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Batalhando fervorosamente pela fé
“nossa segurança eterna”

Judas 1:24-25
Wayne J. Edwards, pastor

   A Epístola de Judas foi escrita 70 anos após a ressurreição de Jesus
Cristo. Mas porque o Espírito Santo a inspirou, esta carta dá uma
descrição perfeita da condição espiritual da igreja nos últimos dias da
era da igreja e, portanto, um retrato perfeito da igreja hoje.
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Um líder da SBC escreveu: “O povo de Deus está dividido
geracionalmente, metodologicamente e espiritualmente. No que
diz respeito à América e à maior parte do mundo ocidental,
estamos no meio da grande apostasia e do declínio perturbador
do evangelicalismo”.
Afastar-se da verdadeira fé e abraçar as mentiras de Satanás é
chamado de Apostasia e, embora sempre tenha sido um problema
na igreja, é o principal problema da igreja hoje, mas não está sendo
tratado como o problema sério que é.
Um apóstata não é apenas mais um incrédulo ou um apóstata
vivendo em desobediência. Um apóstata é uma pessoa que
confessou sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador, viveu como
um crente por algum tempo e até mesmo observou a Ceia do Senhor
como se fosse crente, mas deliberadamente e intencionalmente
deixou a igreja e abraçou uma falsa moda de fé baseada sobre a
doutrina dos demônios.

   Jesus advertiu Seus discípulos sobre o surgimento de falsos
mestres, assim como os apóstolos Paulo, Pedro e João. Cerca de 70
anos após a ressurreição de Cristo, Judas disse que os falsos mestres
estavam aqui e estavam conduzindo os espiritualmente imaturos para
longe da verdadeira fé.

Contestar significa defender as doutrinas essenciais da fé cristã, que
estão incluídas no Credo Apostólico.
Judas disse que eles foram transmitidos aos apóstolos pela voz de
Jesus Cristo, e o Espírito Santo os inspirou a escrevê-los no que
conhecemos como as Sagradas Escrituras.
Eles não podem ser adaptados ou modificados de maneira alguma,
pois isso comprometeria todo o corpo da verdade.
Tal apostasia é tão desenfreada hoje, dados os eventos proféticos se
concretizando, isso poderia ser a “apostasia”, descrita pelo
apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 2:1-4 , que precederia o
arrebatamento da igreja seguido pela revelação de o Anticristo.
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“Com o espírito do Anticristo tão claro, o próprio Anticristo deve estar
próximo, o que significa que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo logo
estará fora daqui!”

   No versículo 2, Judas disse que aqueles que verdadeiramente
recebem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor são “chamados,
santificados e preservados” somente por sua fé, somente em
Cristo. No entanto, ele nos exortou a manter a verdadeira fé que nos
foi dada pela graça de Deus por:

Versículo 20 – “Edificando-se na santíssima fé” – em 2 Pedro 1:5-
7 , o apóstolo listou as sete qualidades que os cristãos devem
acrescentar à nossa fé salvadora por nosso estudo consistente da
Palavra de Deus: virtude, conhecimento, temperança, paciência,
piedade, fraternidade e amor.
Versículo 20 – “Orando no Espírito Santo,” – em Romanos 8:26-
29 , o Apóstolo Paulo nos assegurou que o Espírito Santo que habita
em nós, interpreta os desejos do nosso coração, e comunica esses
desejos a Deus Pai, que fará todas as coisas cooperarem para o
nosso bem e para a sua glória.
Versículo 21 – “mantende-vos no amor de Deus” – Em João 15:9-
10 , Jesus disse que devemos andar em Seu amor e viver na
expectativa de sermos banhados com uma nova efusão do amor de
Deus a qualquer momento. As chuvas de bênçãos de Deus estão
esperando por nossa confissão completa.
Versículo 21 – “ Aguardando a misericórdia de nosso Senhor
Jesus Cristo para a vida eterna”, para viver na expectativa do
arrebatamento da igreja, pois pode acontecer a qualquer momento.

   A doutrina mais importante da nossa salvação é a nossa segurança
eterna, que é chamada de Perseverança dos Santos, aquela verdade
bíblica que diz que uma vez que somos salvos, somos salvos para
sempre, ou colocando de forma negativa, uma vez que nascemos de
novo, nós não pode nascer, ou uma vez que tenhamos recebido o dom
de Deus da vida eterna, não pode ser tirado.
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Sem a bendita certeza da perseverança dos santos, mesmo como
cristãos, não teríamos base para verdadeira alegria hoje ou qualquer
esperança para um amanhã eterno.

Ao longo do Novo Testamento, somos informados de que, se
quisermos ser um verdadeiro crente em Jesus Cristo,
devemos fazer três coisas: “Negar a nós mesmos, tomar
nossa cruz diariamente e seguir a Jesus”. ( Mateus 16:24 )
Então, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor
Jesus, existem doutrinas essenciais que devemos crer e
aplicar em nossas vidas, para que não sejamos conformados
com este mundo, mas transformados pela renovação de
nossas mentes.

No entanto, e se não houvesse garantia de que, se fizéssemos o
possível para nos rendermos ao Senhorio de Cristo, mas não
estivéssemos à altura em uma área ou outra, ainda teríamos a
certeza de nosso lar no céu?

A certeza de nossa salvação não se baseia em nossa
memória de alguma experiência religiosa que tivemos muitos
anos atrás.
A certeza de nossa salvação é baseada na obra consumada
de Cristo por nossos pecados há 2.000 anos, e na obra do
Espírito Santo em nossas vidas hoje.

Se nossa salvação não for somente pela graça de Deus, somente
por meio de nossa fé e somente em Cristo, não somos
verdadeiramente salvos.
Mesmo que façamos o nosso melhor para nos tornarmos discípulos
devotos de Cristo e servos fiéis de Deus, se Ele não nos segurar,
nos guardar, nos preservar, nos santificar e nos preparar para nos
glorificar, nunca seremos capazes de fazer tudo. essas coisas para
nós mesmos. Portanto, nossa segurança eterna está em questão.
No entanto, a certeza de nossa salvação eterna não depende de
nós, mas sim daquele que nos chamou para Si, e como Paulo disse
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em 1 Tessalonicenses 5:24, “ Fiel é Aquele que nos chamou, e
assim Ele fará isso acontecer!
Então, olhe para Judas 24-25 : “ Ora, àquele que é poderoso para
guardar-vos de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis diante
da sua glória com grande alegria, a Deus, nosso Salvador, o
único sábio, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e
para sempre.  Amém"

   Esta passagem é chamada de “doxologia”,

Logos significa “palavra”.
Doxa significa “louvor”.
A Bíblia está cheia de palavras explosivas de louvor a Deus – nos
salmos, quando os anjos cantaram no nascimento do Senhor e
quando o povo louvou Jesus quando Ele entrou em Jerusalém. O
apóstolo Paulo começa ou termina suas epístolas com uma grande
doxologia.
Então, tendo escrito sobre aqueles que foram vítimas das mentiras
de Satanás, Judas encerrou sua carta assegurando a seus leitores
duas coisas:

“Ora, àquele que é poderoso para nos guardar de
tropeço” – Deus é capaz de nos preservar – Ele é capaz de
impedir que sejamos levados cativos pelas mentiras de
Satanás.

Vendo o que está e o que não está acontecendo na
igreja e no mundo hoje, tendemos a nos perguntar
quanto tempo Deus vai demorar.
A verdade é que Deus permitirá que este mundo
continue como está até que o último pecador seja
chamado, santificado e preservado, assim como nós
somos hoje.
João 6:37-39 “ Todo aquele que o Pai me dá virá a
mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o
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lançarei fora... para que eu não perca nada de tudo
o que ele me deu.”
Podemos estar vivendo no dia da grande “apostasia” e
estamos sendo expostos ao engano do diabo hoje de
maneiras que nunca pensamos ser possíveis.
No entanto, não corremos o perigo das mentiras do
diabo e, portanto, não corremos o perigo da
condenação eterna, pois nosso Deus é capaz de
manter o que confiamos a Ele naquele Dia. ( Filipenses
1:6 )

“Ora, àquele que é poderoso para apresentar-vos
irrepreensíveis diante da presença de Sua glória com
grande alegria” – Ele é capaz de nos apresentar diante de
Suas hostes celestiais como troféus de Sua graça.

Hoje estamos na graça de Deus. Mas muito em breve
estaremos na glória de Deus, pois Ele nos colocará em
exibição como exemplos do que Sua graça fez, e Ele o
fará com grande alegria.
Sofonias 3:17 – “O Senhor teu Deus se regozijará
em ti com alegria. Ele se alegrará com você com
cânticos.”
E a notícia mais excelente é que nada poderá nos
separar dessa comunhão com Ele para sempre.
João 10:27 – “As minhas ovelhas ouvem a minha
voz… Eu dou-lhes a vida eterna, e elas nunca hão
de perecer… e ninguém as arrebatará da minha
mão.”
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