Grandes coisas fez o Senhor por nós.
Por pastor Deuramar Ribeiro Leite (*)

Caros amigos, nesta edição desejo compartilhar de apenas quatro das
infinitas e maravilhosas bênçãos que Deus realizou por mim e por você
tomando como base Salmos 126.3 “Grandes coisas fez o SENHOR por
nós, e, por isso, estamos alegres”.
A primeira delas, foi a maneira que Deus nos criou, como eu e você
passamos a existir como pessoa diante Dele. Em Salmos 139 e o
versículo 14 à 16 a Bíblia diz: “Eu te louvarei, porque de um modo
terrível e tão maravilhoso fui formado; maravilhosas são as tuas obras,
e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no
oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o
meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam
sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia”. Você deve agradecer a
Deus por sua existência, Ele te colocou no mundo porque o ama e tem um lindo projeto
em sua vida, Ele se interessa por você e deseja habitar em seu coração através de seu
Espírito.
A segunda ação que o Senhor fez
por nós, foi nos ter concedido a
oportunidade
de
Salvação
mesmo depois de termos
pecado contra Ele no Jardim do
Édem, quando Adão e Eva
desobedeceram e comeram do
fruto proibido conforme Gênesis 2.
16 e 17; 3. 6 e 11. Após o pecado
ter entrado no mundo pela
desobediência de nossos primeiro
pais, toda a humanidade se tornou
pecadora e separada de Deus
(Rm 3.23). Porém, em Gênesis
3.15: “E porei inimizade entre ti e
a mulher e entre a tua semente e
a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”, Deus estava
prometendo que através de um homem (nascido de mulher), se referindo a Jesus Cristo o
filho de Deus gerado no ventre de Maria, haveria de cumprir essa promessa, morrendo na
cruz do Calvário para efetuar a purificação de nossos pecados e nos garantir uma vida
eterna.
Satanás é nosso inimigo, ele fará todo o possível para que sigamos seu caminho de
maldade e morte. A frase "tu lhe ferirás no calcanhar" se refere aos intentos constantes de
Satanás de derrotar a Cristo durante sua vida na terra. "Esta te ferirá a cabeça", anuncia a
derrota de Satanás quando Cristo se levantou da morte. Nessa promessa Deus estava
revelando seu plano para derrotar a Satanás e oferecer salvação ao mundo inteiro por
meio de seu Filho Jesus Cristo (João 3.16).

Já a terceira benevolência que
Deus fez por nós, foi em ter
ressuscitado o Senhor Jesus
Cristo dos mortos (Rm 8.11),
pois o que selaria a missão de
Jesus na terra (buscar e salvar o
perdido - Lucas 19.10) não era
apenas a sua morte e sim, sua
ressurreição. Se Cristo não
tivesse sido ressuscitado não
existiria Cristianismo e nossa fé
seria vã - “E, se Cristo não
ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados” (I Coríntios
15.17). Jesus morreu para salvar a todos, porém, aquele que não obedece aos
mandamentos do Senhor, não poderá viver para Ele, Jesus disse que quando o homem
ama a Ele, guardará seus mandamentos. “E ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou” . Viver para
Cristo, é fazer a vontade de Deus, divorciar do pecado (Rm 6.23), ter o nome escrito no
Livro da Vida (Lucas 10.20b e Apocalipse 20.15) e obedecer incondicionalmente a
Palavra de Deus.
A última que eu a considero como uma das grandes
maravilhas que Deus fez por nós, trata-se da maior
esperança que a Igreja de Cristo tem, o
Arrebatamento da Igreja. De acordo com a carta de
Paulo aos I Tessalonicenses 4. 16 e 17 “Porque o
mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que
morreram em Cristo ressuscitarão primeiro; depois,
nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o
Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o
Senhor”, afirma que Jesus virá para buscar a sua
Igreja, buscar os que creram em sua Palavra, a
palavra arrebatamento, vem do latin “rapio”, sig.
Arrebatado - retirada brusca e sobrenatural da Igreja
deste mundo para que se uma eternamente ao
Senhor Jesus. Este acontecimento constitui-se num
dos maiores milagres de todos os tempos, por abranger diversos fatos espantosos,
inexplicáveis e incompreensíveis à lógica meramente humana. No versículo 17 do mesmo
capítulo, o Espírito Santo através do Apóstolo Paulo conclui: “Portanto, consolai-vos uns
aos outros com estas palavras”. Talvez você esteja se perguntando: mas, aquelas
pessoas que já morreram? o texto é claro, “os que morreram em Cristo ressuscitarão
primeiro...estaremos sempre com o Senhor”.
A segunda vinda de Jesus em Glória será diferente da primeira quando nasceu e foi
colocado em uma manjedoura. Na primeira veio como residente, na segunda será como
presidente; na primeira para redimir a alma, na segunda para restaurar o corpo; na
primeira veio em uma manjedoura, na segunda será em um trono; na primeira veio como
criança, na segunda como Rei dos reis e Senhor dos senhores; na primeira veio para
edificar a Igreja na segunda virá para arrebatar a mesma; na primeira entrou em
Jerusalém montado em um jumento (animal de paz) na segunda virá montado em um
cavalo branco (animal de guerra); na primeira vinda os homens o mataram, na segunda

vinda muitos irão morrer; na primeira veio em carne, mas na segunda virá em glória; na
primeira veio criar um povo na segunda virá arrebatar este povo; na primeira vinda os
incrédulos serão deixados na segunda vinda eles serão destruídos.
Amigo, eu convido você para que se una a nós nessa maravilhosa esperança,
reconhecendo as grandes benevolências de Deus para com você e sua família e lembrese: o túmulo onde colocaram Jesus está vazio porque “Grandes coisas fez o SENHOR
por nós, e, por isso, estamos alegres”. Aleluia e até a próxima!
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