Casas Abertas
Estudos Diversos
Bênçãos preciosas e mui grandes.
Bênçãos dos recursos divinos
2Pe 1:2 Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus
e de Jesus, o nosso Senhor.
2Pe 1:3 Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e
para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua
própria glória e virtude.
2Pe 1.4a: Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes
promessas...
Pedro é eloquente e tem o cuidado de elogiar com grande ênfase as promessas de
Deus que são preciosas e mui grandes!

A fé cristã é um caminho de sacrifício:
1Cor 9:27 Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois
de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.
A fé cristã é um caminho de sacrifício, mas recompensadora!
Há recompensas em uma estrada ladeada por promessas:
•

benditas;

•

abundantes; e

•

gloriosas!

Temos preciosas e mui grandes promessas, portanto a vida cristã não é uma jornada
penosa e frustrante. O seu Deus, que fez as promessas, é fiel para cumpri-las!
Pense ou peça agora a Deus, algo que seria tudo de bom para você e este desejo
extrapola seus limites de realizá-lo.
Veja o que Deus pode fazer:
•

Ef 3:20 Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que

pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
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•

O Senhor pode fazer muito além do que você pediu ou pensou!

A dimensão desses recursos?
(2Pe1.4b): “... para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza
divina…”
Deus nos resgatou de uma grande condenação para uma grande salvação.
Por intermédio das preciosas e mui grandes promessas de Deus, nascemos do
Espírito, nascemos do alto, passamos a fazer parte da família e da natureza de Deus.
A natureza Divina é compartilhada conosco de forma tal, que um dia, livres do pecado e
revestidos da Glória do Senhor, O veremos face face.
•

Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então,
veremos face a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente,
da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1Cor 13:12

Estamos sendo transformados à imagem de Cristo.
•

Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho, a glória do
Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como
pelo espírito do Senhor. 2Cor 3:18

Deus, com o martelo da sua Palavra e cinzel da vida, esculpe em nós o caráter de Cristo
para nos tornar coparticipantes da Sua natureza divina.
Como uma criança recém nascida compartilha da natureza dos pais, a pessoa nascida
de Deus compartilha da natureza de Deus. Como a criança cresce junto dos seus pais e pelo
convívio, cada dia acentua a semelhanças entre si, assim o homem que cresce na graça e
no conhecimento de Deus. Portanto serão semelhantes:
•

As expressões,

•

O caráter,

•

O comportamento,

•

A conduta,

•

As palavras,

•

As experiências.

Pedro não quer dizer que o ser humano é absorvido pela divindade, tal coisa dissolveria
a identidade pessoal.
O que está dito aqui é o mesmo declarado por:
•

Paulo
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o

Gal 2:20 [ Já ] estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do filho
de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.

•

João
o

1Jo 5:1 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus: e
todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido.

•

Pedro
o

1Pe 1:23 sendo já regenerados, (de novo gerados) não de semente
corruptível, mas (senão) incorruptível, pela palavra vivente de Deus,
(viva) e que permanece para sempre.

Se a hereditariedade de sangue (o sangue que um dia volta ao pó) pode tão poderosa
influência, quanto mais a espiritual! Lute por sua geração, busque a imitação, a imagem, a
semelhança de Cristo.

Geração Santificada
Geração Santa, nós somos filhos de Deus por adoção e também por natureza divina,
creia!
Irmãos, saímos do tribunal celeste de Deus não como réus condenados, mas como
filhos adotados.
Receba, se aproprie, tome posse do Sublime Amor dAquele que nos deveria
sentenciar à morte, mas nos adotou como filhos! E isso por causa da justiça em Cristo,
concedida a nós.
Recebemos uma nova natureza e um novo coração. Temos agora não apenas o nome
do nosso Pai, mas também sua natureza, seu caráter e sua semelhança.
Sua estrutura antes simplesmente carnal, foi aperfeiçoada, reestruturada pelo e para
o Espírito, Espírito Santo de Deus. Seu “DNA” espiritual, foi modificado pelo Espírito
Santo, regenerado e em breve aperfeiçoado!
Hoje santificados e depois glorificados! A maior de todas as experiências ainda está
por vir. Uma vida a ser vivida, na eternidade e em contato paternal, com características
angelicais (Mateus: 22.30) face a face com Deus!
Não viva como se sua existência limita-se ao tempo presente, porque estou certo
"...que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em
nós será revelada." Romanos: 8. 18.
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