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Mensagem: Deus é justo
Pastor Jamir Sbrana
O autor de Hebreus que havia mostrado os perigos da apostasia da fé em Jesus e a possibilidade
dessa apostasia se tornar uma realidade na vida de seus ouvintes hebreus, motivou cada um deles ao
melhor, ao mais forte, ao mais excelente – Hebreus 6.9 NVI. O autor acreditava que os seus ouvintes
poderiam viver e desenvolver plenamente o que era sustentado pela salvação e que estava intimamente
ligado à salvação. O que pertencia à salvação? Duas qualidades que não mudariam com o passar do
tempo:
1.A intensidade da salvação – Hebreus 2.3 NVI.
2.A fonte da salvação – Hebreus 5.8,9 NVI.
Assim, o autor de Hebreus demonstra que o mesmo Deus que realizou a grande salvação dos
seus ouvintes não era injusto para se esquecer do amor demonstrado por eles ao seu nome e ao seu povo
– Hebreus 6.10 RA. O termo injusto era designado para alguém perverso e sem justiça para agir como
juiz. Porém, não podia ser aplicado a Deus, pois Ele julga sempre com justiça – Romanos 2.5,6 NVT. A sua
misericórdia providenciou o pagamento para satisfazer a sua justiça em Jesus – Romanos 3.25,26 NVT.
Por isso, Ele não se esqueceria do trabalho e do amor do povo dele em servir, pois Ele mesmo capacitou
o seu povo para isso – I Pedro 4.10,11 NVT.
Diante de todas essas verdades, o autor de Hebreus declarou o seu desejo para com os seus
ouvintes – Hebreus 6.11 NVT. O autor lançou o seu coração sobre duas necessidades que os seus ouvintes
tinham:
1.A necessidade de mostrar a plena certeza de sua esperança. Cada ouvinte deveria tornar evidente com
esforço completo a fidelidade de Deus que trazia esperança aos seus corações – Hebreus 10.22,23 RA.
2.A necessidade de se tornar imitadores dos fiéis para alcançar a promessa – Hebreus 6.12 NVI. Para
isso o autor de Hebreus buscou o exemplo de fé do pai da nação, Abraão – Hebreus 6.15 NVI. Assim como
Abraão os ouvintes tinham a necessidade de perseverar – Hebreus 10.36 RA.
Da mesma forma que os ouvintes da carta não podemos nos tornar indiferentes em relação à
nossa fé e esperança. Não podemos nos acomodar na nossa grande salvação eterna e nos tornarmos
como uma lâmina que perde o fio de corte. Precisamos servir e lutar com disposição e coragem ao justo
Deus, usando os dons que recebemos dele, para abençoar o povo dele e glorificar o seu nome! Por isso
devemos buscar a excelência para anunciar Jesus, a fonte de eterna salvação para os que creem em seu
nome. Devemos buscar a excelência para anunciar a sua segunda vinda para os que creem em seu nome!
Por isso, reflita:
O que você espera receber de Deus, o justo juiz?
2 Timóteo 4:8
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não
somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
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