A Igreja Batista
está Procurando Pecadores
Você se qualifica?
PECADOR!
Esta é uma palavra mal recebida! A nossa geração tem praticamente abolido esta palavra do dicionário. Realmente, os homens sempre repugnaram
esta palavra e buscaram removê-la do seu vocabulário. Atualmente não encontramos muitos pecadores - poucos estão sinceramente dispostos a serem
reconhecidos como tal. Hoje em dia, a maioria das pessoas são "desafiadas moralmente", sofrem de baixa estima, são vítimas de pecados de outras pessoas e,
assim sendo, não se responsabilizam pelo seu próprio pecado. Lamentavelmente, o cristianismo moderno menospreza o termo tanto quanto outros! O
cristianismo tem reformulado o significado da palavra ou simplesmente a baniram ao passado.

Nós acreditamos que este é o tempo oportuno para enfatizar, outra vez, esta palavra bíblica que foi esquecida!
DEFINIÇÃO
Obviamente o pecador é o indivíduo culpado por pecado. O que é o pecado? Pecado é não amar a Deus de todo o coração. Não é necessário aparecer
nos manchetes por ter cometido um crime notório para ser qualificado como um pecador. Se você simplesmente não ama a Deus supremamente, conclui-se
que você é um pecador. Pecados como a omissão (não sendo ou fazendo o que Deus requer) são, na visão de Deus, tão condenáveis como os pecados de
comissão (fazendo o que Deus proíbe). Toda e qualquer divergência sem relação ao padrão santo de Deus é pecado: o pecado é iniquidade (I João 3:4). Por
haver pecado contra o Deus infinitamente santo, todo pecado - não importando seu tamanho ou forma - merece o castigo eterno.
"Mas realmente eu sou tão ruim?" você pode protestar. A Bíblia diz que você é! "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus"
(Romanos 3:23). Embora manifestemos nosso pecado de forma individual, somos pecadores diante de Deus.

Somente a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode salvar-nos do pecado e isso mostra a impiedade do pecado
POR QUE ESTAMOS OS PROCURANDO
Nós estamos procurando os pecadores porque:

•

OS PECADORES são os únicos que podem se salvar: "E Jesus, tendo ouvido isto, disse lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes; eu
não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento." (Marcos 2:17)

•

OS PECADORES são as únicas pessoas por quem Cristo morreu: "Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar
os pecadores, de quem eu sou o principal." (I Timóteo 1:15) "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores."
(Romanos 5:8)

•

OS PECADORES, a menos que se arrependam, sofrerão o tormento eterno da santa ira de Deus: "Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais
..." (Salmo 104:35), "... se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis" (Lucas. 13:3), "Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre ..." (Apocalipse 21:8),
“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que
cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus” (Gálatas 5:19-21).

BOAS NOTÍCIAS
Se você é um pecador nós temos boas notícias para você. Não que você possa se salvar a si mesmo, nem ajudar a Deus a ti salvar. As boas notícias
são: Deus salva os pecadores e Ele pode salvar a você. Que misericórdia surpreendente! Devido o sofrimento de Cristo na cruz, Deus livra os pecadores do
castigo e os perdoa. "Em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça" (Efésios 1:7). Realmente, Ele faz
mais que perdoar! Ele justifica, adota e santifica os pecadores, e, no fim, os levará ao santo céu para sempre.
Nenhum pecador que vem ao vitorioso Cristo para a salvação será mandado embora. "Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de
maneira nenhuma o lançarei fora" (João 6:37). "Este recebe pecadores ..." (Lucas 15:2). Cristo recebe livremente os pecadores que vêm a Ele sem pensar na
sua nacionalidade, idade, inteligência, riqueza, etc. Ele salva alguns cujos pecados terríveis são publicamente conhecidos; Ele salva alguns cujos pecados são
conhecidos somente no íntimo da própria consciência. "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas ó que as confessa e deixa, alcançará
misericórdia." (Provérbios 28:13).
Meu amigo pecador, você não sairá de seu pecado, não confessará tudo a Deus e não confiará em Cristo como seu Salvador?

ESCLARECIMENTOS
Deixe me esclarecer um par de coisas.
Em primeiro lugar, nós teimamos por não usar nenhum adjetivo antes da palavra "pecadores". Alguns dizem que as boas notícias são só para
pecadores 'ruins', como se os 'bons' não precisassem ser salvos. Outros dizem que as boas notícias são para pecadores bons, e assim os 'ruins' não podem ser
salvos. (Na realidade, falando francamente, todos os pecadores são 'ruins'.) Alguns só têm uma mensagem para os pecadores que já se despertaram ou que
estão buscando a verdade. Nossa mensagem é para pecadores como pecadores. Se você é um pecador, já está qualificado para vir ao Salvador dos pecadores.

Em segundo lugar, os membros da nossa igreja, ainda, não estão aperfeiçoados completamente. Mesmo Cristo pagando os nossos pecados e
liquidando a nossa dívida legal diante de Deus, nós ainda lutamos contra o pecado que existe dentro dos crentes nesta vida. O pecado já não domina sobre
nós e Cristo é o nosso Mestre, mas, só no céu estaremos finalmente livres de todo o pecado em nossa experiência.

Quando você vier visitar a nossa igreja, não o desprezaremos por você ser um pecador.

NÃO É UM PECADOR?
Se você não é um pecador, nós não temos nenhuma boa notícia para você. A única mensagem que nós podemos declarar a você é que futuramente a
humilhação pelo qual você passará mostrará a sua condição desesperada de pecador. Negar que você é um pecador pode ser o pior de todos os pecados! "Se
dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós." (I João 1:10).

VOCÊ ESTÁ CONVIDADO
Amigo, se você é um pecador, nós queremos que você venha para a nossa igreja. Mais do que isso, queremos que você venha ao Senhor Jesus Cristo.
Vindo para igreja ela não o salvará, mas é um meio pelo qual você ouvirá a verdade de Cristo. Por Cristo, os pecadores são salvos. Você se qualifica! Olhe
imediatamente a Cristo!
Pastor Daniel Chamberlain, EUA

