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   A carta apaixonada do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma era
sobre o poder do evangelho, o plano de Deus para a redenção do
homem perdido.

Nos primeiros 17 versículos, Paulo chamou sua atenção para o poder
do amor, graça e misericórdia de Deus, ao imputar a própria justiça de
Cristo àqueles que ouviram e deram atenção ao evangelho.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2078.1-8
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20John%202.15-29
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.16-32


Nos 14 versículos seguintes, Paulo chamou sua atenção para o poder
da ira de Deus, que será derramado sobre aqueles que rejeitaram Seu
evangelho como o único meio pelo qual podem ser salvos.

 

   Deus nos chamou para confessar nossa fé em Jesus Cristo como
nosso Salvador mesmo no que agora está se tornando uma cultura
muito anticristo.

Isso exigirá uma mudança completa em nossa filosofia de vida – de
tolerância e progressividade para intolerância e proteção,
especialmente em relação àqueles que têm algum nível de influência
e autoridade sobre nossos filhos, pois seu futuro temporal e
segurança eterna estão em jogo.

   De Romanos 1:18-3:20 , o apóstolo Paulo apresentou prova após
prova, e escritura sobre escritura, para demonstrar que nenhum homem
tem a justiça inerente para estar diante de um Deus Santo.

O salário do pecado que Deus impôs a Adão e Eva está sobre todos
nós, pois todos pecamos e continuamos a carecer da glória para a
qual Deus nos criou.
No Julgamento do Grande Trono Branco, todas as nações serão
levadas perante o tribunal do julgamento de Deus.
Mesmo que Deus julgue cada nação de acordo com a luz da verdade
à qual foram expostas, o veredicto será o mesmo, e a punição será a
mesma. Por quê?
Houve um tempo em que o povo das nações pagãs sabia mais sobre
Deus do que muitos judeus nos dias de Paulo, mas seus pais e avós
falharam em transmitir essa verdade a seus filhos e netos.
O que eles sabiam sobre Deus os tornava culpados de seus pecados.
Mas ao invés de confessar e se arrepender desses pecados, eles
rejeitaram o Único Deus Verdadeiro e O substituíram por um deus de
sua própria criação, um mais tolerante com seus pecados.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18-3.20


Tal supressão da Palavra de Deus continuou de geração em geração
até que o verdadeiro conhecimento de Deus foi totalmente perdido.

 

Na última geração, a América passou de uma nação temente a
Deus para uma nação que odeia a Deus, de uma nação
principalmente cristã para uma nação pós-cristã, e agora para
uma nação anticristã.

Monoteísmo – a aceitação geral do único e verdadeiro Deus da Bíblia.
Ateísmo – o movimento Deus está morto começou no início dos anos
70 na Emory University em Atlanta, GA,
Panteísmo – Deus e o universo são equivalentes; Deus é uma parte
de tudo; portanto, existem vários deuses.
O neo-paganismo de hoje é o “wokeism”, uma religião que visa
reconstruir a cultura ocidental com um novo conjunto de valores,
incluindo a base para a fé cristã. Cada conceito da fé cristã está
sendo redefinido sob a visão de “sentimentos experienciais” em vez
de “verdade absoluta” e “revelação divina”.

1. A Revelação da Verdade de Deus – Vs. 19-20 – “O que de
Deus se pode conhecer é manifesto neles, porque Deus
lho manifestou. Pois desde a criação do mundo seus
atributos invisíveis são claramente vistos, sendo
compreendidos pelas coisas que são feitas, sim, seu
eterno poder e divindade, de modo que são
inescusáveis”.

Deus se deu a conhecer a cada pessoa na terra através de:
Revelação Natural – se há uma criação, deve haver um Criador. Se
houver um design, deve haver um Designer.
Revelação Divina – as Sagradas Escrituras e Sua palavra audível
falada através dos profetas, sacerdotes e outros governantes.

 



2. A Supressão da Verdade de Deus – Vs. 18 – “Pois a ira
de Deus se revela do céu contra toda impiedade e
injustiça dos homens que suprimem a verdade em ”

Em Hebreus 6:4-6 , o escritor descreve aqueles que ouvem o
evangelho, recebem o evangelho e são tão iluminados pelo evangelho
que experimentam a obra do Espírito Santo em suas vidas, mas então
suprimem essa verdade, se voltam longe dele, e voltar a adorar seus
antigos deuses.
A aplicação desse versículo é muito clara: Se uma pessoa ou uma
nação de pessoas deliberadamente se afastam do plano de salvação
que Deus providenciou, eles não devem esperar encontrar a salvação
de outra maneira, pois não há outra maneira de ser salvo. .
Então, quem está suprimindo a verdade da Palavra de Deus? Falsos
crentes – aqueles que ouviram a Palavra, receberam a Palavra,
creram na Palavra e por um tempo viveram de acordo com a
Palavra. Mas, quando o custo do discipulado se tornou muito alto, eles
permitiram que o espírito de rebelião criasse raízes em seus
corações, e eles não queriam mais ouvir a Palavra de Deus.
O escritor de Hebreus disse que era “impossível” para Deus reviver
aquele coração novamente, não porque ELE o proíbe, mas porque
eles não querem se arrepender.
Toda vez que ouvimos a Palavra de Deus, e o Espírito Santo nos
convence de nossos pecados, e deixamos de confessá-los e nos
arrependermos, estamos suprimindo a verdade que dissemos aos
outros que cremos.

3. A Rejeição da Verdade de Deus – Vs. 21 – “Ainda que
conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem deram graças, mas tornaram-se fúteis em seus
pensamentos, e seus corações insensatos se
obscureceram”.

https://biblia.com/bible/nkjv/Heb%206.4-6


Em vez de glorificar a Deus como Deus, aqueles que suprimem a
verdade redefinem Deus como um deus menor, aquele que é mais
tolerante com seus pecados.
Em vez de dar graças a Deus por todas as bênçãos da vida, aqueles
que suprimem a verdade nunca podem estar satisfeitos com suas
vidas.
Paulo disse que havia duas consequências para a rejeição da verdade
de Deus:

Escuridão espiritual – eles não podem mais discernir as coisas
espirituais.
Cegueira mental – eles não conseguem mais encontrar as
respostas para as perguntas da vida.

4. A Substituição da Verdade de Deus – Vs. 23 – “Mudaram
a glória do Deus incorruptível em semelhança da
imagem de homem corruptível, e de aves, quadrúpedes
e répteis”.

Observe que eles não se livraram do fato da existência de Deus; eles
apenas O trouxeram para o nível deles.
Quando uma sociedade fica cheia de todos os tipos de falsas
religiões, ela está bem no fundo da espiral descendente – isto é, este
é o estágio final da sociedade.

5. Os resultados da rejeição do homem – “Deus os
abandonou”.

Versículo 24 – “À impureza” – atividade sexual de qualquer tipo fora
dos laços do casamento.
Versículo 26 – “Às paixões vis” – atividade sexual de qualquer espécie
que seja contrária ao uso natural do corpo masculino e feminino.
Versículo 28 – “Para uma mente degradada ” – qualquer tipo de
comportamento que é impróprio para um verdadeiro filho de Deus. Se



tal comportamento não for corrigido, levará à depravação total.


