O PREÇO QUE JESUS PAGOU
Colossenses 2:13 - Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão
da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as
transgressões,
Colossenses 2:13 - E, quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão
da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas,
UM JOVEM DE 20 ANOS: 20X365=7.300 dias x20 pecados/dia = 146.000
UMA PESSOA DE 40 ANOS = 292.000 pecados
Na Bíblia, a palavra grega traduzida “perdão” quer dizer literalmente “abrir mão,
deixar ir embora”.
É abrir mão do pagamento de uma dívida.
PERDÃO = PERDA GRANDE
Jesus usou essa comparação quando ensinou seus discípulos a orar:
Mateus 6:12 – E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos
nossos devedores;
VOCÊ TEM O DIREITO DE EXIGIR O PAGAMENTO DAQUELA DÍVIDA, MAS VOCÊ ABRE
MÃO E PERDE TUDO. VOCÊ SOFRE O DANO. VOCÊ ISENTA A PESSOA DE QUALQUER
DÍVIDA COM VOCÊ.
PERDÃO É O CANCELAMENTO DE UMA DÍVIDA:
Mateus 18:23 - Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis
fazer contas com os seus servos;
O servo devia Dez mil talentos
O conservo devia Cem denários
A falta de perdão gera MÁGOA = MÁ ÁGUA
SÓ ENTRA NA GLÓRIA, QUEM RECEBEU, DE DEUS, O PERDÃO DE TODOS OS
PECADOS:
Colossenses 1:13 - Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou
para o Reino do seu Filho amado,
14 - em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados.
Colossenses 2:14 - e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e
que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,
15 - e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo
público, triunfando sobre eles na cruz.

"E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou
em si mesmo."
Despojar é um termo militar muito usado nos textos do Antigo Testamento que
representa a ação de tomar os bens e todas as posses do exército inimigo após
vencê-lo.
Recompensas por uma batalha vencida.
Vamos pensar um pouco. Se Jesus despojou os principados e potestades, então quais
eram as posses que eles tinham que Jesus queria conquistar?
OS BENS QUE SATANÁS TINHAM SOB SEU DOMÍNIO, ERAM NOSSAS PRÓPRIAS
VIDAS. JESUS VEIO POR NOSSA CAUSA.
ELE VEIO PARA NOS RESGATAR DAS MÃOS DO INIMIGO. ALELUIA!
Como Jesus venceu esse exército inimigo?
Será que Jesus deu um chute no diabo ou enforcou todos os demônios? Não.
Será que Ele rasgou Satanás com uma espada afiada? Também não.
Jesus venceu Satanás e todo o império das trevas morrendo na cruz.
Ele venceu morrendo, a cruz é a vitória.
Nós pertencíamos ao império das trevas, mas na cruz Jesus o venceu e despojou-o
permitindo que fôssemos transportados para o Seu Reino.
A crucificação era também a exposição do criminoso ao público, todavia, na morte de
Jesus Cristo, quem estava sendo exposto não era Ele, que não tinha crime algum (Jo
19:6), mas os principados e potestades, que não conseguiram evitar que o Senhor
não chegasse até a cruz.
No império das trevas se valorizam COISAS, O TER.
No império das trevas, se você não tem nada, você não é nada.
NO REINO DE DEUS SE VALORIZA PESSOAS, O INDIVÍDUO.
Lucas 12:15 - Então lhes disse: "Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de
ganância; a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens".
No Reino de Deus, você é o que você é e não que você tem.
Aprenda isto: o império das trevas e o Reino de Deus são totalmente opostos.
Portanto, não é possível vivermos no Reino de Deus pensando nas mesmas coisas
que pensávamos no império das trevas.
JESUS ENTREGOU A SUA VIDA PARA RECEBER NOSSAS VIDAS COMO
RECOMPENSA

Hebreus 12:2 - tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele,
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e
assentou-se à direita do trono de Deus.
JESUS PAGOU UM ALTO PREÇO
1 Pedro 1:18 - Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos
vossos pais,
1 Pedro 1:19 - Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro
imaculado e incontaminado,
1 Coríntios 6:20 - Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
PERDOAR ESTÁ LIGADO A SE HUMILHAR:
1 Pedro 5:6 - Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu
tempo vos exalte;
JESUS FOI HUMILHADO NA CRUZ
HUMILHAR = Do Latim: Humos = Terra
Quando alguém se prostrava em terra se humilhando estava dizendo. Pode pisar em
cima de mim
Aqui a humilhação é debaixo da mão de Deus
No amor de Cristo!
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