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Verdades Vitais – Quem é Jesus Cristo?

Ele Ã© o Ãºnico REDENTOR dos eleitos de Deus. â€œMas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido
de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoÃ§Ã£o de
filhos.â€•(Gal. 4:4-5)
Jesus Cristo veio para salvar pecadores eleitos, (Efe.1:2-7). Ele precisa salvÃ¡-los por redimi-los. Redmir alguÃ©m
significa pagar o preÃ§o exigido para comprar as suas vidas e liberdade. Isto Ã© exactamente o que Jesus Cristo fez na
cruz do CalvÃ¡rio. Ele veio para redimir aqueles que sÃ£o presioneiros da sua prÃ³pria culpa e depravaÃ§Ã£o, e
estÃ£o justamente condenados a morrer debaixo da ira e maldiÃ§Ã£o de Deus. Ele precisa de redimi-los, porque a
justiÃ§a Divina exige que o pecador seja punido, (Rom. 6:23). A salvaÃ§Ã£o nunca pode ser Ã custa da prÃ³pria
rectidÃ£o e justiÃ§a de Deus. Deus requer que a sua lei necessita ser cumprida e a sua justiÃ§a necessita ser
satisfeita. Isto Ã© exactamente o que Jesus Cristo, o REDENTOR, veio fazer! Jesus cumpriu a lei de Deus na sua
vida de obediÃªncia sem pecado, e Ele satisfez a justiÃ§a Divina na sua morte expiatÃ³ria na cruz. Para o fazer, Ele
tomou todos os pecados de todos os seus eleitos sobre si prÃ³prio. Ele tomou o lugar deles como o substituto debaixo
da ira e maldiÃ§Ã£o de Deus. Ele sofreu debaixo da ira de Deus sobre o pecado no seu prÃ³prio corpo e alma na
cruz. Ele morreu. Ao fazer isso, Ele comprou uma redenÃ§Ã£o eterna e uma heranÃ§a eterna para todos os redimidos,
(Heb. 9:12,15). E Ele ressurgiu de novo, vitorioso sobre o pecado e a morte â€“ com autoridade de libertar os cativos e
dar-lhes o dom da vida eterna. Ele abriu o caminho para a graÃ§a de Deus fluir como um livre e imerecido favor aos
indignos pecadores. Ele providenciou uma completa justiÃ§a na base da qual Deus pode livremente perdoar atÃ©
mesmo o mais vil pecador. â€œEm quem temos a redenÃ§Ã£o pelo seu sangue, a saber, a remissÃ£o dos pecadosâ€• (Co
1:14).
Completa e uma livre salvaÃ§Ã£o

Ã© providenciada por Deus no Redentor!

Acima de todas as outras necessidades,
em Cristo.

tu precisas conhecer este Redentor e o caminho de Deus para a salvaÃ§Ã£o
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