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DEUS, DIGNO DE SER ADORADO

Filipenses 3.3 NVT
Nas Escrituras algumas pessoas se tornaram verdadeiros prosélitos, pois se
tornaram tementes ao Deus verdadeiro. Por outro lado, muitos se tornaram prosélitos
apenas de forma exterior, sem mudança no coração. Para esses o Senhor tinha uma
palavra de advertência – Mateus 23.15 ARA. Eles não tinham aliança com Deus cujo
símbolo era a circuncisão – Deuteronômio 10.16 NVI. A circuncisão real era a
consagração a Deus do coração, da mente, do pensamento e da vida.
O apóstolo Paulo mostrou que a verdadeira circuncisão não é aquela feita na
carne, mas a circuncisão do coração, operada pelo Espírito Santo de Deus. Para sustentar
a sua afirmação, Paulo destaca três características que podem ser identificadas no povo
de Deus:
1.O povo de Deus é identificado pela sua adoração – Filipenses 3.3ª NVT.
Toda adoração que não é prestada a Deus é idolatria; toda adoração oferecida a Deus
sem a ação do Espírito não é aceitável por Ele. Os fariseus estavam na sinagoga
reprovando Jesus porque Ele curou o homem da mão ressequida no sábado, mas não
atentaram para o fato de que na mesma sinagoga eles estavam cheios de ódio tramando
a morte de Jesus – Marcos 3.5,6 ARA.
2.O povo de Deus é identificado pela sua posição – Filipenses 3.3b NVT. O povo de
Deus aprendeu quem Cristo é, o que Cristo fez e Nele tem toda a sua alegria. O povo de
Deus se gloria na cruz de Cristo como a única base para a sua salvação – I Coríntios
1.30,31 ARA.
3.O povo de Deus é identificado pela sua decisão – Filipenses 3.3c NVT. O ser humano
sem Cristo continua voltado para si mesmo, confia em si mesmo e se gloria em si mesmo.
Não confiamos no que fazemos ou deixamos de fazer, mas no que Deus fez por nós em
Cristo Jesus – Isaías 30.15 NVT.
Hoje é um dia de decisão: onde você quer o seu nome escrito? Há duas possibilidades:
1.No céu – Lucas 10.20 NVI.
2.Na terra – Jeremias 17:13 ARC.

