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SALVO PELO SANGUE

Certa vez, em cruenta guerra, um batalhão teve que fugir em meio a muitos tiros vindos de seus
inimigos.  Entre  os  soldados  havia  um  jovem  chamado  Stewart.  Todos  recuavam  diante  do
fulminante ataque. De repente, seu amigo que corria ao lado, foi  gravemente atingido. O rapaz
tomou o companheiro e colocando-o em suas costas continuou correndo usando toda sua força.
Com o peso do ferido e a falta de ar devido ao grande esforço que estava fazendo, caiu desmaiado
sob o amigo todo ensangüentado.

Aqueles que os perseguiam passaram por todos os soldados alvejados, executando os sobreviventes.
Todavia  ao  observarem  Stewart  deram-no  por  morto  e  se  foram.
Após algum tempo o jovem foi lentamente despertando e pôde ouvir as vozes dos aliados que eram
do pelotão de resgate. Tirou de sobre si seu amigo que já estava morto e levantou-se. Sua farda
estava toda encharcada de sangue, contudo ele mesmo não estava ferido, então disse: “Fui salvo
pelo sangue do meu amigo!”

Como as balas atingiram fatalmente a todos que estavam pela frente, assim também a morte e a
condenação eterna estão diante de cada um e delas ninguém escapará, pois a Bíblia nos diz: Pelo
que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a
morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram 1; A alma que pecar, essa morrerá 2;
Porque o salário do pecado é a morte.3

DEUS o ama e  não  quer  que  permaneça  nessa  condição  de  perdido.  Ele  provou o  Seu amor
enviando Seu Filho para morrer por pecadores e que por este (JESUS)… anuncia a remissão dos
pecados.4 Assim como o amigo de Stewart, o Senhor JESUS foi atingido pelo terrível e justo juízo
de DEUS, o qual você merecia. Porque também CRISTO padeceu uma vez pelos pecados, o justo
pelos injustos…5 Só nEle existe a redenção, pelo Seu SANGUE, a remissão dos pecados 6; Ao qual
DEUS propôs para propiciação pela fé no Seu SANGUE. 7 Coisas corruptíveis como prata ou ouro
ou as suas obras não podem salvá-lo, mas só o precioso SANGUE de CRISTO.8

Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve: ainda
que  sejam  vermelhos  como  o  carmesim,  se  tornarão  como  a  branca  lã.9
Que você possa crer no Senhor JESUS como seu suficiente salvador e dizer como Stewart: “Fui
salvo pelo Sangue do meu Amigo!”

 O SANGUE de JESUS CRISTO, Seu Filho, nos purifica de todo pecado.10
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