O PRESENTE QUE CUSTOU CARO AO PRESENTEADOR

"Por pura generosidade, ele nos colocou em pé direito consigo mesmo. Um presente
puro. Ele nos tirou da bagunça e nós nos restabelecemos para onde ele sempre queria
que nós estivéssemos. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no
altar do mundo para limpar esse mundo de pecado "(Romanos 3: 24-25 A Mensagem).
O melhor presente que você já recebeu não foi comprado em uma loja. Nenhum dinheiro
foi envolvido. Não estava em nenhuma prateleira de mercado ou liquidacao de lojas.
No entanto, custou ao Doador tudo.
A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho à Terra para lhe dar o maior presente de sempre. Ele
veio à Terra para morrer e te fazer bem com Deus. Romanos 3: 24-25 diz: "Por pura
generosidade, ele nos colocou em pé direito consigo mesmo. Um presente puro. Ele nos
tirou da bagunça e nós nos restabelecemos para onde ele sempre queria que nós
estivéssemos. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do
mundo para limpar esse mundo de pecado "(The Message).
Então, por que Jesus teve que morrer? Vejamos algumas razões:
1) Ninguém é perfeito. Nunca conheci uma única pessoa que tenha afirmado ser perfeita.
Eu não estou de acordo com minhas próprias expectativas, muito menos o padrão perfeito
de Deus. Nem você. Todos nós explodimos. A Bíblia diz: "Todos nós pecamos e ficamos
aquém da glória de Deus" (Romanos 3:23 CEV).
2) Deus é justo. Deus quer ser justo. Quando alguém infringe uma lei, deve haver uma
penalidade por isso. Quando você quebra as leis do homem, você paga a penalidade do
homem. Quando você quebra as leis de Deus, você paga as penas de Deus. Romanos 6:23
diz: "O salário do pecado é a morte" (NVI).
Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21: "Deus tomou o
Cristo sem pecado e derramou sobre ele os nossos pecados. Então, em troca, ele derramou
a bondade de Deus em nós! "(TLB) Jesus assumiu o meu pecado e seu pecado e todo o
pecado que já foi cometido. Essa é a Boa Notícia, o Evangelho: Jesus pagou o preço que
você nunca poderia pagar.
3) Aceite o presente gratuito de Deus. Deus nos deu um presente gratuito de salvação
quando Jesus tomou nosso pecado sobre si mesmo. É um presente que devemos receber.
A Bíblia diz:"Mas a todos os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu o direito
de se tornarem filhos de Deus" (João 1:12).
Você aceitará o dom gratuito da salvação de Deus? Uma coisa é entender o básico de
como ter um relacionamento com Jesus. É outro para aceitar o presente.
O maior presente é a maior alegria que podemos oferecer ao mundo. Isso custou muito
caro a Deus. Ele deu o Melhor que tinha para que eu e voce possamos celebrar o Natal, e o
Natal é uma mensagem que passamos porque conhecemos o valor e o significado desse
presente em nossa vida.
O presente é compartilhar o básico. São os pontos de que não merecíamos esse presente,
de que alguem pagou o preço , e alto, desse presente e que esse presente está disponível
a todos os que O querem aceitar.
Ai sim, vai ser Natal todos os dias na vida daqueles que O aceitarem e Deus se alegrará
com essa vida dizendo: Valeu a pena o investimento.
Abraço forte e Feliz Natal a todos.
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FRUTO DO ESPIRITO : Uma nova série de estudos que voce nāo pode perder.
Participe. Retorna no primeiro domingo de janeiro.

