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08/13: “Cristão – O Viver no espírito” – Romanos 8

“Mas, por todas estas coisas, somos mais que vencedores” (Rm 8.27)

Olá Amado(a).
Neste Capítulo 8, o Apóstolo Paulo conclui sua apresentação do Evangelho, Boas Novas,
revelando-nos aquilo a que se propôs no início: “A Justiça de DEUS” para o Crente, ou seja, para
aquele que tem Fé em Jesus.
Mostrou-nos Paulo nos Capítulos anteriores, a Justificação do Crente; o Perdão ao Crente, a
Reconciliação com o Crente; o Amor de DEUS direcionado ao Crente; o Espírito Santo outorgado ao
Crente; a PAZ com DEUS do Crente; a Esperança do Crente; a Alegria do Crente em sua Esperança;
o Crescimento do Crente em suas Tribulações; a Libertação do Crente das obras da Lei; a Exclusão das
obras da Lei na Justificação do Crente; o Dom Gratuito de DEUS ao Crente; a Vida Eterna do Crente;
a Transformação do Crente pela Ressurreição de Cristo.
Agora, neste Capítulo 8, o Apóstolo conclui aquilo que, na verdade, o leitor atento já havia
concluído: “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (8.1).
Explica Paulo que “A Lei do espírito de vida, em Cristo Jesus, nos livrou da Lei do pecado e
da morte” (Moisés/Adão) (Rm 8.2).
Explica Paulo que os Crentes privilegiam as coisas do espírito sobre as coisas da carne, o que
nos torna Espirituais, sendo o Espírito Santo, que nos foi dado por outorga, o aperfeiçoador desta Obra
de DEUS. Assim “Se cumpre a Justiça da Lei em nós, que não andamos segundo a carne, mas
segundo o espírito” (Rm 8.4).
O Evangelho, como Poder de DEUS para Salvação do Crente (daquele que crê), foi
devidamente explicado por Paulo.
Os que amam a DEUS, segundo Seu Propósito (conforme a Soberania/Vontade do próprio
DEUS) recebem as bênçãos e privilégios “previamente destinados”, pela Fé em Cristo.
Somente existe Evangelho (Boas Novas) pela Fé em Cristo. O acesso ao Plano de DEUS, o
Destino de todos os Crentes, é o mesmo. Foi Previamente Concebido, ainda na Eternidade.
Não existe acesso ao Evangelho pelo “nascimento na carne”, isto seria negar a própria Obra em
Jesus. Nós somos conhecidos de DEUS pela interseção única de Cristo. Lembro o dito do próprio
Jesus: “Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar” (Mt.11.27).
A escolha de Gideão para os membros de seu “pequeno” exército foi “previamente concebida”,
de forma que apenas os que beberam água mantendo-se vigilantes, tiveram acesso à glória da
conquista. Foram os predestinados de YAHU para o Exército Gideão.
Igualmente, entre os chamados (toda a carne), apenas os Crentes herdarão a Glória previamente
destinada. Afirmamos sim, que o Crente foi predestinado. Não que a pessoa o tenha sido para crer,
mas, para o acesso às Bênçãos da Graça, após sua decisão. Seu acesso é único e igual para todos.
Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, diante de todo o estudo até este Capítulo?
- Confirmamos Paulo, isto sim, é o que diremos. Não mais Condenação! Não mais Acusação! Não
mais Separação do Amor de DEUS, para os que estão em Cristo Jesus! (Rm 8.31).
Seja YAHU, o DEUS Criador, louvado por Sua Graça, no Evangelho de Cristo! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

