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“HERDEIROS DA PROMESSA”
Vida Eterna – Gl 3.:29
“E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna” 1 Jo 2.25
INTRODUÇÃO
São muitas as heranças espirituais conquistadas por Jesus na cruz para os filhos de Deus, mas, sem dúvida, a
de maior relevância é a VIDA ETERNA. Embora Jesus nos cure, nos restaure, nos liberte e nos livre de todo
mal aqui nesta terra, sua maior promessa é nos fazer viver eternamente em sua presença. Não podemos ser
cristãos que pensam somente em bênçãos terrenas, pois “se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os
mais miseráveis de todos os homens” I Co 15.19. É preciso lembrar que um dia todos estarão diante de Cristo
e confessarão que Ele é o Senhor (reis, presidentes, atletas, artistas, todos). Alguns com júbilo e alegria, pois
passarão a eternidade com Ele, outros com tristeza, pois não creram Nele. A nossa fé determina onde nós
vamos passar a eternidade: no céu, com Deus, ou no inferno. Deus nos proporciona grande salvação em
Cristo e uma cura completa para nosso espírito, alma e corpo.
COMO ALCANÇAR A VIDA ETERNA? Jo 5.24
Fé: a primeira condição para receber a Vida Eterna é acreditar, pois “aquele que crê no Filho tem a vida
eterna” (João 3.36). É preciso acreditar em Deus não somente para receber bênçãos e sim “crer nele para a
vida eterna” (I Tm 1.16). Não é algo forçado intelectualmente e sim uma esperança que flui do interior de
quem tem fé (Jo 4.14). A Vida Eterna é uma promessa garantida por Jesus (Jo 10.28). Isso significa que
quando cremos para a salvação, entregando nossas vidas a Jesus como Senhor e Salvador, logo recebemos a
vida eterna. Ao estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos alimentando nossa fé (Rm 10.17) e buscando
o conhecimento de Jesus e da vida eterna (Jo 5.39). O propósito do Evangelho é “…para que saibais que
tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus” (I Jo 5.13). A própria mensagem da Bíblia
são “palavras de vida Eterna” (Jo 6.68). Não somos nós quem alcançamos a eternidade, que seria
inalcançável para nós pecadores. Nós é que fomos alcançados pela Graça de Deus que nos deu “vida e vida
em abundância” (Jo 10.10).
O QUE OS HERDEIROS DA VIDA ETERNA DEVEM FAZER? TT 3.7
Na verdade Jesus já fez tudo e, quando morreu na cruz, declarou “está consumado” (Jo 19.30). Mas Paulo
orientou a Timóteo: “toma posse da vida eterna” (I TM 6.12), por isso também acreditamos que podemos:
a) Agradecer a Deus (Jo 6.54);
b) Perseverar (Jd 1.21);
c) Testemunhar (I Jo 5.11);
d) Santificar (Rm 6.22).
COMPARTILHAMENTO
Você sabe onde vai passar a eternidade? Se você morresse hoje, estaria salvo? Você crê que Jesus é o
Salvador, que Ele morreu para pagar o preço por seus pecados (Rm 5.8; II Co 5.21)? Você confia somente
nEle para a salvação? Se sua resposta for sim, você é salvo e tem por herança a Vida Eterna ao lado do Pai.
Glória, pois, ao rei Jesus pelos séculos dos séculos! Amém!
CONCLUSÃO
Deus quer que tenhamos a certeza absoluta da Vida Eterna ao seu lado. Não podemos viver nossa vida cristã
nos perguntando e nos preocupando a cada dia se realmente somos salvos. Devemos viver neste mundo
esperando a eternidade, por isso abrimos mão de muitas coisas em prol da vida eterna (Jo 12.25). Esta é a
maior herança que podemos receber.
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