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Jesus é a revelação perfeita o mistério 
de Deus que foi ocultado durante muito 
tempo para que, no momento exato, 
fosse revelado pelo Pai. A plenitude 
estava em Jesus; então, quando Ele 
cumpre sua missão, recebemos acesso 
a muitas coisas. Tudo o que antes nos 
era vetado foi aberto pelo sangue do 
Cordeiro imaculado. Provavelmente 
você já saiba que Ele deu a você acesso 
ao Pai, que salvou você da condenação 
eterna. No entanto, talvez você ainda 
não tenha noção do que Jesus de fato 
conquistou para nós! É sobre isso que 
iremos falar um pouco. 

Conforme vimos na lição, Jesus é o 
nosso Salvador. Sabemos que o peca-
do original nos colocou numa condição 
de condenação eterna, pois a Bíblia 
afirma que todos pecaram e destitu-
ídos foram da glória de Deus. Tudo o 
que merecíamos era a morte, mas Je-
sus morreu em nosso lugar e trouxe 
salvação pelo Seu sangue derrama-
do. O sacrifício dEle nos salvou, pois 
na cruz Jesus representou cada um 
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de nós. Ele nos substituiu e morreu a 
morte que deveríamos morrer. Sendo 
assim, Jesus é a porta que nos dá aces-
so à salvação. A salvação é pela graça, 
não por mérito ou virtude. A salvação é 
resultado da misericórdia e da graça de 
Deus, que são oferecidas ao homem. 

Além disso, o Senhor Jesus tam-
bém nos conferiu algo muito valori-
zado nos dias atuais: a liberdade. É 
bem verdade que todos queremos ser 
livres, mas será que entendemos o 
que é a verdadeira liberdade? Muitos 
pensam que a liberdade está em fazer 
tudo o que se quer fazer sem impe-
dimentos, mas a Bíblia explica que a 
verdadeira liberdade está em Jesus. 
Ele nos faz livres do pecado, que não 
domina mais a nossa vida, porque não 
estamos debaixo da Lei, mas debaixo 
da graça (Rm 6.14); e agora podemos 
dizer não ao pecado! Jesus nos livra da 
condenação, por isso não precisamos 
viver mais cheios de culpa. Ele nos faz 
livres para obedecer a Deus (1Pe 2.16) 
e fazer o que é certo, vencendo a ten-

A promessa de um 
Salvador
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tação. Você tem liberdade para tornar 
o mundo um lugar melhor! “Portanto, 
se o Filho os libertar, vocês de fato se-
rão livres”, João 8.36.

Vida! Ao morrer por nós e ressus-
citar, Jesus nos vivificou juntamente 
com Ele (Ef 2.1-3). A vida está em Cris-
to e, fora dele, só há morte. O pecado 
gera morte, como diz Paulo: “O salá-
rio do pecado é a morte” (Rm 6.23). 
Antes de Cristo, estávamos como to-
dos aqueles que não o conhecem: vi-
vos na carne, porém mortos espiritu-
almente. Andávamos sem rumo, sem 
esperança e sem propósito, perdidos 
em nossas transgressões contra Deus. 
Ele nos deu vida, estando nós mortos 
em nossos delitos e pecados. Isso sim 
é exercer misericórdia, pois não mere-
cíamos, mas Ele nos amou assim mes-
mo. E não apenas nos perdoou, mas 
nos deu vida, pois também fomos res-
suscitados e recebemos o privilégio 
de nos assentar nos lugares celestiais 
em Cristo Jesus

Ademais, Cristo nos deu autoridade! 
O NT relata os comentários que o povo 
e os mestres da lei faziam em relação 
a Jesus, dizendo: “Este ensina com au-
toridade”. Há uma grande diferença 

entre ensinar por ensinar e fazê-lo com 
 autoridade, e o Mestre deixava isso bem 
claro (Mt 7.29). Autoridade é algo que 
se tem a partir  da permissão de Deus 
(Rm 13.1), portanto não há autoridade 
que não flua de cima para baixo. Para 
que alguém tenha autoridade, é neces-
sário que ela lhe seja entregue. Sendo 
assim, vemos claramente a autoridade 
que Cristo tinha como homem na terra, 
dada por Deus, e que certamente Ele 
deu à Sua Igreja (Mt 16.18).

O sacrifício de Jesus também nos con-
fere poder. Sempre dizemos a todos que 
não olhem para nós, prometendo-lhes 
somente desapontamento se esperarem 
receber benefício de nós mesmos. Dize-
mos-lhes que não temos coisa alguma. 
No entanto, Pedro falava diferente dis-
so. Nós dizemos: “Não olhem para nós, 
porque não temos nada”. Mas Pedro 
disse: “Olha para nós, (...) o que tenho, 
isso te dou” (At 3.4,6). Depois que Pedro 
disse ao coxo para levantar e caminhar 
em Nome de Jesus, ele explicou àquele 
homem que o poder de Cristo ressurreto 
operou o milagre. Esse poder estava em 
Pedro e é prometido a cada cristão, con-
forme Atos 2.39:“(...) Para todos quantos 
o Senhor nosso Deus chamar”. O fato 
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é que os cristãos de hoje têm o mesmo 
poder e autoridade que Pedro tinha. 
Precisamos estar convictos desse poder 
e também dizer: “O que tenho, isso te 
dou”. Os sinais seguirão os que crerem, e 
isso nos inclui (Mc 16.17a). 

Jesus precisa de pessoas ousadas, 
que não tenham medo de tomar pos-
se de tudo o que Ele liberou na cruz. É 
nosso por direito, porque Jesus nos con-
cedeu! O inferno perdeu, e nós somos 
vitoriosos em Cristo Jesus!
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