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Amados Irmãos na Congregação, Irmãos e Irmãs em Cristo,
Nós lemos em Mateus 28:9 um dos primeiros ensinamentos de nosso Senhor depois de sua
ressurreição da sepultura, "Salve". A tradução grega de "salve" é "ser alegre e alegrar-se" e o inglês
antigo traduz como "alegria para você" e "saúde para você", a isto somamos todos. Esta bênção é
ainda apropriada hoje conforme celebramos novamente o novo caminho que começou para toda a
humanidade, que segue e coloca sua fé absoluta em nosso Senhor Jesus Cristo. Sua vitória sobre os
inimigos de Deus poderia agora ser usada por Seu Pai para terminar um período sem esperança para
a humanidade e começar uma nova maneira de ser novamente reconciliados com Ele, seguir Seus
caminhos e estar preparado para o Reino prometido de Deus. Mateus 25:31-34 “E quando o Filho
do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua
glória; E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta
dos bodes as ovelhas; E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos
que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo.” Com a queda do homem e da mulher no jardim do Éden,
os obstáculos foram agora de forma a impedir a entrada no Reino. Deus, na criação, já havia
anunciado que uma oportunidade seria dada para limpar estes obstáculos do caminho. Gênesis 1:16
"E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para
governar a noite; e fez as estrelas." Estes foram colocados por Deus no quarto dia, como uma
profecia que, no quarto dia do Seu tempo, um evento aconteceria como dito por Malaquias 4:2-3
"Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e
saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo
das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos." Hoje
celebramos o cumprimento dessas profecias declaradas pelo anjo às mulheres que foram ao
sepulcro ao nascer do sol. Marcos 16: 6 "Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis; buscais a Jesus
Nazareno, que foi crucificado; já ressuscitou, não está aqui; eis aqui o lugar onde o puseram." O
último obstáculo da morte foi agora removido. Nosso Senhor tinha superado os outros obstáculos,
os do pecado. 1 Pedro 2:24 "Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes
sarados." Ele, neste novo período, deixou para nós os meios para não ter pecado como um obstáculo
- 1 João 1: 7 "Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e
o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." Ele superou o obstáculo do
inferno, que era o destino de todas as almas para esperar até o julgamento final. Agora que um
novo caminho começava por instrução de Cristo - Lucas 24: 46-47 "E disse-lhes: Assim está escrito,
e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, E em seu
nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por
Jerusalém." O inferno não seria apropriado para os crentes, mas teria de continuar, então ele e só
ele ganhou o direito de possuir as chaves para permitir a entrada ou não. Apocalipse 1:18 "E o que
vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e
do inferno." Ele iniciou um novo local de espera para aqueles que se voltaram para Ele e se
prepararam. Na cruz, Ele prometeu ao malfeitor, que reconheceu seus pecados, reconheceu Cristo
como Senhor e pediu para ser lembrado quando Ele vier para o seu reino, de que um novo local de
espera estava começando, chamada Paraíso. Apocalipse 2:7 nosso Senhor nos fala da bênção
especial que está lá "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, darlhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus." Almas fiéis têm agora este
lugar especial de bênção para esperar por sua própria ressurreição como prometido, para permitir
o renascimento final acontecer antes da entrada para o reino prometido - 1 Tessalonicenses 4:16
"Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de

Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro." Com este dia comemoramos
novamente o cumprimento da palavra de Deus - Isaías 25:8 "Aniquilará a morte para sempre, e
assim enxugará o Senhor DEUS as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de
toda a terra; porque o SENHOR o disse." Também devemos ser gratos que, por causa da vitória do
Senhor, ele foi capaz de também pedir ao pai para estender esta bênção a todas as nações do
mundo. Salmo 22:27 "Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor; e todas
as famílias das nações adorarão perante a tua face." Que maravilhosa mensagem dada a Maria,
representando os pecadores do mundo. João 20:17 "Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque
ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e
vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." A humanidade, depois de todos esses anos, tem novamente o
direito de acessar a Deus e um Pai amoroso por nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos em Lucas 24:3639 do testemunho de Seus apóstolos "E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no
meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam
algum espírito. E ele lhes disse: Por que estais perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos
vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e vede, pois
um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Esta paz deve ser proclamada
com todos nós de novo hoje.
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