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NENHUMA CONDENAÇÃO
Só podemos entender quem éramos, quando entendemos quem somos – Romanos 8.1 NVT.
Esse entendimento fará toda a diferença, pois a verdade declarada na Palavra de Deus será a
âncora que firmará as nossas vidas diante dos ventos das dúvidas e responderá ao clamor de
angústia da alma aflita – Romanos 7.24 ARA.
A vida de pecado torna o pecador desventurado ou miserável. Quando o pecador percebe a sua
condição e informado dos sintomas manifestados através da culpa e da consequência, a morte,
entende não haver tratamento – Romanos 6.23ª NVT.
Porém, o coração do pecador é enganoso e procura um meio humano para lidar com a culpa em
sua vida – Isaías 44.20 ARA. Isso pode resolver a culpa consciente, mas não resolve as culpas
ocultas nas profundezas de sua alma. Por isso, a sua procura desesperada: quem me libertará,
quem me resgatará do perigo, da escravidão e da destruição? A salvação está em um único nome
– Atos 4.11,12 ARA. Não há salvação, nem libertação, nem resgate em nenhum outro.
Por isso, o pecador condenado à destruição física e espiritual é alcançado pela graça de Jesus –
Romanos 7.25 NVT. Por isso, Deus oferece por meio de Jesus, a justificação pela fé, que é a base
do seu perdão para aquele que sofre pelo peso da culpa do pecado – Romanos 5.1 NVT.;
Romanos 6.23b NVT. Jesus Cristo é o pagamento de Deus pelo pecado do homem.
Assim, ocorreu uma grande mudança, pois agora o Espírito Santo está no centro e o resultado é
vida – Romanos 8.2 NVT. A lei do Espírito de vida é o poder do Espírito Santo agindo em nós
para nos tornar livres do poder do pecado, que conduz à morte. Por isso Deus fez o que a lei não
podia fazer – Romanos 8.3 NVT. Desta maneira:
1.Ninguém pode acusar aquele a quem Deus justifica – Romanos 8.33 NVT.
2.Ninguém pode condenar aquele por quem Cristo morreu e intercede – Romanos 8.34 NVT.
3.Para aquele sobre quem não há nenhuma condenação não haverá nenhuma separação –
Romanos 8.39 NVT. Não há condenação para quem está em Cristo. Estar em Cristo significa
estar dentro do reino de Cristo. A obra de salvação é com Deus. O crer é com cada um de nós –
Tito 3.4-7 NVT.

