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Um novo e vivo Caminho
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo
dos Santos, pelo Sangue de Jesus, pelo novo e vivo
caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne. (Hebreus 10.19-20)
Ao morrer na cruz do calvário, em nosso lugar, Jesus Cristo demonstra quão
grande é o amor que o Pai tem por nós. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva
até esse Pai de amor.
Esse novo e vivo caminho só é possível pela graça. Mas o que é a graça? A
graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos esse amor do Pai. Você e eu nada
podemos fazer para sermos merecedores do amor, do perdão e da vida que Ele nos
dá.
A graça demonstra o amor de Deus, ao se fazer homem para nos tornar filhos
de Deus. Vemos no evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que “a todos quantos o
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus”. Hoje, você e eu, por
meio de Jesus Cristo, podemos nos achegar com intrepidez diante do Senhor, pois
fomos feitos “filhos de Deus”. Hoje somos filhos amados. Aleluia!
Saber quem somos em Deus e o que temos n’Ele, nos faz caminhar com
segurança, pois teremos a certeza que Ele nos dirigirá os passos.
Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Já o reconheceu como único e
suficiente salvador?
Se sua resposta é não, a sua hora é agora. Reconheça-o como seu salvador
e como seu Senhor. Receba dessa graça que está disponível para você através de
Jesus.
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Se sua resposta é sim, não tenha medo de se achegar ao seu Pai. Ele é um
Pai de amor e tem prazer em ouvir a tua oração. Não deixe que as situações do seu
dia-a-dia te impeçam de ouvir a doce voz do seu Pai.
Entremos pois, com ousadia, no Santo dos Santos, diante do nosso Pai.
Que Deus te abençoe!
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