“Ninguém!”
Pr. Harry Tenório

“Diante de tudo isso, que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá
nos vencer?” Rm 8.1
Introdução
Paulo está ministrando a uma igreja incrível. Ela nasce em Roma, a capital do império
opressor.
● Roma era uma cidade imponente, cosmopolita, imperial. Se orgulhava do seu exército e
das suas conquistas.
● Deus não era o alvo de culto, nem mesmo das lembranças do povo desta metrópole. O
culto ao imperador era explícito, e estava transparente nos nomes das cidades do
império.
☻ A favor de Paulo – O encontro com Cristo, o seu testemunho arrebatador de mudança.
Sua completa confiança no cristo da cruz.
- Confessar a Fé Cristã em Roma era um ato Heróico. Uma decisão que afrontava a
religião da maioria, que ia de encontro com o racionalismo.
Muitos seriam desafiados na sua confissão. Bens, família, estabilidade financeira,
integridade física estariam em risco por esta ousadia.
► Paulo vai utilizar de perguntas e respostas para tranqüilizar um grupo de cristãos
assombrados pelo medo e pela insegurança.
Vejamos a performance do apóstolo nesta ocasião em: Ninguém!
(1) Quem poderá nos vencer?
Você em algum momento da vida já se sentiu vencido?
Vencido pelo DESEMPREGO, DOENÇA, POR UMA AMEÇA DE NÃO NEGANDO A FÉ
TER OS BENS SUBTRAÍDOS?
►Todos os dias eles acordavam com este temor.
O medo produz monstros, amplia problemas, multiplica adversários e paraliza a fé.
Israel conhecia os efeitos do medo
Golias foi um gigante ampliado
O deserto foi um gigante ampliado
As muralhas de Jericó foi um gigante ampliado
O mar na saída do Egito foi um gingante invencível
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Paulo enfatiza: Deus está do nosso lado: quem poderá nos vencer?
- Deus estava com Lázaro: Venceu o gigante da morte.
- Deus estava com a mulher adúltera. Os acusadores não a venceram.
- Deus estava com Sansão. A conspiração, a queda, Dalila, o jogo da morte acerca de
qual era o segredo da sua força não o venceram. Seu ultimo ato no templo de Dagon
denunciou isto.
Testemunho de Adriana(Cunhada). Vida estagnada, sonhos frustrados, tudo conspirava
na direção do fracasso. Uma amiga cristão que não via a anos a convidou para a Suíça.
Deus está com ela, sua história começou a ser reescrita.
(2) Se deu o filho, não pode dar todas as coisas?
Uma indagação desconcertante é feita por Paulo. Aqui ele nos leva a avaliarmos a
capacidade construtiva de Deus. Ele Deu Jesus para nos salvar, que mais não nos daria?
►Se eu me sinto incapacitado, limitado, fragilizado pelas fobias do medo é só clamar por
seu socorro.
A Viúva fazia seu último bolinho quando Deus estava com ela. Envia seu profeta, sua
perspectiva limitada de vida vai sofre uma mudança radical. Deus vai virar a vida da viúva
de ponta cabeça. Quando pensa que vai comer a última refeição e morrer de fome, vê
nascer uma fábrica de azeite e farinha do fundo de uma panela. Aposentaria com a renda
desta multiplicação.
A mulher do fluxo de sangue havia gasto todas suas economias com médicos e não fora
curada do seu câncer. Impotentes os médicos anunciaram: Para você não há chances.
Mais Deus deu o filho, que custaria devolver a saúde daquela mulher. Um toque em Jesus
liberou a cura.
(3) Quem acusará aqueles a quem Deus escolheu?
► Aquele povo vivia fragilizado com a possibilidade de uma acusação. Elas poderiam vir
através de um visinho, de um parente, de um filho. Bastava manifestar a fé Cristã e os
riscos se estabeleciam. Lembro de um jovem que fora curado por Jesus e sofreu todos os
tipos de pressões para confessar que tudo não passava de uma mentira. Foram
pressionar seus pais, mais estes devolvendo as pressões ao filho disseram: Perguntem a
ele, já é grande e saberá explicar bem o que aconteceu.
Não podemos esquecer do que aconteceu com Jesus. Acusado injustamente de pecados
que nunca cometeu, foi levado ao um julgamento arbitrário onde o próprio Pilatos
reconheceu: “Não vejo mal algum neste homem!”
Ainda assim levaram-no à cruz.
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Que dizer de um outro julgamento, o interior?
Pedro após negar três vezes se sentiu o pior de todos os homens. Impróprio para o
serviço do mestre seria a tarja que deveria ser posta em sua testa. Pressões infernais
sobre sua mente. Por alguns momentos se tornou o pior de todos os discípulos. Mais
quem pode acusar aqueles a quem Deus escolheu? Quem determinará que é impróprio
para a vida cristã?
Deus o havia escolhido, e por isto Jesus assim que ressuscitou foi reencontrá-lo para
restabelecer seu pastorado.
Que dizer de Tomé, o mais instável dos discípulos? Após a morte do mestre, sua fé
oscilante estava em curto circuito. Não adiantava testemunhos de alguns discípulos
dizendo que ele ressuscitara. Sua fé racional dizia: Meus olhos viram seu final. Não
posso crer nisto!
Mais Deus o havia escolhido, e quem pode acusar Tomé de inapto para o reino de Deus
apenas porque duvidou? O próprio Jesus não o exclui, mais entendendo suas angústias
chamou-o a si e disse: Toca-me para ver quem sou.
► Você pode ser inseguro, instável, inconstante, vacilante, pode ter caído uma ou mais
vezes, pode está desacreditado na família, na igreja e até pode está acreditando que é
um caso sem jeito. Mais se Deus o escolheu, quem poderá acusá-lo?
Deus não desiste de você!
(4) Será que alguém pode condená-lo?
A conclusão é maravilhosa. Imperador, império, fariseus legalistas(ainda tão presentes
nas igrejas nos dias de hoje), os principais da igreja, as perdas, os gigantes, as tentações,
os sofrimentos, o desemprego, a perseguição, a fome, a pobreza e nem perigos de morte
poderá nos afastar do amor de Deus.
Você e eu fomos escolhidos do Pai. Deus sustentará sua escolha até o fim.
Não importa quão distante você tenha ido, não importa quantas vezes o inferno quis fazer
você acreditar que para você não há solução, não importa quantas vezes você já foi
acusado, julgado e rejeitado. Deus te escolheu e NINGUÉM te afastará do seu caminho.
Ele Já deu o filho, que mais não poderá nos dar?
Sua mão está estendida para nos alcançar.
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