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Introdução
Conhecer Jesus
Já ouviu falar das quatro leis espirituais? Assim como existem leis
físicas que governam o universo, também existem leis espirituais que
governam o nosso relacionamento com Deus.
A primeira lei é esta: “Deus ama você, e tem um plano maravilhoso
para a sua vida”. Como sabemos que Deus nos ama? Jesus disse:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna.” (João 3:16). Este é o plano de Deus para a nossa
vida, Cristo afirma: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância” [uma vida plena e com propósito] (João 10:10).
Mas porquê que a maioria das pessoas não experimenta essa “vida
em abundância”? Porque…
A segunda lei diz: “O ser humano é pecador e está separado de Deus.
Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de
Deus para a sua vida”. Todo o ser humano é pecador: “Porque todos
pecaram e destituídos estão da glória de Deus…” (Romanos 3:23).
O ser humano foi criado para ter um relacionamento perfeito com
Deus, mas por causa da sua própria desobediência e rebeldia,
escolheu seguir o seu próprio caminho, e o relacionamento com Deus
desfez-se. Este estado de independência de Deus, caracterizado por
uma atitude de rebelião ou indiferença, é uma evidência do que a
Bíblia chama de pecado.
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E por causa do pecado, o ser humano está separado de Deus:
“Porque o salário do pecado é a morte…” [separação espiritual de
Deus] (Romanos 6:23).

Deus é santo e o Homem é pecador. Um grande abismo separa os
dois. O ser humano está continuamente a procurar alcançar Deus e a
vida abundante, através dos seus próprios esforços: vida reta, boas
ações, religião, filosofias, etc.
No entanto, a terceira lei mostra-nos a única resposta para o
problema desta separação...
Terceira lei: “Jesus Cristo é a única solução de Deus para o Homem
pecador. Por meio Dele você pode conhecer e experimentar o amor e
o plano de Deus para a sua vida”.
O que Jesus fez? Ele morreu em nosso lugar. “Mas, Deus prova o seu
amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores.” (Romanos 5:8).
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Ele ressuscitou dos mortos. “Cristo morreu pelos nossos pecados...
Foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras... E
foi visto por Cefas, e depois pelos doze. Depois foi visto, uma vez,
por mais de quinhentos...” (1Coríntios 15:3-6).
Ele é o único caminho para Deus. “Disse-lhes Jesus: Eu sou o
caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.”
(João 14:6).

Deus criou um meio de acabar com o abismo que nos separa Dele ao
enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar,
sofrendo o castigo dos nossos pecados.
Mas não é suficiente conhecer estas três leis...
A quarta lei: “Precisamos de receber Jesus Cristo como Salvador e
Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos
conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa
vida”.
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Precisamos receber Cristo. “Mas, a todos quantos o receberam, deulhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu
nome” (João 1:12).
Recebemos Cristo pela fé. “Porque pela graça sois salvos, por meio
da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus; Não vem das obras,
para que ninguém se glorie” (Efésios 2:8-9).
Recebemos Cristo através de um convite pessoal. Cristo afirma: “Eis
que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a
porta, entrarei em sua casa” [Ele entrará na nossa vida] (Apocalipse
3:20).
Receber Cristo significa convidá-Lo a entrar na nossa vida e a perdoar
os nossos pecados. Receber Cristo implica arrependimento, significa
deixar de confiar na nossa capacidade para nos salvar e acreditar que
Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados.
Não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus e
que morreu na cruz pelos nossos pecados ou ter uma experiência
emocional. Recebemos Cristo pela fé, através de uma decisão
pessoal.
Estes 2 círculos representam dois tipos de vida:
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1) Vida dirigida pelo "Eu"

2) Vida dirigida por Cristo
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Com qual dos dois círculos (1 ou 2) você mais se identifica? Qual
deles desejaria que representasse a sua vida? Gostaria de explicarlhe como receber Cristo...
Você pode receber Cristo agora mesmo pela fé, através da oração.
“Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.”
(Romanos 10:13). Orar é falar com Deus. Ele conhece o seu coração
e está mais interessado na sua atitude do que nas suas palavras . A
oração seguinte serve como exemplo:
”Senhor Jesus,
Desejo conhecer-Te pessoalmente. Obrigado por teres morrido
na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e
recebo-Te como o meu Salvador e Senhor. Obrigado por
perdoares os meus pecados e me dares a vida eterna. Toma
conta da minha vida, e faz de mim o tipo de pessoa que Tu
queres que eu seja.”
Esta oração expressa o desejo do seu coração? Se assim for, faça
esta oração agora mesmo. E Cristo entrará na sua vida, como
prometeu.
Como saber que Cristo está na sua vida? Você recebeu Cristo no seu
coração? De acordo com a promessa de Apocalipse 3:20, onde está
Cristo agora? Cristo disse que entraria na sua vida. Ele enganaria
você? Com que autoridade você sabe que Deus respondeu à sua
oração? (Baseado na fidelidade do próprio Deus e da sua Palavra).
A Bíblia promete vida eterna a todos os que recebem Cristo. “E o
testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está
no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de
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Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que
tendes a vida eterna” (1João 5:11-13).
Agradeça sempre a Deus por Cristo habitar na sua vida, e porque Ele
nunca o deixará. “Ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei.”
(Hebreus 13:5). Baseado na promessa Dele, você pode saber que
Cristo habita em si, e que tem a vida eterna, a partir do instante que
O convidou a entrar na sua vida. Ele não dececiona.
Mas lembre-se sempre: Não dependa das suas emoções. A nossa
autoridade é a promessa da Palavra de Deus, e não as nossas
emoções. O cristão vive pela fé [confiança] na fidelidade de Deus e
da sua Palavra. A imagem abaixo ilustra a relação entre facto [Deus e
a sua Palavra], fé [nossa confiança em Deus e na sua Palavra] e
emoção [o resultado da nossa fé e obediência].

A locomotiva continuará seguindo com ou sem o vagão. Contudo,
seria inútil tentar usar o vagão para puxar a locomotiva. Da mesma
forma, nós, como cristãos, não dependemos dos nossos sentimentos
ou emoções, mas colocamos a nossa fé [confiança] na fidelidade de
Deus e nas promessas da sua Palavra.
Quais são as certezas que você pode ter, agora que recebeu Cristo?
No momento em que, num ato de fé, você recebeu Cristo,
muitas coisas aconteceram, inclusive as seguintes:
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