
Promessas de Salvação
Chegou  o natal, tempo de enfeitar a casa, de comprar 
presentes, receber parentes queridos. Essa é a época 
em que o mundo todo põe todas as coisas em pausa 
para acender luzes e festejar. Tudo isso porque Deus 
cumpriu suas promessas de salvação no nascimento de 
Jesus!

Numa simples estrebaria em Belém, há dois mil anos, Numa simples estrebaria em Belém, há dois mil anos, 
circundado por animais, nasceu o esperado Salvador. O 
profeta Miquéias já havia predito essa vinda modesta: 
“Mas tu, Belém-Efrata, embora seja pequena entre os 
clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o gov-
ernante sobre Israel. Suas origens estão no passado dis-
tante, em tempos antigos." (Mq 5:2).

Sim, o ungido de Deus havia sido prometido há muitos 
anos para o povo de Israel. Muitas foram as profecias a 
seu respeito; desde o Gênesis, na verdade, se fala sobre 
o Salvador! Ainda no jardim do Éden, o Senhor Deus 
afirma para a serpente: “Porei inimizade entre você e a 
mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; 
este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar" 
(Gn 3:15). O envio do Ungido de Deus já era plano 
divino ainda no começo da humanidade.

As boas novas de redenção ecoavam já na vida dos patri-
arcas, como na vida de Abraão, o homem que o Senhor 
convoca a oferecer seu filho em sacrifício. De forma po-
derosa, momentos antes do sacrifício, o próprio Deus 
dá o seu cordeiro em resgate pela vida de Isaque. Que 
mensagem poderosa de salvação! O Cordeiro de Deus 
já estava sendo anunciado.

As promessas de salvação retumbam nas palavras de 
Isaías: “Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a 
virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará 
Emanuel” (Is 7:14). O próprio Deus estaria entre nós 
para salvar! Que palavras maravilhosas. “Porque um 
menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo 
está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravil-
hoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe 
da Paz” (Is 9:6).

Você já parou para refletir no quanto Deus queria nos Você já parou para refletir no quanto Deus queria nos 
assegurar que teríamos a remissão dos pecados? São 
tantas promessas, tantas demonstrações do Seu amor, 
que duvidar da sua boa vontade para conosco é insen-
satez. O plano de salvação se fez presente desde o 
princípio, desde a criação do homem. Não há nada que 
fuja dos propósitos de Deus! Ele continuou no controle 
da história ao prometer que traria a redenção para 
todo o que crê.

Você consegue ver o agir de Deus em sua vida? Conseg-
ue ver o que Ele tem feito ao longo da sua caminhada? 
Todas essas coisas apontam para a vida eterna com Ele. 
Tudo que o Senhor faz aponta para a esperança que po-
demos ter de uma vida cheia da presença dEle!
Durante dez anos, eu e minha esposa oramos ao 
Senhor pedindo por um filho. Foi um tempo difícil, 
uma montanha-russa de emoções. Lembro que, após 
cinco anos de muita busca e oração, minha esposa acor-
dou com dores muito fortes. Ela precisou fazer uma 
cirurgia de emergência, pois seu útero estava muito in-
flamado. No dia seguinte, ainda em recuperação no 

al. O Senhor era muito claro através de João 15: Ele 
estava nos “podando” para que pudéssemos frutificar! 
Seguimos recebendo mensagens do Senhor que afirma-
vam: Ele estava cuidando de tudo! Podíamos confiar. E 
de fato, após outros cinco anos, finalmente chegou  o 
tempo de recebermos um bebezinho! A promessa havia 
se cumprido em nossas vidas.
Há alguma promessa que ainda não se cumpriu em sua Há alguma promessa que ainda não se cumpriu em sua 
vida? Confie no Senhor e entregue seus caminhos a 
Ele! Procure respostas em oração e elas virão. Ele está 
disponível! Ele prometeu a salvação e a entregou na 
cruz para nós! Quanto mais ele não entregará?


