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O SENHOR DE TODOS
“Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós
crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo”. Atos 2.36.
Objetivo: Entendermos que Jesus não é somente o Salvador mas também o SENHOR.
Ele é a autoridade absoluta no Universo.
“Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem
existimos; e um só SENHOR, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também
por ele”. I Coríntios 8.6.
Quando trazemos pessoas ao SENHOR, ou mesmo quando nós mesmos nos
achegamos a Cristo, precisamos afirmar uma verdade que frequentemente é
negligenciada.
Quando recebemos a Jesus Cristo, precisamos recebe-Lo por ser Ele quem é. E
quem é Ele? Ele é o SENHOR. Ele é o Cabeça do corpo, que é a igreja. Sendo assim, se
nós não temos o desejo de submetermos cada aspecto de nosso ser ao Seu controle, nós
estamos apenas jogando um jogo com Deus. Estamos sendo hipócritas. Nós o honramos
com nossas palavras, mas nosso coração não é realmente Dele.
Falando sobre a submissão a Jesus, queremos dizer: Ele deve ter permissão para
controlar nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos,
nossas opiniões, nossos desejos e cada outro aspecto de nossas vidas.
Isto não é uma opção, mas sim uma parte essencial do verdadeiro cristianismo.
A menos que, e até que façamos isso, não iremos nos “mover espiritualmente” a lugar
algum. Deus nunca fará algo dentro de nós contra a nossa vontade.
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Qualquer resistência em nós contra Sua autoridade, irá nos manter distantes do
progresso espiritual.
O crescimento espiritual não pode acontecer em um crente resistente.
Eu tenho crescido espiritualmente? Ou tenho estado cercado, ano após ano,
pelos mesmos problemas, pecados e fraquezas?
A razão de eu estar assim é porque ainda não abri completamente o meu
ser para Deus.
Eu estou secretamente resistindo e recusando-me a permitir que Ele acesse cada
parte do meu coração e da minha vida?
Eu não desejo que certos aspectos da minha natureza ou do meu passado sejam
expostos e tratados por Ele?
Observando a vida de algumas pessoas que apesar de se dizerem cristãs, suas
vidas continuam as mesmas, somos obrigados a concluir que estas pessoas não
mudam porque simplesmente não querem mudar.

Oremos e submetamos as nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo! Precisamos
entender que não será uma tarefa fácil, mas necessária, se queremos crescer
espiritualmente e termos nossas vidas realmente transformadas.
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