Um Privilégio Negligenciado

Hebreus 10:19-22
Para nossa Reflexão:
Fale sobre uma privilégio que recebeu e que não tem usado.Pior do que não ter nenhum
privilégio, e tê-los e não usá-los. Essa é uma característica do avarento: ele tem e não usa, com
medo de gastar.
Fazemos o mesmo em relação às coisas espirituais. Temos vários privilégios dados pela nova
Aliança em Cristo e não usamos insistindo em viver na velha aliança. E com isso, deixamos de
gozar dos privilégios do tempo que estamos vivendo (a Graça), e o pior, diminuindo o
potencial, a eficácia e o poder do sacrifício de Cristo no Calvário, a ponto dele ficar sem
impacto.
Vamos analisar alguns privilégios que nós, cristãos da nova Aliança, temos em Cristo:
1º. Privilégio: O acesso ilimitado a Deus : Quando nós fazemos um pacote de telefone, onde
nos dizem que podemos “falar à vontade”, não ficamos maravilhados? Ficamos desconfiados,
porque nós não acreditamos em acessos ilimitados. Tem muitos cristãos que não acreditam no
acesso ilimitado ao Pai Celestial. Ele acha que ainda precisa de intermediários: em sua religião
anterior era o sacerdote, agora é o pastor, o dirigente da célula, etc. Ele fica na dependência
de terceiros. Não tem intrepidez (liberdade) de falar com Deus e apresentar seus sonhos,
problemas, expectativas a Deus. Sem métodos, rituais, rezas, linguagens específicas ou lugares
“certos”. Simplesmente uma conversa com o seu Pai.
Não necessitamos de “sacerdotes” para entrar no Santo dos Santos(Presença de Deus). Nós
precisamos desfrutar deste privilégio que temos perdido, o acesso ilimitado ao Trono de Deus.
2º. Privilégio: O grande sacerdócio de Cristo Na velha Aliança, os sacerdotes eram limitados.
Eles usavam animais para purificação de pecados, uma vez ao ano. Mas na nova Aliança, Cristo
veio como O próprio sacrifício, destruindo a separação entre o homem e Deus. (Leiam Hebreus
7.23-26).
Jesus pode salvar perfeitamente e totalmente. Não existe salvação em parcelas, ou passos
para a salvação. Se você crê no sacerdócio de Cristo, você pode viver neste descanso.
3º. Privilégio: O sacerdócio universal dos cristãos: Na nova Aliança você é um sacerdote! Por
isso que esse movimento da Igreja Neo-Testamentária vem resgatar este privilégio: o
sacerdócio universal de todos os crentes. “Cada membro é um ministro”. (Ralph Neighbour). O
sacerdócio não é privilégio somente dos pastores. Somos todos iguais! O mesmo acesso que o
seu líder tem à Deus, você também tem!
Somos todos ministros, e todos nós podemos falar de Cristo para as pessoas, podemos orar
pelos enfermos e libertar os oprimidos.

No Reino de Deus não há lugar para consumidores de bons programas. Nas religiões, as
pessoas são treinadas a serem consumidores.
Deus quer que você seja uma pessoa realizada, e para isso, você tem que ser um doador, um
sacerdote, um ministro.
Não vá para o culto ou para a sua célula para consumir, mas vá para abençoar e ser um
instrumento de cura na vida das pessoas.
Desafio: Orem uns pelos outros em questões específicas e desfrutem do Privilégio da Graça!!

