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Ap 3.11

“Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa” (Ap 3.11). 

INTRODUÇÃO

Para encerrar o estudo “HERDEIROS DA PROMESSA”, vamos refletir sobre a importância de preservar as

heranças alcançadas pela graça, por meio da FÉ em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Já aprendemos que,

de todas as heranças, sem dúvida alguma, a mais relevante é a VIDA ETERNA: a nossa salvação.

PODEMOS PERDER NOSSA HERANÇA?

Jesus escreveu à igreja em Filadélfia: “Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei

na hora da tentação” (Ap 3.10). Jesus vinculou a guarda da sua palavra ao seu poder protetor. Porém, Jesus

advertiu sobre o perigo de o próprio crente afastar-se dessa proteção, por isso Ele exortou que guardassem o que

haviam recebido. “Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa”  (Ap 3.11). Jesus, também, advertiu a

seus discípulos quando vários dos que haviam crido tornaram atrás e não mais andavam com Ele: “Quereis vós

também retirar-vos?” (Jo 6.67). Vemos que, se um crente voluntariamente sair da mão do Senhor, ele perde a

sua salvação. A Bíblia adverte: “Aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia” (1Co 10.12). 

CONFESSA E DEIXA

A Bíblia mostra o caminho do arrependimento e do perdão. Para o crente preservar-se no caminho da salvação

importa que ande na luz, como o Senhor na luz está. Então, o sangue de Jesus o purifica de qualquer falta que

tiver cometido contra Deus (1Jo 1.7-9). A atitude normal é o crente não pecar (1Jo 2.1 e 3.6), mas, “se alguém

pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo”  (1Jo 2.1). Um crente que vigia e se arrepende

de qualquer falta cometida conserva a sua alma lavada no sangue de Jesus e, confiando no poder de Deus, pode

permanecer no caminho do Senhor até o fim e, assim, não perderá as heranças preparadas desde a fundação do

mundo. (Mt 23.24). Quando pecamos e confessamos os nossos delitos, temos a certeza da absolvição e do perdão.

Mas o que mais incomoda o homem é ter confessado e voltar a praticar novamente o que anteriormente diz ter

arrependido. O que diz as escrituras a respeito disso? A Bíblia diz que:  “O que encobre as suas transgressões

nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia” (Pv.28.13)

COMPARTILHAMENTO

Como um herdeiro legítimo de Deus, como tem sido seu zelo pela herança? Você pode compartilhar com o grupo

o que você tem feito para preservar-se no caminho da salvação?

CONCLUSÃO

Se o diabo não puder impedir a nossa perseverança com prazeres mundanos, ele vai  tentar impedir a nossa

perseverança no sofrimento ou, então, ele atacará nossas convicções doutrinárias. Tudo o que ele quer é roubar o

que temos, ele quer roubar nossa vida abundante e, principalmente, nossa vida eterna ao lado de Deus. Ele veio

para matar, roubar e destruir, Jo 10.10. Vista seu escudo, esteja em sua armadura, e clame fortemente a Deus,

para que, pelo seu Espírito, você possa perseverar até o fim e, com muito zelo, guardar o que Jesus conquistou na

cruz para os que O receberam como único e suficiente Salvador. Amém.
Miss. Rosângela Isméria de Oliveira Queiroz


