Você acha que é impossível que ele
seja salvo

illbehonest.com/portuguese

por Charles Leiter

Agora, deixem-me perguntar uma coisa esta noite. Quem é a pessoa na sua vida
que você acha ser impossível de ser convertida? Eu quero lhe dizer uma coisa: é impossível
mesmo. É tão impossível para essa pessoas ser convertida quanto é impossível para uma
mulher estéril de 90 anos ter um filho. É isso que Deus está lhe dizendo quando Ele chama
todo cristão de Isaque. Ele diz, "Sim, você ri o riso da incredulidade porque é impossível que
aquela pessoa seja convertida." Mas o que Ele diz? Existe algo difícil demais para o Senhor?
Especificamente em conexão com a conversão, o nascimento sobrenatural das pessoas. Ele
quer que você lance mão disso. Há algo difícil demais para o Senhor? Eu estou lhe dizendo
o seguinte, Deus diz "Eu estou dizendo que toda vez, toda vez que você vir um cristão,
perceba isso, perceba isso." Você quer rir o riso da incredulidade? Você se sente assim por
dentro? "Isso nunca pode acontecer! É assim há muitos anos, Senhor!" "É impossível." Sim, é
impossível. Mas existe algo difícil demais para Deus? Amados, nós temos todo encorajamento
para pedir a Deus pelo impossível. Bem, como eu posso saber que não estou pedindo demais
de Deus? Como posso saber que essa pessoa é um dos eleitos? Quero dizer, como eu posso
saber que não estou presumindo, sabe, e pedindo demais de Deus. Sabe, nós estávamos
falando sobre isso no estudo bíblico de estudantes, e nós começamos a olhar nas Escrituras.
E este pensamento veio a mim, "Eu não me lembro de nenhuma vez em que Deus culpou
alguém por ter expectativas altas demais, ou esperar demais ou crer demais!" É justamente o
contrário. "Oh vocês de pequena fé! Porque vocês duvidam?" "Por que não bateram mais no
chão!"
Você tem um filho ou uma filha que é impossível de ser convertido? Não somente peça
que Deus os salve, peça a Deus que dê a ele uma esposa cristã, ou dê a ela um marido
cristão. E faça dele um ministro do Evangelho ou uma mulher no campo missionário. Ele é
capaz. Veja, Satanás quer que a gente ria o riso da incredulidade. Você vê isso muitas vezes
na bíblia. Aqui está Acabe, depois de ter matado Nabote. Elias foi a ele. Ele diz, "No lugar em
que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue." Ele disse
isso a Acabe. O tempo passou. Acabe sobe a Ramote-Gileade. Quer atacá-la. O profeta
Micaías diz "Se você para lá, você morrerá na batalha." Bem, Acaque olha para isso e
diz "Olha, eu prefiro confiar no velho Elias, eu sei que ele está certo." Ele disse "Meu sangue
vai ser lambido 30 milhas daqui." "Não tem como esse cara estar certo. Eles não podem ambos
estarem certos, é impossível." "Eu vou à batalha." E certo homem toma o seu arco, atirando a
esmo. E simplesmente acontece de atingir entre as juntas da armadura e ele se move para o
lado e sangra até a morte na carruagem. Ele morreu como Micaías disse. E eles levaram a
carruagem 30 milhas de volta para Samaria para enterrá-lo e eles lavaram o sangue dele da
carruagem perto daquele tanque em Samaria. Exatamente como Elías disse que aconteceria.

É assim que é com Deus. Você ri o riso da incredulidade, Deus rirá por último.
Nós sabemos como Paulo era como um Apóstolo. Você olha para Saulo, descendo
pela estrada respirando ameaças e morte. Odiando cristãos. Segurando as vestes de
Estevão... Você pode imaginar como é assistir à alguém ser apedrejado até a morte?
Segurando as vestes de Estevão enquanto o apedrejavam até a morte. Se você dissesse para
um cristão do primeiro século, você dissesse "Aquele cara vai ser a pessoa que mais amou a
Jesus no mundo." Ele vai escrever a maior parte do Novo Testamento, que você nem conhece.
Ele teria rido. Se eu tivesse dito às famílias de muitos de vocês sentados aqui, esta noite. Se
eu tivesse ido a eles um ano atrás, ou dois anos atrás, e dito "Você sabe o que ele vai estar
fazendo? Ele vai estar nessa conferência. Ele será um cristão, cantando louvores a Deus,
comparacendo aqui... Ele estará liberto das dorgas, livre do álcool, livre do vício de pornografia.
Todas essas coisas serão verdade e ele estará sentado numa reunião cristã." Eu sei de alguns
ateus aqui. Eles eram ateus seis meses atrás, ou um ano atrás, ou dois anos atrás, e eles
estão aqui esta noite, cantando louvores a Deus! Se você tivesse dito isso a sua família, eles
teriam rido. Se eu tivesse dito isso a você, você teria rido. É impossível.
Você diz, "Bem, a minha salvação não era impossível." Então você não é um cristão.
Ver o rosto de alguém que algumas semanas atrás era um filho do diabo. E o rosto deles está
radiante com a alegria do Senhor. Quero dizer, isso é uma recompensa indescritível.
Oh, nós estamos tão saturados de incredulidade! Eu estou tão saturado de
incredulidade. Quanto "O que mais Ele pode dizer para você além do que Ele já disse?" O que
mais Ele pode fazer por nós? Somos como os filhos de Israel de certos modos. Nós vemos um
milagre após o outro e no dia seguinte você se sente como se nada jamais aconteceu na sua
vida.
Todo cristão é um emblema do fato de que Deus é mais poderoso do que todas as
forças do inferno.
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