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João 15.16

INTRODUÇÃO

“Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi” Jo 15.16, continuaremos extraindo mensagens
poderosas deste sermão de Jesus, registrado por João. A escolha soberana de Deus sobre nossa vida é
uma das mais lindas doutrinas da palavra de Deus.

Escolhidos para sermos amigos
Nesta nova relação com Cristo, sentimos segurança em saber que antes que nós o conhecêssemos, Ele nos
escolheu do mundo para andarmos com Ele, como seus amigos (Jo.v15.19). Neste novo relacionamento
de amizade, desfrutamos de alguns privilégios com Ele. Vejamos:

1º) Seus Segredos (Sl.25.14). O grande privilégio dos amigos de Deus é saber dos seus segredos.
2°) Participamos também dos seus sentimentos. Como uma esposa amada compartilha dos sentimentos
do esposo querido, assim também nós. O que Ele ama, amamos; o que Ele odeia, também odiamos. Assim
partilhamos  também  do  grande  amor  que  ele  sente  pelas  almas  perdidas  e  queremos  vê-las  salvas
(Lc.19.10).
3°) Participamos ainda de seus sofrimentos (Jo 15.18-20). O mundo aborreceu nosso Senhor, por isso não
podemos ter a ilusão de que nos amará. Pelo contrário, podemos esperar, perseguições, preconceitos,
aborrecimentos e ódio.  A boa notícia é que se sofremos com Ele,  temos a promessa de que com Ele
também reinaremos ( II Tm.2.12).
4°) Participamos também de sua glória (Jo.17.22) Ele repartiu conosco da sua glória.

Nossa escolha por Deus nos traz segurança
Foi Jesus quem falou: “Tudo o que o pai me dá, virá a mim e o que vem a mim de maneira alguma
lançarei fora”… (Jo. 6.37). A vontade do pai que nos deu seu filho Jesus é que nenhum de nós se perca
(Jo. 6.39; temos, assim, a certeza de que Jesus não nos deixará, nem nos desamparará (Hb. 13.5), pelo
contrário, estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos (Mt. 28.20). Isto nos traz grande
alívio, pois sabemos que não somos merecedores deste tão grande amor (Jo. 3.16), mas foi isso mesmo
que Deus fez: nos deu vida quando estávamos mortos e, ainda, nos fez herdeiros de todas as bençãos
espirituais,  em  Cristo  Jesus  (Ef.  2.1,  Gl.  3.25).Temos  convicção,  portanto,  não  só  de  nossa  filiação
(Ef. 1.5,5), mas também de nossa herança, pois fiel é o que prometeu (Ef. 10.23). A nossa escolha não se
deu de forma improvisada, mas foi feita ainda antes da fundação do mundo (Ef. 1.4) e quem nos escolheu
não muda de ideia, pois Nele não há nenhuma sombra de mudança ou variação (Tg. 1.17), pois Ele é
Sempre  o  mesmo  (Hb.  13.8).  Estejamos,  pois,  certos  de  nossa  eleição  e  filiação  por  parte  de  Deus.
Somente nosso pecado pode nos afastar de nosso Criador, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo
pecado e nos purificar de toda mancha (I Jo.1.9).

COMPARTILHAMENTO
Algum acontecimento já te fez temer perder a sua condição de salvo? Mas lembre-se que a salvação não é
por merecimento, mas sim um presente que Deus nos dá por meio de seu Filho, mediante a fé (Ef 12.8).

CONCLUSÃO
A certeza que temos de nossa salvação e eleição por Cristo Jesus jamais deve nos levar a ter uma vida
desordenada, pois assim como disse Paulo: “Aquele que está em pé cuide para que não caia” (Co. 10.12),
Jesus também nos admoestou a guardar o que temos, para ninguém tomar nossa coroa (Ap. 3.11). A
convicção de nossa salvação é para que tenhamos uma vida alegre, vitoriosa e jamais relaxarmos em
nossa vigilância e cuidados diários.
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