
propiciação pelos pecados do povo." Hb 2:16-17

Cristo tornou-se semelhante a nós, sofreu as 
tentações que todos nós sofremos para que através 
da Sua vida houvesse esperança para as nossas 
decepções. "Porque, tendo em vista o que ele 
mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de 
socorrer aqueles que também estão sendo 
tentados." Hb 2:18 Ele é capaz de nos socorrer em 
nossas limitações, é através da capacitação do Seu 
Espírito que podemos ter garantia de não estarmos 
acorrentados ao príncipe deste mundo, Satanás. 
Cristo que é nosso sumo sacerdote, fez propiciação 
pelos nossos pecados (Hb 2:10-11). "...pois não 
temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim 
alguém que, como nós, passou por todo tipo de 
tentação, porém, sem pecado. Assim sendo, 
aproximemo-nos do trono da graça com toda a 
con�ança, a �m de recebermos misericórdia e 
encontrarmos graça que nos ajude no momento 
da necessidade." Hb 4:15-16 Enquanto 
aguardamos a libertação completa de nossa carne, 
Cristo nos socorre e dá condições através do Seu 
Espírito para lutar contra nossos desejos 
pecaminosos. Ainda assim podemos ter a esperança 
que Ele é �el e justo para nos perdoar os pecados 
(1Jo 1.9), e arrancar a culpa da nossa decepção nos 
levando ao genuíno arrependimento!

Não foram poucas as vezes em que me 
decepcionei comigo mesmo. Você também se 
decepciona consigo? O apóstolo Paulo, mesmo depois 
de ser redimido por Cristo reconhecia sua humanidade:  
"Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em 
minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que 
é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço 
não é o bem que desejo, mas o mal que não quero 
fazer, esse eu continuo fazendo." Rm 7:18-19 Ao 
conhecer as Escrituras podemos ver grandes homens 
usados por Deus agindo de maneira irresponsável, 
impiedosa e até mesmo cruel, como no caso de Davi e 
Urias (2 Sm 11; Sl 51.1-5). Nos decepcionamos conosco 
pois somos falhos, e desde o pecado de Adão 
precisamos de redenção.

O que pode lhe dar esperança enquanto você 
batalha para não se decepcionar consigo e 
principalmente a Deus? O que pode lhes garantir a 
vitória sobre as inclinações da carne, a lei que atua 
fortemente em nossos membros nos impelindo a fazer 
o que está em desacordo com a vontade de Deus para 
nossas vidas? Jesus Cristo é a nossa única esperança! 
Por conta própria, não somos capazes de combater 
nossa inclinação para o mal, estamos escravizados sem 
a atuação de Seu sacrifício. Sacrifício este, relatado 
pelo autor do livro de Hebreus: "Pois é claro que não 
é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de 
Abraão. Por essa razão era necessário que ele se 
tornasse semelhante a seus irmãos em todos os 
aspectos, para se tornar sumo sacerdote 
misericordioso e �el com relação a Deus e fazer 
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Decepcionados consigo?


