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Um relacionamento pessoal com Jesus começa no momento que
percebemos nossa necessidade dEle, quando admitimos que somos pecadores,
quando nos arrependemos de nosso pecado e pedimos a Ele que entre em nossos
corações para ser a autoridade em nossas vidas.
Deus, nosso Pai Celestial, sempre desejou estar perto de nós e ter um
relacionamento conosco.
Antes de Adão ter pecado no Jardim do Éden (Gênesis capítulo 3), ele e Eva
conheciam a Deus de uma forma íntima e pessoal. Eles andavam com Deus no
Jardim e falavam diretamente com Ele. O pecado do homem nos separou de Deus.
Deus é perfeito e não pode viver no meio de pecado.
Antes da morte de Jesus na cruz, as pessoas tinham que sacrificar animais
quando pecavam, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que muitas
pessoas não sabem, percebem ou se importam é que Jesus nos deu o presente
mais maravilhoso – a oportunidade de passar a eternidade com Ele e o Deus Pai
se acreditarmos, quer dizer, confiarmos, nEle. “Porque o salário do pecado é a
morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”
(Romanos 6:23).
Deus enviou o Seu Filho para carregar o peso de nosso pecado, ser morto e
ressuscitar, provando Sua vitória sobre o pecado e morte. “Agora, pois, já nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (Romanos 8:1). Ao aceitarmos
esse presente, nós nos tornamos aceitáveis aos olhos de Deus e podemos ter um
relacionamento com Ele.
Devemos incluir Deus em nossas vidas diárias da mesma forma que
faríamos com outro membro da família, sendo que Ele é muito mais importante!
Devemos orar, ler Sua Palavra e meditar nos versículos da Bíblia, com a intenção
de conhecê-lO melhor e poder fazer Sua vontade.
Devemos orar por sabedoria, que é a qualidade mais importante que
podemos possuir. Devemos levar nossos pedidos a Ele, pedindo no nome de
Jesus, que disse: “Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos

escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele volo conceda” (João 15:16). Jesus foi Quem nos amou tanto que deu Sua vida por
nós, e Ele é o único que pôde construir uma ponte entre nós e Deus. Foi Deus
quem enviou Jesus; Eles são um e os dois merecem nossa honra, adoração e
louvor.
O Espírito Santo também é Deus. Ele é a “parte” que nos foi dada para ser o
nosso Conselheiro. “Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei
ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre
convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não no
vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós”
(João 14:15-17). Jesus disse isso antes de morrer, e depois de Sua morte o
Espírito Santo se tornou disponível a todos que estavam realmente procurando a
Ele. É Ele quem mora nos corações dos crentes e nunca vai embora. Ele nos
aconselha, ensina as verdades e muda os nossos corações. Sem o divino Espírito
Santo, não teríamos a habilidade de lutar contra o mal e tentações, mas já que O
possuímos, começamos a produzir o fruto que surge quando deixamos o Espírito
nos controlar: “amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio” (Gálatas 5:22-23).
Esse relacionamento pessoal com Jesus não é difícil de achar e não há
nenhuma fórmula misteriosa para alcançá-lo. Quando nos tornamos filhos de
Deus, recebemos o Espírito Santo e Ele começa o trabalho em nossos corações.
Devemos orar sem cessar, ler a Bíblia e frequentar uma igreja que acredita na
autoridade da Bíblia. Todas essas coisas vão nos ajudar a crescer espiritualmente.
Confiar que Deus vai nos ajudar diariamente e acreditar que Ele é quem nos
sustenta é a forma de termos um relacionamento com Ele. Talvez não vamos ver
as mudanças imediatamente, mas poderemos enxergá-las com o tempo, e todas as
verdades se tornarão claras.

