MOTIVOS BÍBLICOS DE GRATIDÃO

“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam
segundo a carne, mas segundo o Espírito.” (Romanos 8.1)

A importância do livro de Romanos
O livro de Romanos foi escrito por Paulo com o objetivo de apresentar sua teologia ministerial. A intenção
dele era evangelizar na Espanha, mas para isso queria a ajuda dos irmãos romanos. Essa epístola é
considerada, por muitos, a primeira teologia sistemática e por meio dela aprofundamos conceitos
importantes como justificação, filiação, pecado e redenção. A partir dela podemos compreender lições
que levam nosso coração a ser grato.

Não existe mais condenação - Romanos 8.1
No capítulo 7 o apóstolo parece fazer uma exposição pessimista sobre a vida cristã ao utilizar uma
narrativa que lembra um testemunho pessoal, com a qual nos identificamos, por descrever nossa luta
contra o pecado. A grande virada dessa aparente descrição de derrota, ocorre no final do capítulo 7 e no
início do 8, quando Paulo afirma que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa
expressão é uma aplicação da doutrina da justificação tão difundida no início do livro. Esse é o real
significado da liberdade que temos em Cristo, pois livres da condenação do pecado, podemos buscar
uma vida com Deus com a certeza de que somos aceitos.

Somos mais do que vencedores - Romanos 8.37
Por experimentarmos uma vida sem a condenação do pecado e livres em Cristo, Paulo nos leva a
compreender que a nossa vitória não tem padrão humano. Não há palavra que descreva o que foi
conquistado para os seus filhos. Por isso, o termo utilizado é mais do que vencedores. Não é uma
simples vitória como a que ocorre em um campeonato, mas a vitória de todas as vitórias. Nenhum troféu
que existe se compara à coroa reservada para aqueles que o amam.

Pare, pense e seja grato
Não somente o livro de Romanos, mas a Bíblia inteira demonstra motivos para agradecermos a redenção
dada por Jesus. Por isso, meditando nesse estudo, tenha um tempo para agradecer pela obra redentora
da salvação e pelas bênçãos que recebemos a partir da cruz.

Agenda PIB Copa
Seminário Veredas Antigas - 30/11 a 01/12
Leitura Coletiva 4x4 (Bairro Peixoto, às 10h) - 01/12
Musical de Natal coro infantil - culto noite - 09/12
Cantata de Natal - 16/12
Culto virada do ano - 31/12

