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Introdução
Para compreender melhor esse texto Bíblico, que Paulo escreve para Timóteo, partes de
versos de hinos antigos judaicos, para animar e alegra em suas Perseguições.
Que os perseguidores tenta silencia o ministro e contê-los, mas não pode impedir a operação
da Palavra de Deus no coração e consciência da pessoas, não tem força humana para deter.
Aqueles que seguem fielmente a Cristo, suas verdades, caminhos; não importa o custo,
certamente terá os benefícios nos Céus que tanto almeja.
Portanto quero fala sobre está palavra que não se encontra no vocabulário de Deus,
seria “Se”. Mas desde que criou o homem, Deus tem empregado a palavra “SE”. E também
para tratar com seu povo.
*Se meu povo que se chama pelo meu nome... 2Cr7.14; *Se tiverdes fé Mt21.21; *Se a vossa
justiça não exceder Mt5.20; *Jesus usou muito esta expressão: Se vós estiverdes em mim.
O apostolo Paulo descreve algumas condições que Deus queria de Seu povo empregando esta
palavra “SE”
1.Se morremos com Ele... viveremos.
Por usar essa estrofe de hinos para nos dizer, que não importa o valor que devemos deixa
nesse mundo para alcançar algo que não pode ser comparado para igreja nos Céus.
A morte é o principal ensinamento da Bíblia antes da criação (Cordeiro morto antes da
fundação).
a)O principal ensino de Jesus em vida foi a da morte; O batismo ensina que há morte –
significa sepultamento (na argentina, quando o pastor vai batizar alguém, ele diz. Eu te mato).
b)A santa Ceia não fala de renovação: anunciais a morte do Senhor... ; fala de morte,
comunhão pela morte. Ninguém come o cordeiro vivo, mas morto. A maior benção do cristão
não está na vida de Jesus, mas na sua morte e ressurreição (expiatória – redentora e
reconciliadora). Sem morte não haveria a benção da ressurreição.
c)Paulo fala: estou crucificado “morto” não mais vivo eu Gl2.20
d)Morte indica separação. Estamos separados do pecado, do mundo e da carne, isto é,
mortos.
e)A bíblia manda fazer morrer a sua natureza terrena Cl3.5, isto não é suicídio igual ao de Jim
Jones. Seja você “o grão de trigo” – Se ele não morrer, não haverá fruto. Essa morte não vem
pelo pessimismo, fracasso, derrota, mas pela entrega total do seu ser a Cristo Jesus.
Se, em conformidade com Cristo, estivermos mortos para este mundo, para os seus
prazeres, ganhos e honras, Iremos morar com Ele nós Céus, e sempre está com Ele.

Ainda mias, embora sejamos chamados para sofrer por Ele, não perderemos nada com isso. SE
MORREMOS COM ELE ....VIVEREMOS...
2.Se sofrermos, também com Ele reinaremos .
Todos querem reinar, mas para tal é necessário um requisito: perseverar. Perseverança
implica sofrimento. Outra tradução diz: sofrimento Rm5.3 .
a)Perseveramos na fé diante do sofrimento e da perseguição resultará em generosa
recompensa para nós quando Jesus Cristo Voltar para buscar os que são Seus. Em todo seu
ministério, Jesus ensinou perseverança.
b)Ninguém deve desanimar-se Hb12.1; paciência. A salvação é benção para os que
perseveram até o fim; é resistir persistir. Se quisermos participar da Glória eterna, teremos de
ser perseverantes na vida e no caminho Cristão, agindo conforme Cristo agiu, esforçando para
obter a coroa, até cheguemos aquela glória esperada.
c)Persevere, persista, resista, deixe que o legalismo, o liberalismo tome conta de sua vida;
volte na oração, na fé, no dizimo, na doutrina da palavra, no amor, na santidade, Deus é o
ajudador dos perseverantes. OS QUE PERSEVERAM.... REINARAM COM ELE

3.Se o negarmos, Ele nos Negará .
Negar é afirmar o contrario do que somos ou dizemos; O negar é visto em palavras,
pensamentos ou atitudes. O negar é única atitude que Jesus revida na mesma altura. Mt10.33
Não poderá haver entrada, nós Céus ou na glória, e nem mesmo o reinar com Cristo, a menos
que haja verdadeira transformação moral e metafisica do ser segundo a imagem de Cristo; e é
disso que consiste a vida Cristã.
a)Portanto, um homem pode negar a Cristo em suas palavras ou em suas ações, ou mediante
o caráter geral de sua vida. Talvez ele se mostre totalmente ortodoxo em sua doutrina,
expressando correta e cuidadosa mente todos as doutrinas e regras da fé da igreja. Porem, se
sua vida não for ortodoxa, sua ortodoxia credal não lhe trará qualquer bem espiritual; tem que
ter e possuir a realidade que professa.
b)O negar a Cristo é não deixar; Ele moldar e Transformar com Seu poder a sua vida, não se
engane; aquele que nega a Cristo neste mundo, não ouvirá seu nome chamado pelo Senhor
nos Céus. Portanto , não poderá ser cidadão dos Céus, a porta fechará. SE NEGARMOS....ELE
NOS NEGARÁ....
4.Se formos infiéis, Ele permanece Fiel.
O homem tem uma grande tendência a ser infiel, desde o principio, Adão traiu a confiança de
Deus. A INFIDELIDADE NÃO SENSIBILIZA A DEUS, NEM AO HOMEM.
a)Deus não pode ser incoerente, seria contraditório tratar da mesma forma os fieis e os
infiéis. Ele é sempre verdadeiro em relação a justiça, não importa quem sejamos.

b)Se os homens são infiéis, ELE permanece Fiel ao seu caráter e assim os trata. Com diz VAN
OSTERZEE “ Ele é fiel tanto nas ameaças quanto nas promessas”. Todavia, mesmo quando os
pseuscristãos o desaponta, o Senhor permanece leal, pois abandonar seria contrario a Sua
Natureza.
c)Enquanto o homem estiver sendo infiel ao Filho de Deus, mas o Filho Salvador sempre
espera o retorno do filho prodigo, aguardando para acolhe em seus braços; já que é fiel a sua
missão remidora.
Diz J.H.Bernad “ A fé do homem em Deus não é a medida da fidelidade de Deus ao homem”
não tente medir a fidelidade de Deus pela sua infidelidade com Ele. SE SOMOS INFIEIS, ELE
PERMANECE FIEL; NÃO TE ABADONOU ESTÁ DE BRAÇOS ABERTOS ESPERANDO VOCÊ.
Conclusão
A comunhão e afinidade do cristão com seu Deus só dependem da predisposição para
morremos para mundo, perseveramos no proposito de sermos fieis aquele que deu a sua
própria vida para resgate de muitos. Ser fiel é um privilegio, porém, ser o exemplo dos fieis
é uma tremenda responsabilidade.

