Lins, janeiro de 2015.
Olá glorioso(a)! Deus te bendiga!
Que o ano de 2015, seja repleto de grandes mudanças em seu
homem "interior". Vejo hoje a necessidade de entendermos o que
é ser "feito justiça de Deus" por meio da fé em Jesus Cristo! A
Igreja tem ensinado muito ao homem a sua necessidade de
Justiça, sua fraqueza e sua incapacidade de agradar a Deus.
A metade dos cristãos têm sido mantidos sob condenação, já
que a Igreja tem ensinado pouco sobre o que nós somos em
Cristo, sobre os benefícios de sermos família de Deus... Saiba que
tudo o que Cristo já fez por nós está disponível HOJE.
Não temos que esperar irmos ao Céu para entrarmos nas
bênçãos que Cristo já conquistou para nós... É nosso direito
entrarmos AGORA!
Deus, Ele mesmo é a nossa Justiça... Somos a Justiça de Deus
em Cristo. Passamos a ser participantes da divina natureza no
momento em que aceitamos a Cristo e entramos na família de
Deus.
Se você vive uma vida de fraqueza e derrota, é por que você
não sabe o que você é em Cristo.
A suprema necessidade da Igreja neste tempo, é saber o que
somos em Cristo e como o Pai nos vê.
Entendi que "ser justificado por Jesus" é a capacidade de ficar
na presença do Deus Pai sem o senso de culpa ou inferioridade.
Ao menos que você saiba quem você é, e o que você é em
Cristo, você não poderá viver uma vida vitoriosa. E Satanás, o
pecado e a doença, serão sempre os seus senhores. No instante
em que você descobrir que em Cristo você foi feito Justiça de
Deus , e passar a entender o que essa Justiça significa, Satanás
será derrotado.
Portanto faça o propósito de passar mais tempo com Deus, em
adoração, nesse Novo Ano que se inicia!
Shalom!
Rita Andrade

