obedecer às Suas leis. Suas promessas e julgamentos
nunca falharam, mas, acima de tudo, Ele liberou Sua última palavra ao homem
em Seu “dom inefável”, Seu Filho amado. E não se esqueça de que tudo o que
sabemos d'Ele, da Sua cruz e seu propósito, do Seu cuidado e intercessão hoje
para conosco, ou daquele grande dia quando a Sua glória será manifesta e Ele
será supremo em um novo céu e uma nova terra, deve ser aprendido de uma
fonte apenas, “as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação
pela fé em Cristo Jesus” (2 Tm 3:15).

VEMOS JESUS COROADO
Andrew Murray

“Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas; vemos,
todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos,

Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra…”
(Hb 2:8-9).

Que contraste glorioso! Não vemos todas as coisas sujeitas a Ele, isto
é, a nós, mas – o que é muito melhor – vemos Jesus coroado de glória e de honra.
Quando damos uma olhada neste mundo, com todo seu pecado e miséria, não
parece que estamos destinados a sermos mais elevados que os anjos e
dominarmos sobre todas as obras das mãos de Deus. Mas quando nos
lembramos de que Jesus Se tornou Homem para que pudesse provar a morte
por todos e que Ele, um Homem sobre o trono, agora vive como nossa
Segurança, nosso Redentor e nosso Cabeça, é suficiente se O virmos coroado
com glória e honra. Nisso temos a promessa de que Ele nos levará um dia àquela
glória e honra também. Nisso temos a segurança de que Ele está usando toda
essa glória e honra agora mesmo a nosso favor. Não vemos ainda todas as coisas
sujeitas ao homem, mas vemos Jesus coroado com glória e honra. Abençoado
contraste!

O conhecimento e uso corretos desse contraste são o segredo da vida
da fé. Não vemos todas as coisas submetidas a nós, e quão exatamente isso
expressa a decepção e fracasso que é muitas vezes a nossa experiência como
crentes quando a nossa primeira alegria e esperança começam a esmorecer.
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para a própria vontade, pois até mesmo Cristo disse “não a minha vontade, mas
a Tua seja feita” em relação à cruz. Cristo teve de fazer uma escolha deliberada
para rejeitar a Sua própria vontade e aceitar a vontade do Pai, então nos
identificamos com Cristo na rejeição da nossa própria vontade, da nossa
própria preferência e da nossa própria inclinação de agradar a nós mesmos. O
que a crucificação pessoal significa? Ela simplesmente significa, conforme
Paulo afirmou: “Dia após dia, morro!” (1 Co 15:31), morro para minhas próprias
escolhas. Não sou mais atraído pelo mundo porque “o mundo está crucificado
para mim, e eu, para o mundo” (Gl 6:14). Porém o ponto não é apenas para
enfatizar a morte de Cristo e nossa identificação nela, mas a ressurreição de
Cristo e nossa identificação com este evento também. Paulo novamente afirma
que “ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais
para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou”
(2 Co 5:15 – NVI).

Repetidas vezes os escritores do Novo Testamento identificam a
“nova vida em Cristo” com a ressurreição de Cristo, sendo feito vivo em Cristo,
para que “assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do
Pai, também nós vivamos uma vida nova” (Rm 6:4 – NVI). Assim como Ele foi
ressuscitado dos mortos e agora Se assenta nas “regiões celestiais”, nós
também fomos ressuscitados da morte espiritual e agora nos assentamos “com
Cristo”. Paulo afirma claramente: “Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele
nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus…” (Ef 2:6-7 – NVI).

É quando meditamos sobre esta verdade incrível, quando refletimos
sobre o nosso lugar n'Ele, que nós mesmos somos mudados, não por olharmos
morbidamente para dentro, mas triunfantemente para o alto! “Portanto, já que
vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde
Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas
do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está
escondida com Cristo em Deus... Assim, façam morrer tudo o que pertence à
natureza terrena...” (Cl 3:1-3, 5 – NVI). O mistério da nossa transformação na
Sua semelhança está diretamente ligado a nós olharmos para cima para refletir
e se maravilhar de quem Ele é! “E todos nós, que com a face descoberta
contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo
transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o
Espírito” (2 Co 3:18 – NVI).

3. Nossas Perspectivas na Eternidade. A implicação da
ressurreição quanto ao nosso estado futuro é maravilhosa. Ela “excede todo
conhecimento”, as palavras humanas não podem compreender a maravilha
dela toda. Levará toda a eternidade para compreendermos o que nos
aconteceu. Paulo indica que fomos ressuscitados com Cristo, mas muitas vezes
nos esquecemos da razão: “… para mostrar, nas eras que hão de vir, a
incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade
para conosco em Cristo Jesus” (Ef 2:7 – NVI).

O fato da ressurreição física de Cristo é primeiramente a garantia da
nossa ressurreição física, pois Ele é chamado de “primícias” daqueles que serão
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ressuscitados. Não há nenhuma doutrina de espíritos desincorporados no
Novo Testamento. Esperamos a adoção de filhos, “a redenção do nosso corpo.
Pois nessa esperança fomos salvos” (Rm 8:23-24 – NVI). Sabemos que,
“quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de
vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança,
assim como ele é puro” (1 Jo 3:1-3). Aqui parece haver uma relação direta entre
como nos comportamos e o que fazemos com o nosso corpo agora, e que
natureza de corpo de ressurreição teremos. Isso parece ser insinuado muitas e
muitas vezes nas epístolas. Possa o significado da Sua ressurreição, e da nossa
identificação com Ele, tornar-se uma experiência de transformação em nossa
vida para Sua glória, para a nossa bênção e bênção de outros.

“… eu sou… aquele que vive; estive morto, mas eis que estou vivo pelos
séculos dos séculos…” (Ap 1:18).

Esta é a mensagem da cruz. É maravilhoso notar a luz e a glória com as
quais essas palavras envolvem a cruz. Não é: “Eu sou aquele que morreu e está
vivo”, mas “Eu sou Aquele que vive; estive morto”. A vida é proclamada antes da
morte.

Há duas formas de ver a cruz: uma a partir da morte e outra a partir da
vida. Em uma vemos o Homem, na outra vemos Jesus glorificado, ressuscitado,
e é dessa forma que devemos ver a cruz. Não devemos trazer conosco a
lembrança da sepultura, mas a glória da Ressurreição. Não é o Homem, mas o
Cristo vivo que habita em nós, por isso a nossa crucificação com Ele é perdida
em nossa ressurreição, e até mesmo nos esqueceremos da nossa própria
tristeza e traremos conosco a luz e a glória da manhã pascal.

Por isso vamos viver a “vida nascida da morte”, ressuscitado, não
elevado. Esta distinção é muito importante. O ensino da filosofia humana
consiste em que devemos elevar a humanidade a um plano mais alto. Isso não é
o evangelho. O ensino do evangelho consiste em que a humanidade corrupta
deve morrer e ser perdida de vista, e então ser ressuscitada, não elevada. A
ressurreição não é melhora, não é elevação, mas é uma nova vida sobrenatural,
que nos levanta da insignificância para Deus e nos faz participantes da natureza
Divina. Ela é uma nova criação, infinitamente acima para o plano mais alto da
vida terrena. Não vamos aceitar menos do que a ressurreição.

O princípio da morte e ressurreição é o tema central do cristianismo.
Ela é retratada para nós na natureza, na transformação da crisálida, na
transformação da folha seca do inverno em muitas vestimentas coloridas da
primavera, na semente enterrada que irrompe no broto e florescência do verão.
Vemos isso por toda a Bíblia, na passagem do Mar Vermelho e do Jordão –
conduzindo para fora e conduzindo para dentro, na cruz do Calvário e na
sepultura aberta da primeira manhã pascal. Vemos isso em toda vida realmente

A CRUZ À LUZ DA RESSURREIÇÃO

vida, Sua morte e Seu sangue que foi derramado, e graças a Deus pela Sua
ressurreição e pela Sua ascensão. Gostaria de poder juntar um coral de um
milhão de cristãos e juntar a ele os corais celestiais. Tendo considerado a grande
verdade da ascensão do nosso Salvador, gostaria de ouvir o numeroso coral
cantando:
“OLHAI VÓS SANTOS, A VISÃO É GLORIOSA, VEJAM AGORA O HOMEM
DE DORES! DA LUTA VOLTOU VITORIOSO, TODO JOELHO PARA ELE

CURVARÁ.
COROE-O, COROE-O, COROE-O, COROE-O!

AS COROAS VOLTARAM PARA A TESTA DO VENCEDOR!
OUÇAM COM MUITA ATENÇÃO ESTE ESTRONDO DE ACLAMAÇÃO!

OUÇAM COM MUITA ATENÇÃO OS TRIUNFANTES ACORDES.
JESUS ASSUME A POSIÇÃO MAIS ELEVADA, Ó QUE ALEGRIA A VISÃO

PROPORCIONA! COROE-O, COROE-O, COROE-O, COROE-O!
O REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES!”

ELE ASSENTOU À DESTRA DA MAJESTADE
NAS ALTURAS
J. C. Metcalfe

Bem no princípio do seu ministério profético foi dada a Ezequiel uma
visão de “algo semelhante a um trono, como uma safira; sobre esta espécie de
trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem” (Ez 1:26).
Passaram-se os tempos, e ao apóstolo João foi permitido que registrasse o
cumprimento dessa visão. Vencido pela aparentemente desesperada condição
da raça humana, foi dito a ele: “Não chores; eis que o Leão da tribo de Judá, a
Raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então, vi, no meio do
trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro como
tendo sido morto” (Ap 5: 5-6). Aquele, de quem o Batista disse: “Eis o Cordeiro
de Deus”, na virtude do Seu sacrifício no Calvário, ascendeu ao trono de Deus e
está ali como o nosso Representante, o nosso Grande Sumo Sacerdote, o nosso
Senhor Vivo.

“Ali Ele vive”, escreveu Andrew Murray, “abrindo e mantendo aberto
o abençoado acesso à presença e comunhão de Deus para nós. Elevando-nos e
mantendo-nos em seu gozo e no poder que prevalece ali, fazendo do reino do
céu uma realidade dentro do coração. É o grande objetivo da carta aos Hebreus
nos colocar a par da glória celestial de Cristo como o lugar da nossa confiança.
Cristo, o nosso Líder e Precursor, rasgou o véu e no poder do Seu sangue tomou
posse e assegurou o acesso ao Santo dos Santos. Isso não significa que somente
somos capazes de entrar no céu quando morremos. O ensino prático completo
de Hebreus está resumido nas palavras: 'Acheguemo-nos a Deus... em inteira
certeza de fé'. Cristo assentado no trono no céu quer dizer que fomos levados à
santa presença de Deus, no poder sobrenatural que a vinda do Espírito Santo
supre e vivemos ali”.
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da Sua jornada terrena. Foi tentado em todos os aspectos, assim como nós,
contudo sem pecado (Hb 4:15).

Então, como o Substituto sem pecado, levou a culpa de todos que
acreditariam posteriormente n'Ele e sofreu a punição que eles mereciam. Ele
pisou o lagar do furor e da ira de Deus (Ap 19:15). Exatamente antes de Ele
morrer, veio um clamor de triunfo dos Seus lábios: “Está consumado!”. Três
dias depois o Pai O levantou do frio sepulcro para mostrar que estava
completamente satisfeito com tudo o que Seu Filho tinha feito. Tinha
consumado tudo o que o Pai O enviou a fazer. Sem ajuda, tinha assumido a luta
contra Satanás, o pecado, as potestades das trevas, a morte e o inferno. E
emergiu como o todo-poderoso Conquistador, o incontestável Vencedor. Tinha
esmagado os principados e potestades e os tinha tornado um espetáculo público
(Cl 2:15).

E agora era tempo de Ele voltar para o reino celestial, assumir Sua
posição de poder e autoridade à direita do Pai. Quando a nuvem O encobriu,
tirando-O da visão de Seus discípulos, cantou a multidão dos corais angelicais
as palavras do Salmo 24: “Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó
portais eternos, para que entre o Rei da Glória”. Abram-se portas celestiais!
Abram caminho para o Conquistador! Ele volta da luta! E parte do coral cantou:
“Quem é o Rei da Glória?”, e ouça o estribilho da outra parte do coral: “O
Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas”.

Na minha imaginação vejo as grandes portas do céu abrindo-se
amplamente quando o Salvador ascendeu. Imagino as hostes de anjos
delineando um caminho para o trono de Deus, excitadamente dando as boas-
vindas ao retorno do Príncipe da Glória. Ele não é nenhum outro senão o Senhor
forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, mas agora com a batalha para
trás d'Ele, está vindo para reivindicar o lugar mais elevado que o céu dispõe.

Ele desceu às profundezas quando morreu na cruz, mas Deus “o
exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que
ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai” (Fp 2:9-
11).

Há inúmeras referências bíblicas para o fato de que o Salvador Se
assentou quando ascendeu de volta para o céu. Por exemplo: “Jesus, porém,
tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à
destra de Deus…” (Hb 10:12). É interessante observar que não havia nenhuma
cadeira no tabernáculo do Antigo Testamento ou no templo. Os sacerdotes
naquele tempo nunca terminavam a rotina dos sacrifícios: “… todo sacerdote se
apresenta, dia após dia… a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios...” (Hb
10:11).

Sempre que pensamos em Jesus assentado no céu, isso nos lembra da
total segurança da nossa posição. A nossa fé está na obra consumada de Cristo e
agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus (Rm
8:1).

Graças a Deus pelo nascimento do Salvador. Graças a Deus pela Sua
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“Por que buscais entre os mortos ao que vive?” (Lc 24:5).

As mulheres foram ao sepulcro procurar Cristo morto, pois não o
conheciam ainda como o Senhor ressuscitado. Quando pensamos na Sua
morte, não vamos nunca nos esquecer de que Ele é . AlgumasO Vivente
pessoas adoram O Cristo morto e passam toda sexta-feira santa chorando por
Ele como O crucificado. “Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não
está aqui, mas ressuscitou”, disse o anjo mensageiro. Quando as mulheres
ouviram isso, ficaram assustadas e desconcertadas. Elas foram buscar Cristo
em um sepulcro e o encontraram vazio! Louvado seja Deus pelo sepulcro vazio!
Ele não está lá, pois ressuscitou!

Quando as mulheres voltaram aos discípulos para lhes dizer que Ele
ressuscitara, eles não acreditaram e disseram que isso era um desvario, e é
muitas vezes apenas “desvario” para nós até que O conheçamos ressuscitado.

Depois lemos que os discípulos se reuniram em um cenáculo e as
portas estavam fechadas por medo dos judeus. Eles tinham estado no Calvário
e seguramente tinham passado pelo “Calvário” espiritual pela destruição de
todas as suas esperanças, mas não se tornaram testemunhas cheias de poder e
força de Deus até que conhecessem Jesus como O Vivente e fossem cheios do
Seu Espírito. A morte é negativa, é a Vida que traz o poder positivo.

espiritual, já que toda vida verdadeira é “nascida da morte”, e quanto mais real
a morte, mais real a vida. Certamente os anos que passaram nos mostraram
muitos lugares em nossa vida onde deveria ter havido uma sepultura, e muitos
retalhos da vida natural e da natureza pecaminosa que devemos alegremente
enterrar em um sepulcro sem fundo. Possa Deus nos ajudar a passar pela
sentença de morte e então deixar o Espírito Santo fazer o enterro eterno! Vamos
nos voltar para longe da sepultura com a alegre canção de ressurreição:
“Desperte e cante tu que vives no pó. A lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus,
me fez livre da lei do pecado e da morte” (Rm 8:2).

Há uma lei natural do pecado e da morte, e se apenas nos deixarmos
levar e afundar nas circunstâncias da vida, afundaremos sob a pressão do poder
do tentador. Mas há outra lei, a lei da vida espiritual em Cristo Jesus, pela qual
podemos nos levantar e vencer a lei que nos deprimiria. Para fazer isso é
necessário a energia espiritual, o propósito fixo e o hábito da fé. Há uma atitude
espiritual de escolher, crer, permanecer e firmemente nos mantermos
constantes em nosso caminhar com Deus, que é essencial para a obra do
Espírito Santo em nossa santificação e em toda a nossa vida espiritual.

“Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato,
guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos” (Hb
3:14).

O QUE VIVE
Sra. Jessie Penn-Lewis
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O que a ressurreição significou para o próprio Cristo? Em Romanos
1:4 lemos estas palavras: “… designado Filho de Deus com poder, segundo o
espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso
Senhor”. Foi pela ressurreição que ficou provado ser Ele o Filho de Deus. Leia
Efésios 1:19-20: “… e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que
cremos, segundo a eficácia da força do seu poder; o qual exerceu ele em Cristo,
ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares
celestiais…”. Depois veja Romanos 6:9-10: “… sabedores de que, havendo
Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre; a morte já não tem domínio
sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o
pecado; mas, quanto a viver, vive para Deus”.

Quatro grandes verdades são esclarecidas nessas passagens da
Escritura. Primeira, pela Sua ressurreição ficou provado ser o Senhor Jesus o
Filho de Deus. Segunda, Ele foi elevado dos poderes das trevas para um lugar de
triunfo. Terceira, a morte não teve mais poder sobre Ele. Quarta, Ele
apresentou uma nova esfera, uma esfera onde Ele cessou de viver no lado da
forma terrena do Calvário para viver somente para Deus no lado da forma da
cruz de Deus.

“Para que eu possa conhecê-lO, e o poder da Sua ressurreição”, clama
Paulo. Mas como é possível para nós compartilhar do poder da Sua
ressurreição? Escrevendo aos convertidos em Roma, Paulo conta toda a
história, e vemos que a ressurreição de Cristo é o padrão da nossa ressurreição
espiritual. “Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em
Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na
morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se
fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos
também na semelhança da sua ressurreição” (Rm 6:3-5), ou, em outras
palavras, fomos conduzidos pelo Espírito Santo ao conhecimento vital da Sua
cruz. Isso significa algo mais do que um consentimento mental, ou até mesmo a
uma atitude de fé imutável. A Escritura fala de uma plantação vital em Sua
morte, uma assimilação da Sua morte, uma comunhão com Ele em Sua cruz de
uma forma muito real.

Se temos assim compartilhado da realidade da Sua morte, podemos
estar perfeitamente seguros de que a união com Ele em vida virá a seguir.
Devemos compartilhar da Sua vida bem como da Sua morte. Este fato é
repetido em Romanos 6:8: “Ora, se já morremos com Cristo, cremos que
também com ele viveremos…”. A morte é um meio para um fim. O que sabemos
sobre nos lançarmos sobre o poder da Sua ressurreição em nossa vida diária?
Não vamos nos esquecer de que . É verdade quea vida deve brotar da morte
devemos ser vitalmente plantados n'Ele em Sua morte, mas também devemos
estar unidos a Ele em Sua ressurreição. Quando somos conduzidos ao
conhecimento da Sua morte, precisaremos nos lançar sobre Ele pela Sua
energizante vida ou seremos fracos em nosso caminhar prático. Vamos
agradecer a Deus pela luz que Ele nos deu sobre a cruz de Jesus Cristo, e a luz

A ASCENSÃO DO VITORIOSO SALVADOR
Alan Greenbank

A visita do Filho de Deus à Terra foi breve. Ele esteve aqui, entre as
Suas criaturas, durante apenas uns trinta e três anos. Por todo aquele breve
período Ele sabia que tinha sido enviado pelo Pai para um propósito específico.
Mesmo na Sua adolescência, Ele disse à Sua ansiosa mãe: “Não sabíeis que me
cumpria estar na casa de meu Pai?” (Lc 2:49). Mais tarde, Ele expressou o
mesmo senso de propósito quando disse: “Porque o Filho do Homem veio
buscar e salvar o perdido” (Lc 19:10), “pois o próprio Filho do Homem não veio
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos” (Mc
10:45) e “eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas” (Jo 10:11).

Da mesma forma que o Salvador expressou um sentimento específico
de propósito, Ele também sabia que voltaria para Seu Pai uma vez que a
redenção do Seu povo tivesse sido assegurada. Obtemos um pequeno
discernimento disso em João 13:3: “[Jesus] sabendo... que ele viera de Deus, e
voltava para Deus...”. Também temos as Suas próprias palavras dizendo aos
discípulos desanimados no cenáculo: “Mas, agora, vou para junto daquele
que me enviou… porque vou para o Pai… Um pouco, e não mais me vereis;
outra vez um pouco, e ver-me-eis…” (Jo 16:5, 10, 17). Quando os discípulos
pareciam incapazes de compreender isso, o Mestre deles o expressou em
termos inequívocos: “Vim do Pai e entrei no mundo; todavia, deixo o mundo e
vou para o Pai” (Jo 16:28).

Um pouco depois de dizer estas palavras o Senhor Jesus foi preso,
sofreu a indignidade das vergonhosas provações, o tratamento terrível pelos
brutais soldados romanos e a crucificação, onde foi feito pecado por nós (2 Co
5:21). Ali Ele Se tornou a propiciação para os nossos pecados, e não apenas para
os nossos, mas também para os de todo o mundo (1 Jo 2:2). Depois de seis horas
na cruz, Ele deu Seu último suspiro, tendo entregue Seu espírito nas mãos do
Pai.

Seu corpo contundido, dilacerado foi tomado da cruz e posto no
sepulcro não usado de José de Arimateia, mas Deus O ressuscitou dos mortos
no terceiro dia. Ele então mostrou aos Seus discípulos que estava vivo por
muitas infalíveis provas, sendo visto por eles durante quarenta dias, até o
momento em que foi tomado para cima (At 1:2-3). O local foi o Monte das
Oliveiras. As testemunhas humanas foram os onze discípulos. Do ponto de vista
deles foi tudo muito simples. O Senhor ascendeu, e uma nuvem O escondeu da
vista deles (At 1:9). Mas se usarmos a nossa imaginação santificada, podemos
tentar visualizar o mesmo evento do ponto de vista celestial.

Trinta e três anos antes o Filho eterno de Deus tinha deixado Seu
lugar de eminência à direita do Pai. Veio a um mundo onde foi desprezado e
rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com a dor (Is
53:3). Veio para abrir um caminho para os seres humanos pecadores serem
reconciliado com o Deus do céu, Aquele que tem os mais puros olhos para ver o
mal (Hc 1:13). Para realizar isso, viveu uma vida sem pecado por todo o período
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cristã era fácil. Ela se parece com tomar e levar a cruz, disse Jesus. O vento hostil
do mundo ainda sopra e a salubre névoa pungente ainda açoita a face e ameaça o
barco. Somente um tolo estaria desatento em tal situação. O cristão muitas
vezes pode desejar que estivesse em casa e seco. “Quanto tempo mais, oh
Senhor, quanto tempo?” tem sido o clamor repetido de incontáveis cristãos nos
registros da história. Mas o cristão está seguro em Cristo, e porque está seguro
Deus o deixa onde ele possa estender uma mão para ajudar a outros no mar da
vida. “Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal”, disse Jesus
ao Seu Pai celestial (Jo 17:15).

O cristão, portanto, está “no mundo, contudo não é do mundo”. Tal
situação naturalmente demandará disciplina. O mundo e suas atitudes, ainda
fortemente influenciados por Satanás, o Príncipe deste mundo, procurarão
constantemente puxar o cristão de volta para o seu controle. O cristão tem de
aprender a “resistir ao diabo [e ele fugirá]” e também a se “aproximar de Deus [e
Ele se aproximará]” (Tg 4:7-8). A disciplina é, portanto, dupla: por um lado,
resistir a Satanás; por outro, recorrer a Deus. O primeiro é consequência do
segundo. Você não pode separar os dois. É uma questão de orientação. Paulo diz
que devemos manter “o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas
terrenas” (Cl 3:2 – NVI). Ter o pensamento determinado pelo mundo, pela
carne e pelo diabo é a receita para o desastre. Mas ter o pensamento
determinado pelo Espírito de Deus é vitória. Devemos viver pelo Espírito e
jamais satisfazer os desejos da carne (Gl 5:16). Com qual agenda trabalhamos?

As tensões que encontramos nesta batalha da fé, para fechar as
exigências do mundo do lado de fora e manter abertas as janelas para o céu, são
parte e parcela da disciplina da vida cristã. Elas são uma marca da verdadeira
espiritualidade, não do declínio espiritual. Mas o cristão não é apenas propenso
às tentações do mundo, ele é poderosamente ajudado e defendido, impelido e
capacitado pelo Senhor, que é o Espírito. Ser completamente orientado por Ele
para viver uma vida “guiada pelo Espírito” (Gl 5:18) é conhecer a vitória de
Cristo em nossa própria experiência.

Ressurreição - A Vitória Final
O melhor ainda está por vir! Em seu magnífico capítulo de 1 Coríntios

sobre a ressurreição dos crentes na volta do Senhor Jesus Cristo, Paulo
esclarece que esta é a expressão mais verdadeira da vitória de Cristo. Falando da
ressurreição do crente ele escreve: “Graças a Deus, que nos dá a vitória por
intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Co 15:57). Quando essa
ressurreição prometida se realizar, “se cumprirá a palavra que está escrita:
Tragada foi morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó
morte, o teu aguilhão?” (1 Co 15:54-55). Por mais difícil que seja a luta, por mais
longa que seja a batalha, o fim é seguro e está à vista, Deus nos dá a vitória! A
volta de Jesus e a ressurreição de todo o povo de Deus sinalizará o fim de
Satanás e de todas as suas hostes e toda criação conhecerá a liberdade dos filhos
de Deus.
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que nos deu sobre a forma pela qual Ele nos conformará à Sua morte, mas
vamos considerar conhecer também o poder da Sua ressurreição e a vida de viva
união com Ele.

Na hora mais sombria do conflito, na época mais difícil, quando
podemos ser postos à prova, se estivermos unidos a Ele seremos capazes de
dizer: “Estou com o meu Senhor Ressurreto, acima disso. Recuso-me a estar
abaixo disso, já que estou com Ele no lugar de vitória. Creio em Deus que
ressuscita os mortos”. Somente desse modo a fé pode ser amadurecida, até que
se torne uma fé que pode viver e triunfar na impossibilidade.

Vamos olhar resumidamente para o modo prático de provar do poder
da Sua ressurreição. “Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre
vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de
Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos
com ele para servir a vocês”, escreveu Paulo (2 Co 13:3-4 – NVI). Praticamente
somos sempre fracos em nós mesmos. Conheceremos o poder e a vida de Deus
que opera em nós pelo seu efeito em outros à nossa volta. Isso nos afasta de
olharmos para nós mesmos e para nossas experiências!

Há, por isso, essas três coisas na experiência prática. Primeiro, em
nós mesmos somos sempre “entregues à morte” e fracos, para que a vida possa
fluir para outros. Em segundo lugar, ela é sempre a morte em nós para que
possamos não confiar em nós mesmos, mas nos lançarmos sobre o Deus que
ressuscita os mortos. Em terceiro lugar, somente podemos reconhecer o poder
de Deus pelo efeito que ela produz, não pela nossa consciência dela.

Em Hebreus 11:17-19, vemos outro aspecto do poder da ressurreição:
“Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque… porque considerou
que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos…”. Este é um
novo estágio no conhecimento da ressurreição de Cristo e indica a forma pela
qual Deus amadurece a nossa fé. Na vida prática a atitude deve ser, acima de
tudo: “Pai, deposito-o na fé para que Tu possas ressuscitá-lo”. Tudo então pode
ir para o Seu altar sem hesitação. Este é o poder da ressurreição quanto a todas
as nossas posses, até mesmo os próprios dons de Deus, fielmente os
depositando, crendo que Deus pode ressuscitar, até da morte.

Vamos nos lembrar de que o próprio Jesus está conosco, e Ele é O
Vivente, o Cristo vivo dentro do véu. Ele está intercedendo por nós a cada
momento, o sangue aspergido está sendo aplicado por nós. Através dos céus
abertos vemos Jesus, o Filho de Deus, que está na presença de Deus por nós, e
vemo-nos ali n'Ele. Enquanto avançamos com os céus abertos acima da nossa
cabeça, vamos dizer: “Eu vejo o sangue aspergido diante do Pai, que fala por
mim. O caminho está limpo. Deus me ajude, para que nunca haja uma sombra
entre nós”.

Por isso, não vamos buscar Aquele que vive entre os mortos, mas à
direita de Deus, e nós com Ele, aceitos no Amado.



A VITÓRIA DE CRISTO - A NOSSA VITÓRIA
Keith Weston

“Tua seja a honra, Filho vencedor ressuscitado!
Infinita é a vitória que Tu sobre a morte ganhaste!”

A encarnação do nosso Senhor foi a majestosa invasão deste mundo,
esperada havia muito tempo, pelo Rei dos reis, uma missão de resgate para
repelir Satanás, que tinha usurpado a soberania sobre um mundo que não era
seu, pois “ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém” (Sl 24:1). Foi
uma missão poderosa na “plenitude do tempo” (Gl 4:4) para remir o mundo, um
ataque completo às forças satânicas da maldade, com o único objetivo de
derrotar “aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo, e libertasse aqueles
que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte” (Hb 2:14 –
NVI). A inflexível dureza da linguagem é animadora. O reino destrutivo de
Satanás, sob a tirania do qual todo o mundo geme e labuta, deve ser destruído! O
ladrão que “veio para destruir” (Jo 10:10) será destruído. “Para isto se
manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do diabo” (1 Jo 3:8).
Significativamente, os primeiros a reconhecerem isso foram os próprios
demônios servos de Satanás: “Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste
para perder-nos? Bem sei quem és: o Santo de Deus!” (Mc 1:24). Em Mateus
8:29, eles acrescentam significativamente: “Vieste aqui atormentar-nos antes
do tempo?”. Eles sabiam que o tempo deles estava no fim, sabiam-no desde o
início.

O Evangelho do Reino
Este tema ecoa por todo o evangelho como o chamado de uma

trombeta que demanda atenção. As primeiras palavras de Jesus proclamando-o
foram: “'O tempo é chegado', dizia ele. 'O Reino de Deus está próximo.
Arrependam-se e creiam nas boas novas!'” (Mc 1:15 – NVI). As boas-novas são
que o Rei há tanto tempo esperado veio, a humanidade é intimada a
arrepender-se da sua rebelião e crer na verdade! A mesma mensagem é
proclamada pelo Senhor ressuscitado (At 1:3) e está por trás do ímpeto dos
apóstolos pregando em Atos 2, onde Pedro fala da ressurreição e cita Salmos
110:1. O seu apelo é notável: “Salvem-se desta geração corrompida!”.

Paulo, de forma impressionante, explica-nos que a cruz (e não a
ressurreição) foi o momento da vitória. Em Colossenses 2:15 ele afirma que
naquela primeira sexta-feira santa Jesus, tendo “despojado os poderes e as
autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz”
(NVI). A cruz não foi um fracasso, foi vitória. O que o mundo não pode ver, o
olho da fé vê claramente, dirigido pela Escritura. O nosso majestoso Salvador
subiu a colina do Calvário para combater com Satanás e todas as suas hostes.
Sem ajuda Se encarregou deles, quando, na escuridão daquele dia, Satanás
convocou toda a sua força para destruir o Filho de Deus. Mas Ele, Jesus, tendo-
os “despojado... fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz”!
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É uma afirmação magnífica, e é por essa razão que chamamos aquele dia “sexta-
feira santa” e não “sexta-feira profana”. A ressurreição gloriosa foi a
demonstração da vitória já ganha no Calvário. E essa vitória é o evangelho. O
Rei veio! A guerra está ganha! Aleluia!

O Contexto da Vitória
A Escritura ensina que as hostes de Satanás estão encabeçando o

julgamento, guardados “em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do
grande Dia” (Jd 6 – NVI). A Vitória foi ganha, e o resultado final não pode ser
mais seguro. Vivemos nos “entredias” à espera daquele juízo final. Mas Satanás
e as suas hostes ainda são perigosos, até mesmo enquanto são conduzidos ao
julgamento. Achegue-se a eles e você provavelmente será prejudicado. A
disciplina da vitória é não ter nada a ver com Satanás e colocar na morte o
próprio pensamento de se alinhar com ele (Cl 3:5). O mundo, tão cruelmente
dilacerado e distorcido pela destrutiva vileza de Satanás, ainda tem de ser
refeito. O dia ainda está no futuro, quando haverá “novos céus e nova terra” (Is
65:17). A criação geme e labuta bem neste tempo presente, escreve Paulo,
esperando para que seja “libertada da escravidão da decadência em que se
encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus” (Rm 8:21 – NVI).

“E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do
Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como
filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos” (Rm
8:23-24 – NVI). Somos chamados para viver os nossos dias no “entretempo”,
olhando ansiosamente para o dia quando a vitória ganha no Calvário for
aplicada e consumada em todo o Reino de Deus – “a glória a ser revelada em
nós” (Rm 8:18). Mas a glória futura é vista no contexto do sofrimento presente,
talvez o sofrimento pela perseguição por parte daqueles que se recusam a se
curvar ao Rei do Reino, mas também para todo o povo de Deus, o sofrimento
que implica viver em um mundo ainda por ser refeito, onde Satanás, mesmo em
cadeias, ainda pode falar alto e gritar. Os comentaristas muitas vezes indicavam
que há aspectos passados, presentes e futuros da nossa salvação. “Fomos
salvos” rememora e vê o cristão “redimido, curado, restaurado e perdoado” pela
obra consumada de Cristo. “Estamos sendo salvos” olha em volta para o desafio
que enfrenta o cristão no “entretempo”, um desafio que ele pode enfrentar pela
vitória de Cristo aplicada em cada situação. A ilustração popular é muito boa –
três marinheiros em um barco salva-vidas veem seu barco afundar sob as
ondas, e um deles grita: “Graças a Deus fomos salvos!”. O outro contempla as
ondas montanhosas sendo dominadas pelo seu barco salva-vidas e grita:
“Graças a Deus estamos sendo salvos!”. Mas o terceiro vislumbra a terra e grita:
“Graças a Deus seremos salvos”. Assim também é a segurança do cristão em
Cristo.

A Disciplina da Vitória
Sobreviver à tempestade, para usar a ilustração anterior, requer

disciplina e fortaleza. Ninguém, nem mesmo Cristo, jamais disse que a vida
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