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Verdades Vitais - Jesus!
Este é um nome muito especial de uma pessoa muito especial.
Quando o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo do nosso pecado e miséria, Deus chamouO Jesus. Em Mateus 1:21 nós lemos que Deus ordenou que o seu nome fosse chamado &ldquo;Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados." Quando Deus dá um nome a alguém nós devemos parar e ouvir, porque
Ele está a dizer-nos quem e o que essa pessoa realmente é. Quem é Jesus? Ele é Jeová Nossa Salvação. Isso
é o que o nome significa. Ele é o único, eterno, vivo e verdadeiro Deus vindo em misericórdia para salvar pecadores
perdidos. Somos ensinados a conhecê-Lo como Emanuel, que significa Deus connosco (Mateus 1:23). Nós estamos
assim a compreender que Jesus é único entre os homens. Ele é o Deus Todo-Poderoso descido do céu para
salvar e libertar pecadores. Ele é o Salvador em quem está a única esperança de verdadeira vida e alegria, tanto
para nós como para nossos filhos. Este conhecimento verdadeiro de quem Jesus é, muito nos encoraja a ouvi-Lo
quando Ele fala-nos desde a Bíblia, para crer nele e para confiar nele; pois nós conhecemo-lo como o poderoso Deus
e Salvador que veio em misericórdia para salvar o seu povo. O que é Jesus? Deus diz-nos que Jesus significa
Salvador! Ele é o Salvador enviado por Deus como o remédio completo para o pecado. Ele é enviado para
realmente salvar o seu povo. Isso significa que Ele não só vai libertar o seu povo do seu pecado e dos seus perniciosos
efeitos; da culpa da desobediência a Deus, da escravatura ao pecado, da morte como maldição, e por último do
próprio inferno; mas também Ele os trás para a verdadeira vida e alegria no favor e amizade de Deus. Ele retira-os da
miséria e dá-lhes a esperança da perfeita alegria na presença de Deus no céu. Ele é o SALVADOR! Como tu
precisas conhecer este Jesus! Lembra-te o que o Deus que não pode mentir nos ensinou no evangelho: &ldquo;E
em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos&rdquo;(Actos 4:12).
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Translation into Portuguese per kind favour of Nuno B. Pinheir
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Those wishing to read other articles in Portuguese may like to visit http://igrejapresbiteriana.com.sapo.pt/
http://soberanagraca.blogspot.com/
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