PROBLEMA

OCULTO

O Problema Oculto

Poucos sabem que têm um problema espiritual oculto, seríssimo!

VOCÊ TEM UM PROBLEMA?
Talvez não seja fácil percebê-lo. Se você tem bons relacionamentos, uma profissão agradável e bem-sucedida;
tem uma família que o ama e sente esperança quanto ao
futuro, talvez não imagine que exista algo para acertar
em sua vida. Mas existe. Você tem um problema a acertar
com Deus — um problema bastante sério, que lhe custará todas as coisas boas por toda a eternidade.
Talvez você não sinta o seu problema agora. Alguém
pode ser considerado culpado e, apesar disso, não se
sentir culpável, assim como uma pessoa pode ter câncer
e não senti-lo, nem estar ciente disso.
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ENTÃO, QUAL É O PROBLEMA?
A Bíblia usa várias palavras e frases para nos ajudar
a entender o maior problema do homem. Um problema
oculto, latente, mas real e mortífero.
Primeiramente, a Bíblia diz que você está MORTO
— não doente, não desesperadamente doente, quase à
morte, e sim morto! De acordo com a Palavra de Deus, a
conseqüência do pecado em cada pessoa é a morte espiritual: “A alma que pecar, essa morrerá.” (Ezequiel 18.4);
“Porque o salário do pecado é a morte” (Romanos 6.23).
A Bíblia prescreve esse destino para todos aqueles que
têm pecado.
Deus quer dizer que, cada pessoa (por causa do seu
pecado), começa sua existência neste mundo como alguém que está espiritualmente morto. Ele pode estar
vivo em seu exterior, mas em seu interior está morto
para Deus. A sua situação é pior do que você imagina.
Em segundo lugar, a Bíblia diz que você está CEGO,
espiritualmente cego. “Mas, se o nosso evangelho ainda
está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o ‘deus deste século’ (Diabo) cegou o
entendimento dos incrédulos” (2 Coríntios 4.3-4). Assim como alguém numa caverna não pode enxergar suas
próprias mãos, visto que não há luz, assim também você
não pode ver a Cristo, se Deus não resplandecer sua luz
sobre a verdade.(v. 6). Em um mundo de pessoas cegas,
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cada indivíduo imagina sua própria realidade interior,
mas não pode ver a verdade, a menos que Deus lhe dê
visão espiritual. Ele pode ver mentiras, mas não pode ver
a verdade.
A Bíblia diz que você está PERDIDO. Em Lucas 15,
Jesus descreveu o estado de perdição, contando as histórias da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho
pródigo. Não há nada mais desesperador do que estar
perdido; é semelhante a um homem que está numa ofuscante tempestade de neve, em que cada desvio parece ser
o correto naquele momento, mas todos são caminhos de
morte.
A Bíblia diz que você está CONDENADO. Isto significa que você está sob o julgamento de Deus, devido à
sua desobediência para com Ele. “Quem não crê já está
julgado” (João 3.18). Deus condena todo incrédulo ao inferno, ainda que ele esteja na parte mais remota da terra.
Deus é justo em fazê-lo, porque os incrédulos têm pecado contra qualquer conhecimento que tenham a respeito
de Deus (ver Romanos 1).Um pecado apenas é suficiente para condenar o homem ao inferno, mas não crer na
provisão do Salvador é selar a condenação eterna.
Você está MORTO, CEGO, PERDIDO e CONDENADO. O que estou procurando dizer-lhe é que você realmente tem um problema SERÍSSIMO, que só pode ser resolvido
com ajuda externa.
• Você é uma pessoa morta, não pode vivificar a si
mesmo;
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• Você é cego, não pode dar visão a si mesmo;
• Você é uma pessoa perdida, não pode achar o caminho por si mesmo;
• Você é uma pessoa condenada, não pode absolver-se, por si mesmo, de sua culpa presente.
• Você tem um problema, um grande problema. E
o pior, você não tem nenhuma solução para ele,
a menos que esta solução venha de Deus. Você
simplesmente não pode resolver o seu problema
sozinho.
A maioria das pessoas não compreende o real significado do Evangelho de Jesus Cristo. A religiosidade vazia tem cegado o entendimento espiritual de multidões
para não compreenderem o poder tremendo que há no
Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de
Deus para a salvação de todo aquele que crê (Romanos
1:16). O Evangelho é a solução para o problema oculto
do homem. O Evangelho é a gloriosa notícia do amor e
da graça de Deus em prover um Salvador para todos os
pecadores.
Acontece que muitos homens não se acham perdidos
e nem carentes de salvação, por isso não compreendem
o real significado do Evangelho. Não percebem a terrível
situação espiritual em que se encontram diante de Deus,
e quando ouvem o Evangelho, a resposta de Deus para o
problema oculto do homem, não são impactados porque
essa boa notícia faz pouco sentido sobre suas vidas.
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Todo ser humano tem um problema oculto seríssimo, mas Deus tem a solução revelada. Ele a revelou no
Evangelho.

A SOLUÇÃO VEM DE DEUS!
• Primeiramente, Deus coloca o seu amor sobre
você, desde a eternidade passada. Pense nisso!
“Com amor eterno eu te amei.” (Jeremias 31.3)
• Em seguida, Ele envia seu Filho, Jesus Cristo, a fim
de ser o seu Salvador. Jesus veio pagar o preço dos
seus pecados, morrendo na cruz, em seu lugar.
“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo
nós ainda pecadores” (Romanos 5.8). Na morte de
Cristo, o preço total de todos os nossos pecados,
foi pago. Assim, a justiça de Deus é satisfeita e
você, totalmente perdoado. Por isso, Cristo é chamado de Salvador .
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VOCÊ

TEM UM PROBLEMA, E

DEUS
TEM A SOLUÇÃO — A ÚNICA SOLUÇÃO.
Jesus disse que Ele veio buscar e salvar “quem se havia perdido” (Lc 19:10). Sabe quem se havia perdido?
Você, eu e toda a humanidade! Nós perdemos a glória
de Deus, perdemos a comunhão com o Criador desde os
dias de Adão e Eva, no Jardim do Éden. Ficamos distantes de Deus, e separados de Deus, perdemos o sentido da
vida, os verdadeiros valores, nossa identidade existencial
e o rumo da eternidade.
Jesus disse também que Ele não veio chamar justos,
mas “pecadores ao arrependimento”. Do ponto de vista de
Deus, “não há um justo, nem um sequer” sobre a face da
Terra (Romanos 3:10). Todo homem está espiritualmente morto, cego, perdido e condenado. Jesus veio chamar
as pessoas à salvação porque todos nós precisamos dela,
caso contrário, só restará a condenação eterna.
Infelizmente não discernimos a vida e a eternidade
pela ótica de Deus e sim, a partir do nosso próprio ponto
de vista. Esta cegueira espiritual impede a percepção do
problema oculto em nosso interior e a solução de Deus,
no Evangelho.
Todo ser humano nasce separado da comunhão com
Deus (Sl 51:5) e cresce nessa condição espiritual, completamente perdido, cego e condenado pela justiça de
Deus à morte eterna. Se permanecer sem arrependimen-
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to, morrerá em pecado e será condenado eternamente.
Mas, Deus nos ama com um amor infinito! Deus nos
ama tanto, que enviou o Seu único Filho Jesus ao mundo
para nos salvar desta condição horrível, possibilitando o
perdão de nossos pecados e a nossa salvação.
O amor de Deus é verdadeiro, sincero e puro. Deus lhe
ama simplesmente porque você existe. O amor de Deus
está disposto a pagar o preço mais alto possível, para resgatar, transformar e perdoar o que se acha perdido.
Cristo Jesus, sendo Deus, se fez homem, como você e
eu. Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou
(Hebreus 4). Ele foi fiel ao Pai Celestial em tudo que fez e
ensinou; cumpriu a vontade do Pai nos mínimos detalhes.
E na cruz, Ele assumiu o meu e o seu lugar; a sua e a minha
culpa. Ele foi julgado e punido em meu e em seu lugar.
Os meus pecados o levaram à cruz! A ira de Deus contra
todas as iniquidades humanas caiu sobre Jesus na cruz!
Jesus recebeu o nosso castigo, o salário do nosso pecado.
Jesus morreu em nosso lugar!
A morte de Jesus foi substitutiva! Ele estava na cruz
nos substituindo; tomando o seu e o meu lugar; levando sobre si mesmo, os meus e os seus pecados! Cada
pecado que você já praticou, cada transgressão aos
mandamentos da Lei de Deus... Jesus foi punido em
seu e em meu lugar.
A Bíblia diz que “o justo morreu pelos injustos, para
levar-nos a Deus”(1 Pedro 3:18). Nunca houve e nem jamais haverá novamente um momento como aquele!
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Na cruz, nossos pecados caíram sobre Jesus. Sim, Jesus morreu em nosso lugar, foi sepultado, mas ao terceiro
dia ressuscitou! Ele venceu a morte! Não está mais no
sepulcro, ressuscitou dentre os mortos em um corpo incorruptível e glorificado! Subiu aos céus e prometeu voltar um dia para reinar com seus discípulos.
Jesus levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa.
Nós podemos, através de Jesus, receber o perdão divino e
ter comunhão com Deus. O caminho de volta para a comunhão e o relacionamento com Deus está aberto! Esse
caminho de retorno foi conquistado através do sangue
precioso que Jesus derramou na cruz!
Quando creio no sacrifício de Jesus em meu benefício, esse sacrifício torna-se válido sobre minha vida. A
Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, mediante a
fé (Ef 2:8). Deus gratuitamente providenciou o Salvador
e eu preciso crer neste Salvador para ser salvo.
Não há mais nenhuma condenação para os que estão
em Cristo Jesus (Romanos 8:1). Todo aquele, que reconhecendo o seu próprio pecado, se arrepende, e crê em
Jesus Cristo; confiando no Seu sacrifício na cruz, recebe
o perdão de Deus. O Pai Celeste nos atribui a justiça de
Seu Filho, e nos recebe como Seus filhos amados, por
adoção. O homem tem um grande problema oculto, mas
Deus tem uma grande solução revelada.
Aqueles que já experimentaram esta solução são
chamados de crentes. Eles crêem que Deus os ama e
que Ele providenciou um Salvador para os homens: Je-
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sus Cristo. Jesus pagou na cruz o preço pelos os nossos
pecados.
O crente em Jesus Cristo foi ACHADO por Deus,
ILUMINADO pelo Espírito Santo, VIVIFICADO espiritualmente e SALVO por Jesus Cristo.
Você confirma que já recebeu a solução de Deus para
o seu problema? Já abriu o seu coração para receber pela
fé o perdão e a graça de Deus? Já abriu seu coração para
receber a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor?
Se a sua resposta é SIM, seu problema acaba de ser
resolvido! Aleluia!
Em verdade, em verdade vos digo que quem
ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas
já passou da morte para a vida ( João 5:24).
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