MISSÃO CUMPRIDA,
SALVOS PARA SEMPRE!
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Índice
Missão cumprida,
salvos para
sempre!

1) Oração.

2. Introdução:
Estamos chegando ao fim de mais uma série de estudos... E como
Deus tem nos abençoado, não é mesmo? Como é maravilhoso olhar para a
Bíblia na companhia da família e reaprendermos como esse lugar é
especial...
Hoje, vamos estudar as duas últimas palavras do Senhor na cruz
e a nossa oração é que o Espírito do Senhor cuide de cada um.

2) Introdução
3) Reflexão
- 6ª Palavra -

3. Reflexão
6ª PALAVRA - “E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está
consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.” João 19.
30.
Nesta sexta palavra, o Senhor Jesus faz uma declaração
fundamental para a fé cristã: ESTÁ CONSUMADO. Significa que Ele pagou
totalmente o preço dos nossos pecados, a obra estava realizada, a sua
missão fora cumprida!
Qual é o sentido dessa afirmação do Senhor?

1- Resgate

2 - Reconciliação
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1 – RESGATE
A morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado, o
qual tem uma consequência inevitável pelo homem por si: a morte eterna
(Porque o salário do pecado é a morte... Rm 6. 23a). No caso dos crentes
em Cristo, Ele pagou este preço no nosso lugar. ( ... mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor”. Rm 6. 23b)
2 – RECONCILIAÇÃO
A posição do mundo em relação a Deus foi modificada pela morte
de Cristo, de tal modo que agora, todo aquele que n'Ele crer será salvo. O
homem deixou de ser inimigo e passou a ser amigo. “E tudo isto provém de
Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o
ministério da reconciliação; isto é, Deus estava em Cristo reconciliando
consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a
palavra da reconciliação”. 2 Co 5. 18,19 (At 2:21; Rm 10:9-10).

3 - Prova de Amor

- 7ª Palavra -
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3 – PROVA DE AMOR
O sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós.
Qual é o preço de cada um de nós para Deus? O preço do sangue de Seu
próprio Filho unigênito. Esse valor é muito maior do que prata ou ouro ou
riquezas, o valor que os filhos de Deus têm é o Sangue de Jesus. Para que
pudéssemos ser salvos, o Senhor pagou o maior preço, deu a maior prova
de amor: a vida do Seu Filho, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que n'Ele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jo 3. 16.
7ª PALAVRA – Lucas 23. 46 – “E, clamando Jesus com
grande voz, disse: Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu Espírito. E,
havendo dito isto, expirou”.
Quais são as implicações da morte do Senhor? Em primeiro
lugar, Jesus haveria de vencer a morte, ela era o último inimigo a ser
vencido. No entanto, para vencer a morte, Jesus precisaria passar por ela
primeiro. Por isso, era necessário que Ele morresse primeiro para depois
ressuscitar. Foi exatamente isso que Ele fez morrendo na Cruz. Na Sua
morte, Ele pôde vencer a própria morte, pois ao terceiro dia ressuscitou.
“Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde
está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força
do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso
SENHOR Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho não é vão no Senhor”. 1 Co 15. 54b-58.
Uma segunda lição é que, entregando-Se nas mãos do Pai
celestial, Ele declara o poder sobre a vida e sobre a morte. Com essa
afirmação, Jesus estava completando a Sua grandiosa obra de salvação.
Ele veio como “o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. Era
necessário que Ele assim procedesse entregando-Se para pagar o preço
dos nossos pecados. No entanto, a Bíblia Sagrada nos revela que Ele
retornará como o Leão da tribo de Judá. No dia em que Ele voltar para julgar
os vivos e os mortos, “julgará o mundo com justiça e os povos com
equidade”. (Sl 98. 9). “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus,
crede também em Mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não
fosse assim, Eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando Eu for, e
vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para Mim mesmo, para que
onde Eu estiver estejais vós também”. Jo 14. 1-3.

Aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus, quando Ele
virá com majestade e glória para nos buscar, e todo olho o verá.

4) Conclusão

1 - Nunca se sinta só

2 - Jesus cumpriu
totalmente a sua
missão

3 - Em breve voltará

4. Conclusão das Sete Palavras
Sem dúvida, a vinda de Cristo e a Sua obra consumada é o maior
evento da história e de toda a humanidade. E essa maravilhosa obra se
completará no tempo de Deus, quando Ele vier com toda a Sua majestade e
glória. Diante disso, aprendamos as seguintes lições:
1 - NUNCA SE SINTA SÓ - Jesus padeceu tudo isso por nós, por
isso nós jamais sofreremos o que Ele sofreu em nosso lugar. Jamais
seremos deixados pelo Pai, o Espírito Santo habita conosco e está conosco
em todos os nossos momentos, tanto os de alegria, como os de dor e
sofrimento. O Senhor nunca nos abandona, pois Ele nos vê através de
Jesus.
2 - JESUS CUMPRIU TOTALMENTE A SUA MISSÃO - Jesus
pagou totalmente o preço dos nossos pecados. Agora não precisamos
fazer mais nada para sermos salvos, exceto confessarmos pecados, nos
arrependermos, crer na obra de Cristo, pedir perdão e viver lutando contra
a nossa natureza caída. Não precisamos fazer sacrifícios, novenas,
caminhadas, procissões e promessas... Ele cumpriu plena e cabalmente a
Sua missão salvadora.
3 – EM BREVE VOLTARÁ - A morte não poderia deter o Autor da
Vida! Ao terceiro dia Ele ressuscitou e em breve voltará! Em João 14. 6,
Jesus disse que foi preparar um lugar de habitação eterna para o crente,
lugar esse em que iremos habitar. Ali estaremos para sempre com o
Senhor! Podemos olhar para o futuro com esperança! Ainda que lágrimas
marquem o nosso rosto aqui, vivemos na esperança da Glória de Deus.
SOLI DEO GLÓRIA!!!
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