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Há uma ira crescente nos corações dos homens ímpios contra o próprio nome de Jesus. Ao redor do mundo, tem
crescido um ódio pela Palavra de Deus. A Bíblia tem sido pisoteada, zombada e xingada por homens ímpios. Eu te
pergunto: “O que há sobre o nome de Jesus que desperta tanta raiva por sua simples menção? Nenhum outro
nome é tão desprezado, ainda assim não há salvação em outro nome senão no dEle. “Não há salvação em
nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos"
(Atos 4:12).
Nós sabemos que o nome de Jesus tem sido odiado por homens, porém agora esse ódio se tornou uma
perseguição demoníaca. O nome de Cristo está lenta e sutilmente sendo apagado da sociedade, por mandatos
legislativos nos países em todo o mundo.
Eu recebi uma palavra de uma fonte confiável sobre um desenvolvimento militar impressionante nos Estados
Unidos. Uma tentativa está sendo feita para estabelecer que nenhum capelão, católico ou protestante, possa citar
o nome de Jesus Cristo. A razão por trás disso é inacreditável: “Nós precisamos ter maturidade espiritual em uma
sociedade pluralista.” Que decepção! Pense nisso: primeiro, proibir qualquer menção do nome de Jesus, e então
dizer que isso é uma questão de maturidade espiritual. Isso vem direto do inferno!
Por que há tanta ira contra o Filho de Deus? Por que os homens maus estremecem com a menção de Seu nome?
Isso é por causa do que o nome de Cristo representa – libertação do pecado. Seu nome significa liberdade do
domínio do pecado. Isso representa morte para a natureza velha, caída e pecaminosa e uma entrada para a
novidade de vida. Isso representa poder para abandonar e negar todas a luxúria e as práticas mundanas
A Palavra de Deus nos diz que a destruição e a blasfêmia trazida pela ira de cada homem não durará muito: “Até
a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão” (Salmos 76:10).
Como isso acontecerá? Apenas pense na ira mais intensa do homem, será o quanto de graça que Deus irá
derramar. “Onde abundou a graça, superabundou a graça de Deus” (Romanos 5.20).
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