3 SEMANA
15- Completos NEle
“Também,
nEle,
estais
aperfeiçoados
[completos]. Ele é a cabeça de todo principado e
potestade.” (Col. 2:10).

Não podeis entrar no Céu com alguma deformidade ou
imperfeição de caráter, e precisais ser habilitados para o
Céu agora, no período de prova desta vida. Se quereis entrar
na habitação dos justos quando Cristo vier, deveis ter as
profundas atuações do Espírito de Deus, para que tenhais
uma experiência individual e sejais completos nAquele que
é a plenitude da Divindade corporalmente. Mediante o
poder da justiça de Cristo, devemos afastar-nos de toda
iniqüidade. Precisa haver viva ligação da alma com o seu
Redentor. O canal de comunicação entre o homem e seu
Deus tem de estar continuamente aberto, para que a alma
cresça na graça e no conhecimento do Senhor.
Quantos, porém, não oram! Acham que estão sob a
condenação devido ao pecado, e pensam que não devem ir
a Deus enquanto não fizerem alguma coisa para merecer
Seu favor ou até que Deus tenha esquecido suas
transgressões. Eles dizem: "Não posso levantar mãos santas
diante de Deus, sem ira e sem animosidade, e, portanto, não
posso ir." Assim eles permanecem longe de Cristo, e estão
cometendo pecado durante todo o tempo em que procedem
desse modo, pois sem Ele nada podeis fazer, a não ser o
mal.

Logo que cometeis algum pecado, deveis correr para o
trono da graça, e contar tudo a Jesus. Deveis estar cheios de
tristeza pelo pecado, porque por meio do pecado
enfraquecestes vossa própria espiritualidade, entristecestes
os anjos celestiais, e feristes e magoastes o amoroso coração
de vosso Redentor. Quando, com a alma contrita, pedistes
perdão a Jesus, crede que Ele vos perdoou. Não duvideis de
Sua misericórdia divina, nem recuseis o conforto de Seu
infinito amor.
Se vosso filhinho desobedecesse e cometesse algum mal
contra vós, e, com o coração quebrantado, viesse pedir
perdão, sabeis o que iríeis fazer. Sabeis quão depressa
aconchegaríeis vosso filhinho ao peito, assegurando-lhe
que vosso amor era inalterável e que suas transgressões
estavam perdoadas. Sois mais compassivos do que o vosso
misericordioso Pai celestial, o qual "amou ao mundo de tal
maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que
nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna"? (João 3:16).
Deveis ir a Deus como as crianças vão ter com seus pais.
(Bible Echo, 1º de fevereiro de 1892)

