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Lição 6: Jesus, meu Salvador!
O plano perfeito
Você sabe o que é um plano de ação?
Muitas empresas utilizam este artifício para
alcançar os melhores resultados. Neste plano,
a empresa vai estabelecer de forma organizada
e metodológica as diretrizes a serem realizadas,
ou seja, ela colocará suas metas, seus objetivos
e os tipos de atividades que ela irá providenciar para sua execução. Será necessário também selecionar os profissionais que irão atuar
em cada tarefa, para que todo processo seja
acompanhado e monitorado por alguém. O
objetivo destes tipos de plano é único: atingir
os resultados que foram estipulados na fase inicial do projeto. Estes planos de ação são minuciosamente pensados. Criados para que nada
dê de errado no decorrer das fases do projeto.
Muitas empresas garantem grandes sucessos
por adotarem a organização e o planejamento
em suas atribuições. Embora esses tipos planos
em sua grande maioria sejam eficientes, um
plano de ação mal formulado pode levar a
empresa ao fundo do poço.
As Escrituras Sagradas nos mostram a
execução de plano que deu muito certo,
e atingiu o objetivo desejado: O Plano da
Salvação!
Sabendo Deus que o homem estava destinado a morte, criou de forma estratégica um
plano de resgate. Isso mesmo! Toda humanidade estava condenada ao pecado. Então Deus, o
Todo poderoso, com seu infinito amor, pensou
em uma maneira de resolver o problema.
Primeiro Ele traçou um objetivo: salvar o
homem; Depois Ele estabeleceu o resultado
que o homem teria com sua salvação: A vida
eterna; Agora Ele precisava de alguém para
acompanhar seu plano de perto, atuar
participativamente em cada fase do
processo. Afinal, todos deveriam

ter a certeza que o seu
projeto daria certo. Para isso, Deus envia
Jesus, seu filho amado. Sabemos que todo
o processo entre o nascimento e a morte de
Jesus faziam parte do plano que fora desenvolvido por Deus. E assim como tudo que
Deus faz é perfeito, o seu plano de resgate
também foi. Jesus nasceu, viveu entre os homens, ensinou sobre o reino de Deus, curou,
libertou, transformou...morreu e ressuscitou.
Esta foi a maior prova de amor do mundo,
o plano mais perfeito de todos os tempos.
Através do seu plano de resgate, Deus
multiplicou o seu amor com a humanidade.
Aniquilou nossos pecados, levando tudo sobre Si. Dividiu sua vida e aumentou nossas
esperanças. A salvação de Deus estende-se
a todos, ela transcende gerações e não faz
distinção. O plano de salvação formulado
por Deus também foi para você e por você.
Se você reconhece que Jesus deu sua vida
por amor, arrependa-se dos seus pecados,
busque a santificação afinal, o resultado do
plano já foi garantido. Ele deu certo! A vida
eterna é real! Jesus conquistou para nós,
agora só depende você.
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