NÃO É
A RELIGIÃO
QUE SALVA !
O Evangelho de João (capítulo 3) conta-nos a
história de Nicodemos, um dos chefes religiosos
judeus, conhecido como sendo um doutor em Israel.
Este homem era um exemplo na prática religiosa,
encarregado de ensinar aos outros a lei de Deus. Tinha
vindo de noite, para que ningém o veja, fazer
preguntas a Jesus. (Jesus era mal considerado pelos
religiosos).
Nicodemos estava intrigado por este Jesus que
fazia tantos milagres e que parecia pregar algo de
diferente. Jesus explica a este religioso perfeito que
para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de
novo, isto é nascer da água e do Espírito. Sem este
novo nascimento, este homem tão exemplar não
poderá entrar no reino de Deus, e portanto no Paraíso.
Ele será perdido para a eternidade.
Toda prática religiosa, qual quer que seja, é
simplesmente uma quantidade de esforços e de ritos a
respeitar para parecer justo. Essa prática é vã, as
pessoas religiosas não são melhores que as outras,
algumas até muito piores. A religião não pode salvar,
porque não nos pode transformar. Para mudarmos,
devemos todos nascer de novo para sermos uma
pessoa nova.
Não deite para o chão.
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A única forma de entrar no reino de Deus e de
ficarmos seguros de ter a vida eterna é de passar por um
novo nascimento. É um milagre que só Deus pode realizar.
Jesus explica a Nicodemos que para salvar os
Hebreus que estavam a morrer mordidos pelas serpentes no
deserto, Deus deu ordem a Moisés de erguer uma serpente
sobre uma haste para que todos os que olhassem para ela
sejam salvos. Nós também temos todos uma doença que
leva à morte, incurável pelo homem, pior ainda que a sida: é
o pecado. Se Deus não intervir, seremos perdidos, iremos
para o inferno. Mas Deus interveio, enviou Jesus. Jesus foi
erguido na cruz para expiar os nossos pecados. Se olharmos
para Ele, seremos salvos. “E como Moisés levantou a
serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem
seja levantado; para que todo aquele que nele crê tenha a
vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (Evangelho
de João 3;14-16)
Não te podes salvar a ti mesmo, mas serás salvo por
Deus, olhando a Jesus. Foi erguido na cruz para receber no
teu lugar o castigo que merecias. Graças à morte de Jesus,
os teus pecados foram perdoados e foste curado e
reconciliado com Deus. Graças à ressurreição de Jesus,
podes nascer para uma vida nova e receber o Espírito de
Deus.
Se creres nesta mensagem, faz comigo esta oração:
Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que mereço a condenação
eterna. Mas acredito que Deus te enviou para morreres na cruz para
me salvar. Eu aceito-te como o meu salvador. Acredito que Deus te
ressuscitou dentre os mortos. Recebo o teu Espírito e uma vida nova.
Aceito-te como meu Senhor. Amém (Contacta outros Cristãos)
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