Se tem uma coisa nessa vida
que eu gosto é de uma boa
pergunta. Boas perguntas não
são apenas boas de se fazer,
mas boas de se responder
também! Uma pergunta põe o
cérebro para trabalhar; coloca as
sinapses neuronais em descarga; nos leva a
pensar.
Observe essa lista de boas perguntas
para se fazer, e à medida que você as ler,
pense em como responderia a cada uma delas:

• Qual foi o momento mais feliz da sua vida? E o mais triste?
• Quem foi a pessoa mais importante na sua vida?
• Quem tem sido a maior influência na sua vida? Que lições essa
pessoa te ensinou?

• Quem foi a pessoa mais amável com você em toda a sua vida?
• Quais as lições mais importantes que você aprendeu na vida?
• Há palavras de sabedoria que você gostaria de compartilhar
•
•
•
•
•
•

comigo?
De que você mais se orgulha na vida?
Quando em sua vida você se sentiu mais solitário?
Quão diferente sua vida é daquilo que você tinha imaginado?
Como você gostaria de ser lembrado?
Você se arrepende de alguma coisa?
O que seu futuro reserva?1

Repara só nessa lista! Eu quase posso ouvir seus neurônios
trabalhando nesse exato momento!! Mas é isso o que acontece com
uma boa pergunta: ela faz você pensar.

Opiniões
Então, e se alguém te perguntar o nome da pessoa mais famosa
que já existiu, quem você citaria? Seria o presidente dos Estados
Unidos? Um atleta ou músico muito famoso? Seria uma celebridade
da TV? Como você responderia a essa pergunta?
Algumas pessoas poderiam listar figuras notórias como Hitler.
Outras mencionariam um grande explorador como Cristóvão
Colombo, ou um cientista como Albert Einstein. Ou talvez um filósofo
como Sócrates, Platão ou Aristóteles? Ou uma figura religiosa como
Maomé, Buda ou Confúcio?
Das perguntas que já me fizeram, uma das que mais instigou meu
pensamento foi: “Quem você acha que Jesus é?”. Que pergunta. Ela
pôs minhas rodas para girar. Jesus está sempre entre os nomes que
as pessoas listam como a pessoa mais popular ou influente de toda a
história.
Uma coisa é certa a respeito de Jesus. Há muitas opiniões sobre
quem ele é:
“Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios;
mas sobre que fundação apoiamos as criações de nosso gênio? Na
força. Jesus Cristo fundou um império sobre o amor; e neste mesmo
instante, milhões de homens morreriam por Ele.”
–Napoleão Bonaparte

“Um homem que era completamente inocente, ofereceu a si mesmo
como um sacrifício pelo bem dos demais, inclusive de seus inimigos, e
se tornou o resgate pelo mundo. Foi um ato perfeito.”
–Mahatma Gandhi

2

“O Cristianismo vai passar. Vai desvanecer e encolher. Eu não
preciso argumentar a respeito disso; estou certo e isso vai ficar
provado. Nós somos mais populares do que Jesus agora; eu não sei
qual deles será o primeiro – rock and roll ou o Cristianismo.”
– John Lennon
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“Jesus morreu muito cedo. Se ele tivesse chegado à minha idade,
teria repudiado sua própria doutrina.”
–Friedrich Nietzsche
“Dia virá em que a geração misteriosa de Jesus pelo Ser Supremo no
ventre de uma virgem será classificada junto com a fábula da geração
de Minerva no cérebro de Júpiter.”
–Thomas Jefferson
em uma carta para John Adams (11/04/1823)

“O amigo mais querido na terra é uma mera sombra se comparado
a Jesus Cristo.”
–Oswald Chambers
“A divindade de Jesus é uma capa conveniente para o absurdo.”
–John Adams
“Jesus é só uma palavra que eu uso pra jurar.”
–Richard Harris

“Jesus morreu pelos pecados de outra pessoa, não pelos meus –
Meus pecados são só meus, eles pertencem a mim.”
–Patti Smith
“Se Jesus tivesse sido morto vinte anos atrás, crianças de escolas
católicas estariam usando pequenas cadeiras elétricas ao redor do
pescoço em vez de cruzes.”
–Lenny Bruce
“Jesus pegou doze homens nas categorias mais inferiores do
negócio e os forjou em uma organização que conquistou o mundo.”
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–Bruce Barton

“Eu sou um historiador, não sou um crente, mas devo confessar
como historiador que este paupérrimo pregador de Nazaré está
irrevogavelmente no exato centro da história. Jesus Cristo é
claramente a figura mais dominante em toda a história.”
–H.G. Wells
“Apesar de nossos esforços para mantê-Lo fora, Deus se intromete.
A vida de Jesus está demarcada entre duas impossibilidades: o útero
de uma virgem e um túmulo vazio. Jesus entrou em nosso mundo por
uma porta com a inscrição ‘Entrada Proibida’ e saiu por uma porta
com a marca ‘Sem Saída’.”
–Peter Larson
“Jesus Cristo é para mim a personalidade mais excepcional de todos
os tempos, de toda a história, tanto como o Filho de Deus quanto
como o Filho do Homem. Tudo o que Ele disse ou fez tem valor para
nós nos dias de hoje e isso é algo que não se pode dizer sobre nenhum

outro homem, vivo ou morto. Não há como ficar em cima do muro.
Ou você aceita Jesus ou você o rejeita.”
–Sholem Asch
“Jesus era um judeu, sim, mas só do lado materno.”
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– Archie Bunker (Caroll O’ Connor)

“À medida que eu li, minha suspeita de que Jesus poderia mesmo
ser o Messias foi confirmada.”
–Jay Alan Sekulow
“Sou o homem mais reconhecido e amado que já viveu, porque não
havia satélites quando Jesus e Moisés estavam aqui, de modo que as
pessoas nas aldeias longínquas não ficaram sabendo nada sobre eles.”
–Muhammad Ali
“O Vaticano é contra as mães de aluguel. Que coisa boa eles não
terem essa regra quando Jesus nasceu.”
–Elayne Boosler
“Bem, me tirar de onde eu estava, e da vida que eu estava levando,
para a vida que eu levo agora, com a igreja e com o Senhor e com
Jesus Cristo, é uma virada completa.”
–Pat Summerall
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“Eu acho que Jesus era um homem gay superinteligente e
compassivo, que entendia os problemas humanos. Na cruz, ele
perdoou as pessoas que o crucificaram. Jesus queria que nós
fôssemos amáveis e clementes. Eu não sei o que torna as pessoas tão

cruéis. Tente ser uma mulher gay no Oriente Médio – é tão bom
quanto estar morto,"
– Elton John para a Revista Parade
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“Quanto a Jesus de Nazaré, minha conclusão a respeito de quem
vocês desejam em particular, acho que o Sistema de Moral e de sua
Religião, do modo como ele os deixou para nós, é o melhor que o
mundo já viu e que jamais vai ver; mas eu percebo que já sofreu
várias deturpações, e eu tenho, como a maioria dos Dissidentes na
Inglaterra, algumas dúvidas quanto à sua divindade.”
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–Benjamin Franklin

“Os Judeus tentaram encerrar Cristo em sua lei, enquanto os
Gregos procuraram transformá-Lo em uma filosofia; os Romanos
fizeram dEle um império; os Europeus O reduziram a uma cultura, e
nós Americanos fizemos dEle um negócio. Deus pode bradar Seus
mandamentos do Monte Sinai e os homens podem temer, ainda que
no coração permaneçam exatamente como eram antes. Mas permitir
que uma vez um homem veja seu Deus sob a forma Humana, em uma
arena, -- sofrendo, sendo tentado, suando e agonizando, e finalmente
morrendo a morte de um criminoso -- e este mesmo homem não se se
comover, ele é, de fato, um homem duro, que não se enternece.”
–J.B. Phillips (Your God Is Too Small)
“Jesus de Nazaré, sem dinheiro nem armas, conquistou mais
milhões do que Alexandre, o Grande, César, Maomé e Napoleão; sem
ciência e erudição, derramou mais luz sobre coisas humanas e divinas
do que todos os filósofos e estudiosos juntos; sem a eloquência da
escola, ele disse palavras de vida tais como nunca foram ditas antes,
e produziu efeitos que estão além do alcance de orador ou poeta; sem

escrever uma única linha, ele colocou mais canetas em movimento e
forneceu temas para mais sermões, orações, discussões, volumes
compilados, obras de arte e cânticos de louvor do que todo o exército
de grandes homens dos tempos antigos e modernos.”
–Philip Schaff
“Com o passar dos séculos, a evidência está se avultando de que,
fundamentado em Seu efeito na história, Jesus é a vida mais influente
que já viveu neste planeta.”
–Historiador Kenneth Scott Latourette
“Sócrates ensinou por 40 anos, Platão por 50, Aristóteles por 40, e
Jesus só por 3. Ainda assim, a influência do ministério de 3 anos de
Cristo transcende infinitamente o impacto deixado pelos 130 anos
combinados de ensino destes homens, que estão entre os maiores
filósofos de toda a antiguidade.”
–Desconhecido
“Buda nunca alegou ser Deus. Moisés nunca alegou ser Jeová.
Maomé nunca alegou ser Alá. Mesmo assim, Cristo alegou ser o Deus
vivo e verdadeiro. Buda disse simplesmente: ‘Eu sou um professor em
busca da verdade’. Jesus disse: ‘Eu sou a verdade’. Confúcio disse: ‘Eu
nunca aleguei ser santo’. Jesus disse: ‘Quem me convence do
pecado?’. Maomé disse: ‘A menos que Deus lance seu manto de
misericórdia sobre mim, eu não tenho esperança’. Jesus disse: ‘A
menos que você creia em mim, morrerá em seus pecados.’”
–Desconhecido
“Fundamentalmente, a mensagem de nosso Senhor era Ele mesmo.
Ele não veio meramente para pregar um Evangelho. Ele é o próprio

Evangelho. Ele não veio meramente para dar pão; Ele disse ‘Eu sou o
pão’. Ele não veio meramente para lançar luz; Ele disse ‘Eu sou a luz’.
Ele não veio meramente para mostrar a porta; Ele disse ‘Eu sou a
porta’. Ele não veio meramente para nomear um pastor; Ele disse ‘Eu
sou o pastor’. Ele não veio meramente para apontar o caminho; Ele
disse ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida’.”
–J. Sidlow Baxter
“Quando criança, eu recebi instrução na Bíblia e no Talmude. Sou
um judeu, mas estou fascinado com a figura luminosa do Nazareno...
Ninguém pode ler os Evangelhos sem sentir a presença real de Jesus.
Sua personalidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito está cheio
de vida como essa.”
–Albert Einstein
“Eu aceito a ressurreição no Domingo de Páscoa não como uma
invenção da comunidade de discípulos, mas como um evento
histórico. Se a ressurreição de Jesus de entre os mortos naquele
Domingo de Páscoa tivesse sido um evento público, levado ao
conhecimento de todos... não só das 530 testemunhas judaicas, mas
de toda a população, todos os judeus teriam se tornado seguidores de
Jesus.”
–Pinchas Lapide
Estudioso Judeu Ortodoxo

“Eu gostaria de perguntar a Ele se Ele de fato nasceu de uma
virgem, porque a resposta a esta pergunta definiria a história.”
–Larry King
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“Jesus teria sido um ateu se soubesse o que sabemos hoje.”
–Richard Dawkins
Como você pode ver, há muitas opiniões diferentes a respeito de
Jesus. O que esse homem chamado Jesus tem que causa reações
assim tão fortes nas pessoas? Por que todo mundo parece ter uma
opinião sobre ele, seja de amor ou de ódio? Quem é esse sujeito?
Como podemos descobrir a verdade sobre quem ele realmente é?

Pontos de Vista Religiosos
Não só as pessoas têm diferentes pontos de vista a respeito de
Jesus, mas as religiões também.
Adeptos da fé Islâmica acreditam que Jesus foi um profeta,
nascido de uma virgem. Eles acreditam que ele realizou milagres e
que virá novamente no Dia do Julgamento. Muitos Muçulmanos me
disseram que eles acreditam que Jesus voltará no fim dos tempos e
pregará o Islã ao redor do mundo. Muçulmanos acreditam que Jesus
era um dos muitos mensageiros de Deus, mas não acreditam que ele
era o filho de Deus, e nem acreditam na trindade. A maioria dos
muçulmanos sustenta a afirmação de que Jesus não morreu em uma
cruz, e desse modo, eles também não acreditam na ressurreição.
Muita gente no movimento da Nova Era acredita que Jesus viajou
para a Índia e aprendeu com os mestres religiosos lá. Muitos também
acreditam que todos nós podemos alcançar o que eles chamam de
“consciência de Cristo” que permanece despercebida em cada um de
nós.

A maioria dos Hindus adora múltiplas divindades e podem
venerar Jesus como um de seus muitos deuses e deusas, mas ele
certamente não é considerado como o caminho exclusivo até Deus.
Enquanto eu fazia o check-in em um hotel outro dia, percebi que
o dono tinha um monte de estátuas detrás do balcão. E quando
começamos a conversar sobre elas, ele me disse que elas
representavam as divindades em que ele, sendo um Hindu,
acreditava. Uma das estátuas era de Jesus. Para este homem, Jesus
era só uma parte da coleção de deuses em que ele acreditava.
O Catolicismo Romano ensina que a Eucaristia tomada na Missa
se torna o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Eles acreditam
que Cristo está presente na Eucaristia.
Para os Mórmons, Jesus é o irmão mais velho deles, nascido
antes da fundação do mundo, como filho de Deus com uma de suas
esposas, exatamente como também nasceu toda a humanidade.
Jesus e seu espírito irmão, Lúcifer, competiram para ver quem seria o
Salvador do mundo. Jesus venceu, e Lúcifer ficou irado, sendo então
lançado fora do inferno. Mórmons também acreditam que Jesus não
é Deus, mas um ser criado que se tornou um deus (da mesma forma
que eles também poder se tornar deuses).
Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus, antes de assumir a
forma humana, era uma criatura espiritual, o arcanjo Miguel. Eles
acreditam que Jesus foi criado por Deus como um homem perfeito,
mas não tão forte e tão poderoso quanto Deus, e que
definitivamente não é o próprio Deus.

Na tradição Judaica, Jesus não é o messias por quem eles estão
esperando. Alguns Judeus já me disseram que se você aceita Jesus
como o Messias, a partir de então já não é mais considerado Judeu,
mas nem todos os Judeus acreditam nisto. Dependendo das crenças
do rabino que o lidera, um Judeu pode acreditar em uma das
seguintes coisas: Jesus foi um bom Judeu; Jesus foi um mau Judeu;
Jesus foi um profeta; Jesus foi um falso profeta. Na maioria das vezes,
entretanto, ele é visto como uma pessoa que pequena importância
ou consequência para o povo Judeu.
Sendo assim, não temos apenas todas aquelas opiniões pessoais
acerca de quem Jesus Cristo é, mas estas religiões têm opiniões
diferentes também. Como você sabe qual delas é a verdadeira?
Parece importante descobrir quem ele realmente é, porque se
algumas das alegações sobre quem ele é são verdadeiras, então essa
pergunta é por demais importante para ficar sem resposta. O meu
destino eterno; o seu destino eterno poderia estar em jogo.

VERDADE
Então, a pergunta é: O que é a
verdade? Você sabia que essa é uma das
perguntas mais famosas já proferidas na
História? O relato de Pôncio Pilatos
perguntando isso a Jesus está registrado na
Bíblia, no livro de João, capítulo 18 e versículo
38 (18:38): “Disse-lhe, pois, Pilatos: Que é a
verdade?...” Mesmo 2.000 anos atrás, Pôncio
Pilatos, o governador Romano com poder de
autorizar a crucificação, estava procurando
pela verdade. E é a mesma coisa hoje. Você e
eu precisamos encontrar o que é a verdade. É a
única coisa que importa.
No entanto, ao começarmos esta busca
pela verdade, temos que ser cuidadosos em
“Infelizmente, a
relação a confiar em nossos sentimentos.
maioria das
“Infelizmente, a maioria das pessoas baseia
pessoas baseia
suas decisões acerca da verdade em seus
suas decisões
próprios sentimentos. Mas os sentimentos são
acerca da
um meio extremamente não-confiável de
verdade em
discernir a verdade. Eles mudam com o clima.
seus próprios
Alguns dias nos sentimos mais espirituais, mais
sentimentos.”
dispostos a sacrifícios e altruístas do que em
–Douglas Jacoby
outros. O que não parece certo em um dia
pode parecer certo no dia seguinte. Sentimentos são simplesmente
subjetivos demais. Não podemos conhecer a verdade através de

sentimentos (emoções, intuição, consciência, e assim por diante)
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isoladamente.”
A verdade deve ser sempre baseada em fatos, e não em
sentimentos.

Bíblia: Fato ou Ficção?
E então, qual o documento histórico primário que fornece
informação a respeito de Jesus Cristo? A maioria das pesquisas
aponta a Bíblia como a fonte principal, mas isso leva a uma outra
enorme pergunta: É um livro de 2.000 anos de idade. É verdadeiro? É
falso? Como podemos saber a verdade?
O Rabino Daniel Lapin disse: “Nós vivemos hoje na primeira
geração em mais de dois mil anos, em que há muitas pessoas que se
consideram letradas e educadas, e ainda assim permanecem
totalmente ignorantes do livro mais publicado e impresso na história
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da humanidade – a Bíblia.”
“A Bíblia não só foi o primeiro livro impresso no recémdesenvolvido método de impressão (de Gutemberg), por volta do ano
1.450, mas foi também o primeiro livro publicado no recém13
independente país Estados Unidos da América.”
A Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos por uma razão.
Vamos reparar em algumas evidências e chegar a uma conclusão
sobre se esse bem-conhecido livro é verdadeiro.

A Bíblia é a Palavra Inspirada de Deus?
Por Jason Carlson e Ron Carlson
Durante uma sessão de perguntas e respostas em
uma palestra recente, um estudante universitário me
perguntou: “Por que você acredita que a Bíblia é a
palavra inspirada de Deus?”. Esta é uma pergunta
muito interessante; e provavelmente uma das mais
importantes que qualquer Cristão deveria se perguntar.
O que há de tão especial, de tão único na Bíblia que os
Cristãos acreditam que ela é literalmente a palavra
inspirada de Deus?
Respondendo à pergunta do estudante, eu o
encorajei a considerar os seguintes fatos sobre a Bíblia:
Primeiro, a Bíblia não é apenas um único livro. Esta
é a mais comum das concepções erradas que muitas
pessoas têm, especialmente entre as pessoas que não
tiveram um passado de orientação Judaico-Cristão. Em
vez de um único livro, a Bíblia é na realidade uma
coleção de 66 livros, que é chamada o cânone das
escrituras. Estes 66 livros contêm uma variedade de
gêneros: história, poesia, profecia, literatura de
sabedoria, cartas e apocalíptico, só para citar alguns
poucos.
Segundo, estes 66 livros foram escritos por 40
autores diferentes. Estes autores vieram de uma
variedade de contextos: pastores, pescadores, médicos,

reis, profetas e outros. E a maioria destes autores
nunca conheceu o outro pessoalmente.
Terceiro, estes 66 livros foram escritos durante um
período de 1.500 anos. E de novo, este é um outro
lembrete de que muitos desses autores nunca
souberam ou colaboraram com outros na composição
destes livros.
Quarto, os 66 livros da Bíblia foram escritos em 3
idiomas diferentes. Na Bíblia, nós temos livros que
foram escritos em idiomas antigos do Hebraico, Grego
e Aramaico; um reflexo das circunstâncias históricas e
culturais em que cada um destes livros foi escrito.
E finalmente, estes 66 livros foram escritos em 3
continentes diferentes: África, Ásia e Europa. Mais uma
vez, isto é um testamento da variedade de
circunstâncias históricas e culturais do povo de Deus.
Pense nas realidades acima: 66 livros, escritos por
40 autores diferentes, durante mais de 1.500 anos, em
3 diferentes idiomas e 3 diferentes continentes. Além
do mais, esta coleção de livros compartilha um enredo
comum – a criação, queda e redenção do povo de
Deus; um tema comum – o amor universal de Deus por
toda a humanidade; e uma mensagem comum – a
salvação está disponível para todos os que se
arrependerem de seus pecados e se comprometem a
seguir a Deus de todo o coração, alma, mente e forças.
Além de compartilhar esses pontos em comum, estes

66 livros não contêm erros históricos ou contradições.
A palavra de Deus é verdadeiramente uma incrível
coleção de escritos!
Depois que eu compartilhei os fatos acima com
este estudante, eu dei a ele o seguinte desafio: “Se
você não acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de
Deus, se você não acredita que a Bíblia tem uma
origem sobrenatural, então eu te desafio a fazer um
teste”. Eu disse: “Eu desafio você a ir a qualquer
biblioteca do mundo, você pode escolher qualquer
biblioteca que você queira, e encontrar os 66 livros que
combinem com as características dos 66 livros na
Bíblia. Você deve escolher 66 livros, escritos por 40
diferentes autores, durante mais de 1.500 anos, em três
línguas diferentes e em 3 continentes diferentes. No
entanto, eles devem compartilhar um enredo comum,
um tema comum, e uma mensagem comum, sem erros
históricos nem contradições." E continuei: "Se você
conseguir produzir uma coleção assim de livros, vou
admitir que a Bíblia é não a palavra inspirada de Deus."
A resposta do estudante foi quase instantânea, ele
declarou enfaticamente: "Mas isso é impossível!”
“Mas isso é impossível!” É realmente impossível,
para uma coleção de escritos humanos. Entretanto, a
Bíblia passa nesse teste. A Bíblia contém 66 livros,
escritos por 40 autores diferentes, durante mais de
1.500 anos, em 3 idiomas diferentes, em 3 continentes

diferentes, sem erros históricos ou contradições. A
Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, sustenta a
marca da Divina inspiração.
*****************************************************
“Aproximadamente 30 pessoas mencionadas no Novo
Testamento são conhecidas através de outros registros. Mais adiante,
Lucas, o autor dos livros de Lucas e Atos (um quarto do Novo
Testamento) foi um escritor exato e cuidadoso. Ele tem uma
preocupação com a história e usa a terminologia correta para várias
figuras políticas. Sua precisão geográfica é igualmente
impressionante. Ele mencionou 32 países, 54 cidades e 9 ilhas – um
total de 95 nomes de lugares. Ele não comete erros. Todos estes são
pessoas reais, lugares reais. A imprecisão de informações tão
característica das lendas e contos de fadas está completamente
ausente (‘Era uma vez, um rei muito bom, que viveu em uma terra
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muito distante,...’).”
A evidência de que a Bíblia é um livro preciso e acurado é
bastante persuasiva.

A Busca
usca
Assim como todas aquelas pessoas no começo desse livro tinham
opiniões a respeito de Jesus, as pessoas nos tempos Bíblicos também
tinham:
Marcos 6:14-17: “E ouviu isto o rei Herodes (porque o nome
de Jesus se tornara notório), e disse: João, o que batizava,
ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas
operam nele. Outros diziam: É Elias. E diziam outros: É um
profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo
isto, disse: Este é João, que mandei degolar; ressuscitou
dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara
prender a João, e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa
de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha
casado com ela.”
Mesmo quando ele estava vivo, as pessoas questionavam quem
Jesus era. Isto deveria nos lembrar do quão importante é esta
pergunta, e quão importante essa resposta é para as nossas vidas.
Agora que já sabemos que podemos confiar no que está escrito
na Bíblia como sendo verdade, o que ela diz a respeito de Jesus?
João 5:39 “Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter
nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.”
As Escrituras falam dEle. Devemos aprender mais sobre quem ele é.

Messias
A Bíblia predisse que Jesus é o Messias tão esperado:
“Nunca faça predições. Especialmente sobre o futuro.”
–Casey Stengall
“Acho que muitas previsões é melhor. As pessoas vão esquecer as
que eu errar e ficar maravilhadas com todo o resto.”
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– Alan Cox

Deve-se ter muito cuidado ao fazer previsões, porque se você
errar ao menos uma, as pessoas não vão mais acreditar em você daí
para frente! Uma característica impressionante da Bíblia é que nela,
mais de 2.000 previsões sobre o futuro são feitas. Elas são o que
chamamos de profecia. Agora isso é uma coisa perigosa para
qualquer livro, porque se uma única delas estiver errada, as pessoas
podem facilmente desacreditar o livro inteiro, e mais
especificamente para a Bíblia, desacreditar que ela veio de Deus.
A Bíblia faz uma previsão acerca de quem o Messias será. De fato,
ela lista mais de 300 profecias, de modo que qualquer pessoa pode
descobrir quem ele é. Este site na internet lista cada uma delas:
http://www.accordingtothescriptures.org/prophecy/353prophecies.html.

Algumas delas incluem:
• Ele viria da tribo Judaica de Judá
• Ele nasceria na cidade de Belém de uma virgem
• Reis trariam presentes para ele

• Ele falaria por parábolas
• Ele faria milagres
• Ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho
• Ele seria traído por um amigo por exatamente 30 moedas de
prata
• Sua morte incluiria furos em suas mãos e pés
• Ele morreria pelos pecados de todos os homens
• Ele ressuscitaria dos mortos
Agora, pense em como estas profecias acima são específicas, e
que isso é apenas uma fração das mais de 300 previsões sobre o
Messias que estão mencionadas na Bíblia!

Impossível
Você sabia que suas chances de ser
atingido por um raio são de uma em
100.000? Os sites Mega Millions e Powerball
dirão que suas chances de ganhar em jogos de
8
azar são de uma em 200 milhões ou de 1x10 .
Agora vamos ver qual a probabilidade de apenas 40 dessas
profecias a respeito do Messias se tornarem realidade. Quais as
probabilidades de elas acontecerem?
“A probabilidade combinada de todos estes 40 eventos
acontecerem ao mesmo tempo é de uma em dez elevado à 136ª
136
potência (10 ). Isto é o número 1 seguido de 136 zeros! Você pode
querer pegar um pedaço de papel e tentar escrever o número 1 com

os 136 zeros depois dele, só para ter uma ideia de quão grande esse
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número realmente é.”
Você sabia que a cabeça de um alfinete comum pode conter 5
bilhões de átomos? Uma gota d’água contém cerca de 100 bilhões de
11
50
átomos, ou 1x10 . A terra inteira contém cerca de 1x10 átomos.
“As estimativas são de que o universo observável, incluindo todos os
planetas, luas e estrelas em todo o céu, contêm aproximadamente
81
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1x10 átomos.”
Isso é um número incrivelmente grande, mas ainda não chega
nem perto da probabilidade de somente 40 das profecias terem se
cumprido no Messias.
O Dr. Emile Borel, que é um dos principais experts em
probabilidade matemática, disse: “A lei básica da probabilidade
afirma que a ocorrência de qualquer evento em que as chances são
50
maiores que uma em 10 ou uma em um seguido de cinquenta zeros
(10 elevado à 50ª potência), é um evento que podemos afirmar com
certeza que jamais acontecerá, não importa quantas oportunidades
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concebíveis possam existir para que ele ocorra.”
Como você pode ver, é uma impossibilidade matemática que
estas profecias se cumprissem em alguém. Ainda assim, todas elas se
cumpriram em Jesus Cristo! De fato, mais de 300 delas se tornaram
realidade na vida dEle! Esta é provavelmente a maior evidência de
que a Bíblia é verdadeira e de que Jesus é o Messias, mencionado
desde o Velho Testamento. É inegável que Ele cumpriu todas estas
profecias.

Ele é Deus?
A Bíblia também diz que Jesus é Deus:
Mateus 1:23 “Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um
filho, E o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é:
Deus conosco.”
1 Timóteo 3:16 “E, sem dúvida alguma, grande é o mistério
da piedade: Deus se manifestou em carne, foi justificado no
Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no
mundo, recebido acima na glória.”
Isaías 9:6 “Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi
dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será
chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai
Eterno, Príncipe da Paz.”
Jesus é o Deus Poderoso e nosso Pai Eterno.
Gênesis 1:1 “E no princípio, Deus criou os céus e a
terra.”
João 1:1-3 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que
foi feito se fez.”
Colossenses 1:16 “Porque nele foram criadas todas as coisas
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo
foi criado por ele e para ele.”

Sabemos que Deus é o Criador de tudo, e as Escrituras mostram
claramente que Jesus foi este Criador.
O próprio Jesus também disse que era Deus:
Filipenses 2:5-7 “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo
Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser
igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se
a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos
homens.”
João 5:18 “Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam
matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia
que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.”
Um dos motivos porque os Judeus estavam tentando matar Jesus
era que Ele reivindicava ser igual a Deus, o que é o mesmo que
afirmar ser Deus.
João 10:33 “Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te
apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia;
porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.”
Não deixe este ponto passar despercebido. As pessoas ao redor
de Jesus sabiam que Ele estava afirmando ser Deus. Davi, Isaías,
Jeremias, Mateus, o próprio Jesus, anjos, Isabel, João, o homem cego,
Tomé, Pedro e Paulo, todos se referiram a Jesus como Deus.
Lembre-se também de que somente Deus pode perdoar pecados:

Mateus 9:1-2 “E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado
numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico:
Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados.”
João 8:31,32 “Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se
vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente
sereis meus discípulos; E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará.”

Vida após a morte
Uma das verdades da Bíblia é que existe uma vida após a morte.
Isto significa que a morte não é o fim. As pessoas ou vão para o céu
ou vão para o inferno.
“O que é o inferno? Inferno é um lugar criado por Deus para o
diabo e seus anjos (Mateus 25:41). É um lugar real. A Bíblia também
diz que a pessoa que peca ‘é do diabo’ (1 João 3:8; ver também
Efésios 2:1-3). Os ímpios ou pecadores serão lançados no inferno
(Salmos 9:17). Deus irá lançar os pecadores no inferno e nós
devemos, portanto, reverenciá-Lo (Marcos 9:43, 45 e 47; Lucas 12:5).
O inferno é um lugar de fogo inextinguível (que jamais se apagará),
punição e tormento, onde haverá choro e ranger de dentes (Mateus
25:41, 46; Apocalipse 19:20). Apesar de não ter sido criado por Deus
para as pessoas, aqueles que pecam serão lançados no inferno para
se juntarem ao diabo e seus demônios (Apocalipse 21:8).”
–Pastor Claude Stauffer

Isaías 5:14 “Portanto o inferno grandemente se alargou, e se
abriu a sua boca desmesuradamente; e para lá descerão o
seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que
entre eles se alegram.”
E já que o inferno é real, e um lugar para onde você pode ir por
toda a eternidade, essa questão passa a ser muito séria.
Jesus até disse às pessoas que elas estariam indo para o inferno
em Lucas 10:15 “E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até
ao inferno serás abatida.”
Jesus estava falando aos cidadãos de uma cidade que eram muito
orgulhosos. Ele estava confrontando aquelas pessoas com uma
verdade contundente, para ter certeza de que elas soubessem que o
inferno era verdade e bem real.
E, da mesma forma, o Céu é um lugar muito real.
João 14:2 “Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não
fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.”
Isso agora se tornou a coisa mais séria com a qual você vai lidar
em toda a sua vida.

Então, para qual dos dois lugares você quer ir quando morrer?

Um estudo do Grupo Barna de 2003 disse o seguinte:

A maioria dos Americanos não espera experimentar
o inferno em primeira mão: apenas meio por cento
espera ir para o inferno no momento da morte.
Quase dois terços dos americanos (64%)
acreditam que vão para o céu. Um em cada
20 adultos (5%) afirma que vai voltar como outra
forma de vida, enquanto a mesma proporção (5%)
afirma que simplesmente deixará de existir.
Um em cada 20
Entre aqueles que esperam ir para o Céu,
adultos (5%)
houve diferenças na forma como eles aguardam
afirma que vai
que tal fim seja alcançado. Quase metade das
voltar como
pessoas que se dizem ligadas ao Céu (43%)
outra forma de
acreditam que vão para o Céu, porque elas
vida, enquanto
"confessaram seus pecados e aceitaram Jesus
a mesma proCristo como seu Salvador". Outros sentiram que
porção (5%)
vão para ao céu porque "eles têm tentado
afirma que
obedecer os 10 Mandamentos" (15%) ou porque
simplesmente
" no geral, eles são pessoas boas" (15%). Mais 6%
deixará de
acreditavam que sua entrada no céu seria
existir.
baseada no fato de que "Deus ama todas as
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pessoas e não irá permitir que elas pereçam.”

Pecado
Salmos 51:4 “Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que
é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e
puro quando julgares.”

Você já tentou conviver com uma pessoa a quem você ofendeu
profundamente, mas com quem você ainda não se reconciliou? É a
mesma coisa com Deus. Você precisa resolver o seu conflito com ele,
para que possa viver com Ele por toda a eternidade!
Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor.”
Por mais estranho que isso possa parecer, câncer, acidentes de
carro ou infartos não irão te matar. Todos nós morremos por causa
dos nossos pecados.
Atos 17:30-31 “No passado, Deus não levou em conta nossa
ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se
arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que com
justiça há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem
que designou; e deu provas disso a todos, ressuscitando-o
dentre os mortos.” Deus vai julgar a você e a mim, e nós
devemos estar preparados para este julgamento.
A maioria das pessoas me diz que não quer ir para o inferno e em
geral, acha que não vai para o inferno. Isso é porque elas acreditam
que vão para o céu por causa de suas boas obras.
Provérbios 20:6 “A multidão dos homens apregoa a sua
própria bondade, porém um homem fiel quem o achará?”
Mas Deus tem uma visão diferente. Ele olha para baixo e vê a
natureza pecaminosa e egoísta de cada um de nós.

Gênesis 6:5 “E viu o SENHOR que a perversidade do homem
tinha aumentado sobre a terra e que toda a imaginação dos
pensamentos de seu coração era sempre e somente para o
mal.”
Romanos 3:20 “Portanto, nenhuma carne será justificada
diante dele (Deus) baseando-se na obediência à lei, pois é
mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do
pecado.”
Vamos, então, dar uma olhada na lei de Deus, Seu código moral,
e ver se nos saímos bem ou não.
Salmos 19:7 “A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o
testemunho do SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos símplices.”
Romanos 7:7 “Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo
nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei; porque
eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse:
Não cobiçarás.”
A lei de Deus traz a convicção do pecado.
1 João 3:4 “Qualquer que comete pecado, também comete
iniquidade; porque o pecado é a transgressão da lei.”
Vamos observar a lei de Deus mais de perto, os Dez
Mandamentos, e ver como nos saímos.

1

Êxodo 20:3 “Não terás outros deuses além de mim.”

“Amar, desejar, se deleitar ou esperar qualquer bem de alguma
indulgência pecaminosa, é proibido. Igualmente, não devemos
permitir que qualquer pessoa ou coisa criada, apesar de valiosos ou
excelentes, possa concorra com Deus em nossos sentimentos.”
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–Matthew Henry
Você alguma vez já transgrediu esse primeiro mandamento?

2

Êxodo 20:4 "Não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na
terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te
prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto.”

A idolatria é condenada na Bíblia várias e várias vezes. Por que
algum de nós ia querer adorar alguma coisa que é fria, distante e sem
vida, quando podemos adorar ao Deus Vivo de todo o universo?
Todos podemos ter ídolos da música, de Hollywood, nos esportes, na
política e nos nossos relacionamentos.
“Ninguém é sem deus. Ou as pessoas adoram a Deus ou adoram
a outros deuses – a natureza, a inteligência, a arte, a educação, a
beleza, o meio ambiente, a Mãe Terra, o poder, a fama, o prazer, o
Estado, o führer (ditador), a festa, o progresso, a humanidade. A lista
é quase interminável. E não importa quão nobres – e falsos deuses
são com frequência nobres – quando eles se tornam fins em si
mesmos, levam ao mal.”
Alguma vez você adorou um ídolo em sua vida?

3

Êxodo 20:7 “Não tomarás o nome do SENHOR
teu Deus em vão; porque o SENHOR não terá por
inocente o que tomar o seu nome em vão.”

Usar o nome de Deus de maneira ignorante, por brincadeira ou
sem reverência, ou como um impropério (palavrão), é transgredir
esse mandamento. Alguma vez você já fez alguma dessas coisas?

4

“Lembra-te do dia do sábado, para o santificar.”
(Êx. 20:8)

Já que todos temos estes equipamentos que nos poupam tempo,
tais como máquinas de lavar e de secar, lava-louças, laptops,
celulares, eletricidade e microondas, você poderia imaginar que esta
geração teria tempo o suficiente para descansar um dia por semana!
Mas o que você vê? Uma das gerações mais ocupadas de todos os
tempos!
“Sir Winston Churchill declarou: ‘O Domingo é uma instituição
Divina e sem preço, a pausa necessária à vida nacional. É o direito
inato de todo sujeito Britânico, nossa responsabilidade, privilégio e
tarefa passar isso adiante para a posteridade.’” (The Ten
Commandments, Peter Hammond, p.24)
“O Presidente Americano Theodore Roosevelt escreveu: ‘A
experiência mostra que o Dia de Descanso é essencial à humanidade
– que é uma exigência da civilização bem como do Cristianismo.’”
(Hammond, p.24)
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Êxodo 20:12 “Honra teu pai e tua mãe: para que
se prolonguem os teus dias na terra que o
SENHOR teu Deus te dá.”

Este mandamento ensina o respeito pela autoridade. Isso
também protege as pessoas mais jovens do orgulho e arrogância.
Uma vez que você sabe que deve satisfação a alguém, isso te torna
mais humilde em lugar de achar que pode fazer o que bem entender.
Alguma vez você desonrou seu pai ou sua mãe?
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“Não matarás.” (Êx. 20:13)

Jesus disse que até mesmo quando você se ira
sem causa, está sujeito a julgamento. Ele examina nossos
pensamentos mais íntimos bem como nossas ações externas. Alguma
vez você já se irou com alguém sem causa?
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“Não adulterarás.” (Êx. 20:14)

Jesus também disse que se você só olhar para uma pessoa com
luxúria (desejo), já cometeu adultério com ela no coração. Só porque
a sociedade se torna mais e mais promíscua, não significa que ela
esteja progredindo, avançando. Na realidade, está regredindo.
1 Coríntios 6:9-10 “Vocês não sabem que os perversos não
herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar: nem os
devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os

homossexuais passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os
avarentos, nem os bêbados (alcoólatras), nem os
caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus.”
Somos advertidos a fugir da imoralidade sexual. Este
mandamento é para nos proteger, não para tirar a ‘graça’ da vida.
Alguma vez você já desobedeceu a esse mandamento traindo seu
cônjuge, olhando para uma pessoa com desejo ou vendo
pornografia?

8

“Não roubarás.” (Êx. 20:15)

“De acordo com um estudo feito pela Associação Americana de
Gerenciamento, as empresas americanas sozinhas perdem
anualmente mais de 10 bilhões devido a roubos praticados por
funcionários, mais de 4 bilhões devido a apropriação indevida, mais
de 2,5 bilhões devido a arrombamentos, mais de 2 bilhões devido a
furtos em lojas, mais de 1,3 bilhões devido a incêndios provocados e
mais de meio milhão de dólares devido a incidentes de fraudes
eletrônicas.” (Hammond, p.65)
Este é um princípio muito simples. Se alguma coisa não é sua, ela
não é sua. Alguma vez você pegou algo que não lhe pertencia?
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“Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.”
(Êx. 20:16)

Tiago 3:6 “E a língua é um fogo; é um mundo de
iniquidade...”
Você já pensou em como a língua pode ser mais poderosa que
uma arma quando ela é usada? Uma ferida causada pela língua pode
realmente matar alguém em seu interior.
Provérbios 19:5 “A falsa testemunha não ficará impune e
aquele que despeja mentiras não escapará.”
Mateus 15:18,19 “Mas, o que sai da boca, procede do
coração, e são essas coisas que contaminam o homem.
Porque do coração procedem os maus pensamentos,
homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos
testemunhos e blasfêmias.”
Alguma vez você contou uma mentira, ou talvez uma pergunta
mais precisa seria: quantas mentiras você já contou em toda a sua
vida?
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“Não cobiçarás...” (Êx. 20:17)

A cobiça é, na verdade, a raiz do roubo e da lascívia (luxúria). Nós
queremos algo que não é nosso, e cometeremos pecado para obtêlo. Um desejo doentio pelo que não é nosso não é bom. Devemos
estar contentes com aquilo que temos, mas nossa carne quer sempre
mais e mais.

Tiago 2:10 “Pois quem obedece a toda a Lei, mas tropeça em
apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la
inteiramente.”
Por causa da santidade de Deus, desobedecer a apenas um dos
Dez Mandamentos é tão ruim quanto desobedecer a todos os dez.
Provérbios 20:9 “Quem poderá dizer: ‘Purifiquei o coração;
estou livre do meu pecado?’”
“O evangelista Americano D.L. Moody declarou: ‘A lei é um
espelho que nos mostra quem somos – mas você não pode se lavar
com um espelho.” (Hammond, p.97)
Gálatas 3:24 “De maneira que a lei nos serviu de tutor para
nos trazer até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé.”
As boas novas da Lei de Deus são que ela (a Lei) nos leva até
Jesus Cristo, porque ninguém é bom o suficiente para chegar até
Deus por seus próprios méritos ou por si só. Você vê, ainda há mais
alguma coisa sobre Jesus que todos nós precisamos saber.
A Lei condena – mas o Evangelho de Cristo salva. A Lei revela
nosso pecado – mas o Evangelho revela o Salvador. A Lei nos faz
culpados – mas o Evangelho de Cristo nos oferece perdão. A Lei
exige pagamento – mas o Evangelho de Jesus Cristo paga todas as
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nossas dívidas para com Deus.”
A Lei de Deus, os Dez Mandamentos, podem tornar um homem
humilde, mas cada um de nós precisa saber que não está fora do
alcance da salvação.

Separação
Por causa dos nossos pecados, nós agora estamos separados de
Deus. Estamos espiritualmente mortos. Assim como a morte física
traz a separação entre a alma e o corpo, assim também a morte
espiritual traz a separação entre você e Deus.
Habacuque 1:13 “Teus olhos são tão puros, que não
suportam ver o mal; não podes tolerar a iniquidade...”
Salmos 5:4 “Porque tu não és um Deus que tenha prazer na
iniquidade, nem contigo habitará o mal.”
Mas mesmo que alguém esteja espiritualmente morto, ainda
assim ele pode perceber a verdade:
Romanos 1:19-21 “Porquanto o que de Deus se pode
conhecer neles se manifesta, porque Deus lho manifestou.
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se
entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão
criadas, para que eles fiquem inescusáveis (sem desculpa):
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como
Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se
desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.”
Atos 26:26-28 “Porque o rei, diante de quem falo com
ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é
oculto; porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos
profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a

Paulo: Achas que em tão pouco tempo podes me convencer a
me tornar cristão!”
Agora a coisa se tornou mais simples. Tudo o que você tem de
fazer é avaliar a verdade sobre Jesus e decidir o que vai fazer com
essa verdade.
Isaías 1:18 "Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor.
Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros
como púrpura, como a lã se tornarão.
João 5:24 “Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a
minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida.”

Arrependarrependa-se
Atos 3:19 “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os
vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos
do refrigério pela presença do Senhor,”
Deus diz para se arrepender e se converter. Isso significa que
você compreende que sua ‘bondade’ não é tão boa assim aos olhos
de Deus, e então você se arrepende (mudando sua mente, o que leva
a uma mudança em suas ações). Uma vez você se convencendo de
que fez algo de errado, com certeza vai querer fazer algo a respeito. E
isso tem a ver com criar aversão aos pecados que você cometeu e
que ofenderam a Deus, e querer se afastar deles.

Atos 20:21 “Testificando, tanto aos judeus como aos gregos,
a conversão a Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.”
Agora, é sua missão é se arrepender e colocar sua fé no que Jesus
fez por você.
João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna.”
João 20:31 “Estes (milagres), porém, foram escritos (nos
Evangelhos) para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de
Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome.”
Mas não se esqueça de um aviso muito importante das
Escrituras. Você tem que fazer uma escolha.
João 3:18 “Quem crê nele não é condenado; mas quem não
crê já está condenado, porquanto não crê no nome do
unigênito Filho de Deus.”

Łtimas Notícias!
E as boas notícias são que Deus tem ótimas notícias pra você!
Lucas 2:10 “E o anjo lhes disse: Não temam, porque eis aqui
vos trago novas de grande alegria, que será para todo o
povo.”
Colossenses 1:20 “E que, havendo por ele feito a paz pelo
sangue da sua cruz, por meio dele (Deus) reconciliasse

consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra,
como as que estão nos céus.”
Lucas 23:20-23 “Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo
soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo:
Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse:
Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte.
Eu o castigarei pois, e o soltarei. Mas eles instavam com
grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus
gritos, e os dos principais dos sacerdotes, redobravam.”
Hebreus 4:15 “Porque não temos um sumo sacerdote que
não possa compadecer-se das nossas fraquezas; mas temos
um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.”
Uma coisa que eu quero enfatizar aqui é que Deus exige um
perfeito sacrifício de sangue por seus pecados. Qualquer outra coisa
que você tente colocar diante dEle no Dia do Julgamento – boas
obras, idas frequentes à igreja, rezar o rosário, batismo, ser legal com
as outras pessoas – nada disso é aceitável diante dEle. Nenhuma
destas coisas se enquadra no padrão de perfeição dEle; nenhuma
dessas coisas é sem pecado; nenhuma delas purifica através do
sangue, e nenhuma delas paga a punição que resulta do pecado, que
é a morte.
Levítico 17:11 “Porque a vida da carne está no sangue; e eu o
dei a vocês para fazerem expiação por si mesmos no altar;
porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.”
Jesus não merecia morrer, já que, durante toda a Sua vida, Ele
não cometeu nem um único pecado. Nós, por outro lado, somos

diferentes. Nós merecemos a punição da cruz por causa dos nossos
pecados, mas podemos evitar um julgamento como o dEle (uma
morte de cruz) quando nos arrependemos e colocamos nossa
confiança no Salvador. Não parece justo que Jesus passasse por isso,
mas as ações dEle dão o perfeito exemplo de verdadeiro amor pelas
pessoas que Ele criou, exemplo esse que nenhum de nós é capaz de
entender.
Lucas 23:33, 34 “E, quando chegaram ao lugar chamado
Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e
outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não
sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram
sortes.”
Jesus providencia para você o perdão que você está buscando.
Você vai aceitar?
Lucas 23:39-43 “E um dos malfeitores que estavam
pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo,
salva-te a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém, o outro,
repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando
na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o que os nossos feitos mereciam; mas
este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de
mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em
verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso.”
O Paraíso aguarda aqueles que creem. Você quer o Paraíso?

A morte (Científica
ientífica)

de Jesus

Com a idade de 33 anos, Jesus foi condenado à pena de morte.
Àquela época, a crucificação era a “pior” morte. Só os piores
criminosos eram condenados à crucificação. E foi ainda mais horrível
para Jesus, porque, diferentemente dos outros criminosos
condenados à cruz, Jesus foi preso à cruz através de pregos em Suas
mãos e pés, ao invés de ser apenas amarrado a ela... Cada cravo
(prego) tinha entre 15 e 20cm de comprimento. E foram cravados em
seus pulsos. E não nas palmas de suas mãos como é comumente
retratado. Existe um tendão no punho que se estende até o ombro.
Os soldados Romanos sabiam que quando os pregos fossem cravados
nos pulsos, este tendão seria rompido, forçando Jesus a usar os
músculos de Suas costas para sustentar o peso de Seu corpo,
de modo que Ele pudesse respirar.
Ambos os pés de Jesus foram
pregados juntos na cruz. Dessa forma,
Ele foi forçado a suportar Seu próprio
peso apoiando-Se naquele único
cravo, que espetava Seus pés na
cruz. Jesus não podia suportar-Se a Si
mesmo usando Suas pernas por muito
tempo por causa da dor, então
Ele foi forçado a alternar entre
arquear Suas costas e usar as
próprias pernas, só para continuar
a respirar. Imagine a luta, a dor, o
sofrimento, a coragem.

Jesus enfrentou esta realidade por mais de três horas. Isso
mesmo, mais de três horas! Você consegue imaginar o tipo de
sofrimento?
Das imagens mais comuns dessa cena, nós vemos feridas em Suas
mãos e pés, e até o ferimento causado pela lança em Seu lado... Mas
será que lembramos as muitas feridas feitas em Seu corpo? Um
martelo cravando pregos enormes em Seus pulsos, os pés
sobrepostos, com um cravo atravessando as cavas, e um soldado
Romano perfurando Seu lado com uma lança. E antes dos cravos e da
lança, Jesus foi chicoteado e apanhou. As chicotadas foram tão
severas que rasgaram a carne de Seu corpo. A surra foi tão horrível
que Sua face foi rasgada e Sua barba, arrancada de Sua face. A coroa
de espinhos (espinhos com entre 5 e 7cm de comprimento)
perfuraram profundamente Seu couro cabeludo. A maioria dos
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homens não teria sobrevivido a essa tortura.
Jesus fez tudo isso para que cada um de nossos pecados pudesse
ser apagado! Esse é um amor por você que com certeza você não vai
querer ignorar. Ele fez tudo isso só por você. Uau!
João 15:13 “Ninguém tem amor maior que este, de dar
alguém a própria vida pelos seus amigos.”
Você daria a sua vida por um amigo? É um sacrifício que a
maioria das pessoas não estaria disposta a fazer, e ainda assim, pense
no fato de que Jesus fez isso por nós que fomos tão rebeldes com Ele
e desprezamos Seu sacrifício.
“Um pastor já bem idoso estava em seu leito de morte. Ele
enviou uma mensagem a um agente da Receita Federal e a seu
advogado para virem ao hospital. Quando os dois chegaram, foram

conduzidos ao quarto. Após entrarem, o pastor segurou as mãos dos
dois e os guiou a se sentarem um de cada lado da cama. O pastor
apertou as mãos deles, suspirou de contentamento, sorriu e fitou o
teto. Por um tempo, ninguém disse nada. Tanto o agente da Receita
como o advogado estavam bastante comovidos e envaidecidos
porque o velho homem lhes havia pedido para estarem com ele em
seus momentos finais. Mas estavam também um tanto confusos
porque o pastor jamais havia dado qualquer sinal de que gostava em
particular de nenhum deles. Finalmente, o advogado perguntou:
‘Pastor, por que o senhor pediu a nós dois para vir aqui?’ O velho
pastor reuniu todas as suas forças, e disse com uma voz frágil: ‘Jesus
morreu entre dois ladrões, e é exatamente assim que eu queria
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partir.’”
A piada acima é um tanto engraçada, mas um pouco triste
também. Porque olhando para os Dez Mandamentos, está claro que
sou eu que preciso estar segurando uma das mãos daquele pastor, e
que é você quem precisa estar segurando a outra! Mas o fato é que,
na Bíblia, apenas um dos ladrões se arrependeu dos seus pecados e
creu em Jesus para ser salvo. O melhor final nesse caso seria que os
dois homens fizessem isso. Eu já tomei a decisão de nascer de novo,
mas e quanto a você?
João 3:3 “Jesus respondeu, e disse-lhe: Em verdade, em
verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não
pode ver o reino de Deus.”
E agora é sua responsabilidade colocar a sua fé no que Jesus fez
por você.

Lucas 7:50 “E ele disse à mulher: A tua fé te salvou; vai em
paz.”
Efésios 1:12,13 “A fim de que nós, os que primeiro
esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em
quem também vocês creram, depois que ouviram a palavra
da verdade, o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele
também crido, foram selados com o Espírito Santo da
promessa.”
Romanos 5:11 “Não apenas isso, mas também nos gloriamos
em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante
quem recebemos agora a reconciliação.” Reconciliar significa
‘cobrir’. Deus vai cobrir todos os seus pecados com o sangue
de Jesus se você desejar isso.
Romanos 3:25 “Ao qual Deus propôs para ser propiciação
pela fé em seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela
remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de
Deus”
1 João 2:2 “Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não
somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o
mundo.”
Propiciação significa satisfação, como quando uma dívida é
anistiada, ou paga integralmente.
Romanos 5:1,2 “Sendo, pois, justificados mediante a fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio
de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora

estamos firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de
Deus.”
Justificado significa ser declarado justo. É um conceito jurídico.
Você é culpado do seu pecado diante de Deus que é o Justo Juiz, mas
na verdade, Ele te torna justo (justificado), por causa da sua fé em
Jesus Cristo!
“A justificação é gratuita (Romanos 3:24). Nós não nos tornamos
justos diante de Deus através de boas obras, rituais religiosos, moral
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ou obediência à lei. É um dom gratuito.”
O único jeito de nós conseguirmos ficar diante de Deus no Dia do
Julgamento é se a dívida por todos os nossos pecados tiver sido paga
integralmente pelo sangue de Jesus.
2 Pedro 2:1 “No passado surgiram falsos profetas no meio do
povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres.
Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras,
chegando a negar o Soberano que os resgatou, trazendo
sobre si mesmos repentina destruição.”
Jesus morreu pelos falsos mestres. Ele morreu por cada pecado
que já foi ou que ainda vai ser cometido por cada uma das pessoas
que já viveu ou viverá. Ele morreu por nossos pecados. Agora, vai ser
uma escolha sua receber o que Ele fez por você, ou rejeitar.
“Para ser salva, uma pessoa deve estar inteiramente convencida
de que Jesus Cristo é tudo o que a Bíblia diz que Ele é. Ela deve estar
confiante de que Jesus pode e vai salvá-la do pecado (Hebreus
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3:14).”

Lembre-se: a fé que salva não se resume a concordar com o que
seus pais acreditam, ou a simplesmente concordar em sua mente (ou
aceitar só no seu pensamento) quem Jesus é.

Vivo!
“A ressurreição corpórea (física) de Jesus
ocupa o centro da fé Cristã. Depois de Sua
morte para pagar por nossos pecados, Jesus
ressurgiu dentre os mortos. Ele apareceu a
muitos em Seu próprio corpo físico, agora
Paulo
imortal (1 Coríntios 15:1-20). Esta não é
destemidamente
somente a evidência essencial e teológica
afirma que nossa
do Cristianismo, mas está intimamente
fé é vã se Jesus
relacionada à nossa caminhada diária com
não ressuscitou...
Deus. Paulo destemidamente afirma que
Sem ela,
devemos então
nossa fé é vã se Jesus não ressuscitou (cap.
buscar o prazer
15:14, 17). Ele acrescenta que a veracidade
como o objetivo
desse evento garante a ressurreição de
das nossas vidas.
nossos entes queridos também (cap. 15:1823). Sem ela, devemos então buscar o
prazer como o objetivo das nossas vidas (cap. 15:32).
A ressurreição de Jesus tem base em uma incrível coleção de
informações históricas. Mesmo céticos (incrédulos) que rejeitam a
inspiração da Escritura tipicamente reconhecem um número de fatos
cruciais. Por exemplo, eles quase sempre concordam que Jesus
morreu crucificado. Seus primeiros discípulos acreditavam ter visto
Jesus depois da crucificação. Suas vidas foram transformadas por esta

convicção. Eles proclamaram esta mensagem logo depois disso em
Jerusalém.
Assim, Paulo estava em uma posição ótima para saber o que
aconteceu depois da morte de Jesus e ele nos dá uma excelente
trilha histórica. Ele encontrou o Jesus ressurreto. Mais tarde, ele
perguntou a outras testemunhas que também O tinham visto. Eles
examinaram os ensinos de Paulo também, pouco tempo depois dos
eventos. Então, Paulo fez o relato da mensagem para seu público:
Jesus tinha gloriosamente ressurgido dos mortos!”
Lucas 24:2,3 “Encontraram removida a pedra do sepulcro,
mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor
Jesus.”
A tumba estava vazia! Jesus conquistou a sepultura! Ele
ressuscitou, e você também ressuscitará! Quando você confia sua
vida a Jesus, não está servindo a um Jesus morto, mas a um Salvador
ressuscitado!!
Já que Jesus ressuscitou dos mortos, cada um de nós também irá.
Seremos ressuscitados para a justiça eterna ou a condenação eterna:
Daniel 12:2 diz “E muitos dos que dormem no pó da terra
ressuscitarão, uns para vida eterna, e outros para vergonha e
desprezo eterno.”
1 Coríntios 15:3-6 “Porque primeiramente vos entreguei o
que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras, E que foi sepultado, e que ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por
Cefas, e depois pelos doze. Depois foi visto, uma vez, por

mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior
parte, mas alguns já dormem também.”

Jesus não fez
nada disso a
portas fechadas.

Jesus não fez nada disso a portas
fechadas. Ele fez tudo às claras, para que
todos pudessem ver o que estava
acontecendo. Ele morreu em público, na
frente de muitos. Ele ressuscitou dentre os
mortos publicamente, na frente de muitos.
Ele queria que todos soubessem quem Ele
era, porque Ele é o Único que pode lavar
seus pecados e te levar ao paraíso!

1 Coríntios 15:14 “E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a
nossa pregação, e também é vã a nossa fé.”
Lembre-se de que tudo depende da ressurreição. Se Ele não
ressuscitou dentre os mortos, isso tudo é um grande conto de fadas
como Cinderela ou Branca de Neve. Mas a evidência de todos
aqueles relatos das testemunhas oculares é mais do que suficiente
para fazer com que você saiba que aquilo aconteceu de verdade. Isso
significa que Ele é o único caminho para o céu, tal como Ele mesmo
proclama ser. Agora você pode ver por que os versos seguintes fazem
sentido completamente:
João 14:6 “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a
vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.”

Atos 4:12 “E em nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, pelo qual devamos ser salvos.”
1 Timóteo 2:5 “Porque há um só Deus, e um só Mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem.”
Romanos 5:6-10 “Porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá
alguém que morra por um justo; pois poderá ser que pelo
bom alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu
amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido
justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus
pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já
reconciliados, seremos salvos pela sua vida.”
João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que
deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.”
Colossenses 1:20 “E [foi do agrado do Pai que], havendo por
ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que
estão na terra, como as que estão nos céus.”
Deus está disposto e deseja dar a cada um de nós Sua abundante
graça. Ele nos está abençoando com Seu Filho, quando nenhum de
nós merece isso. Mas a pergunta agora é: será que você vai receber
essa abundante graça?

Sempre se lembre: você pode resistir à graça de Deus. Na
verdade, resistir à graça de Deus não faz sentido, nem terreno nem
espiritual, mas Ele deu a você a habilidade de fazer isso.
Atos 7:51 “Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração
e ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo; assim
vocês são como foram seus pais.”
Efésios 2:8-9 “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da
fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por obras,
para que ninguém se glorie.”

Oferta
A Bíblia ensina que Deus demonstra através da cruz Seu amor por
toda a humanidade. A cruz é a prova absoluta de que a sua alma é
importante para Deus. O homem cortou seu relacionamento com
Deus através do pecado, mas Deus oferece o restabelecimento desse
relacionamento através da fé do homem. O desejo de Deus de
redimir e de ter um relacionamento com a humanidade é a história
de amor contada na Bíblia. Deus deu o primeiro passo para restaurar
esse relacionamento quando reconciliou o homem consigo mesmo
através do sangue da cruz. O homem tem o livre arbítrio de se
reconciliar com Deus através da fé naquele sacrifício. Deus mostra
Seu caráter paciente ao dar ao homem a oportunidade de vir até Ele.
A humanidade tem recebido uma chance atrás da outra de crer, de
modo que é você quem rejeita a Deus, e não Ele quem te rejeita.
A questão é o coração! O coração é o “coração da questão”. Será
que seu coração vai crer em Deus para a salvação? Será que ele vai

reconhecer seu próprio pecado e carência de redenção? Será que ele
valoriza a verdade? Ou será que seu coração prefere seus próprios
caminhos, seu próprio pecado e suas próprias soluções? O coração
brinca de esconder sua própria rebelião. Ele finge que não entende,
que não ouve, que não sabe e que não compreende a verdade. Ele
discute com a verdade, e a minimiza, para não ter de se submeter a
Deus. Ele redefine Deus e O transforma em um ídolo com quem ele
pode conviver e a quem pode “controlar”. “O meu Deus é amor” ou
“O meu Deus não mandaria pessoas para o inferno”, ou “O meu Deus
não faria isso ou aquilo...”. Para aceitar a salvação, devemos nos
desapegar do que está em nossas mãos e nos voltar para Ele. E isto
não é apenas acreditando em fatos, mas abrindo mão do nosso
pecado para vir até Ele com as mãos vazias (sem obras, sem orgulho)
e de braços abertos e com toda a fé!
Se um homem rico oferecesse um bilhão de dólares a qualquer
pessoa que aceitasse, sem mais nenhuma exigência atrelada, você
aceitaria? Não há nada que você possa fazer para conquistar isso.
Tudo o que você tem de fazer é aceitar. Você acreditaria nele? E caso
aceitasse, você seria grato a ele? E odiaria outra pessoa que aceitasse
a oferta e você não? Saiba que não seria arrogante aceitar aquele
presente, na verdade, seria humilde. Você estaria sendo grato e
agradecido.
Seria assim como um pai que pagou para que todos os seus filhos
fossem para a faculdade. Ele juntou o dinheiro, mas era escolha dos
filhos aceitar ou não a oferta do pai. Se apenas um dos quatro
resolvesse aceitar a oferta do pai, seria culpa do pai que os outros
‘três nunca foram à faculdade? Será que os três deveriam ficar
enciumados do filho que aceitou? De jeito nenhum. Um pai amoroso

providenciou tudo para seus filhos. Mas os
filhos tinham o direito de escolha. E não é
diferente com Deus. Um Pai amoroso
providenciou Seu Filho por causa dos
pecados do mundo. Deus fez a você uma
oferta incrível. Você agora tem uma
escolha a fazer: Vai aceitar ou rejeitar
essa oferta?
Efésios 3:20 “Àquele que é capaz de
fazer infinitamente mais do que
tudo o que pedimos ou pensamos,
de acordo com o seu poder que
opera em nós,”

Um pai pagou para
seus filhos irem à
faculdade Se
apenas um deles
resolvesse aceitar,
é culpa do pai que
os outros nunca
foram à faculdade?

A oferta da salvação de Deus é estendida a todos, e é uma oferta
genuína, porque Ele é um Deus fiel e é isso mesmo o que Ele quer
dizer quando afirma isto: que a salvação é oferecida a todos.
1 Coríntios 1:9 “Deus é fiel, o qual os chamou à comunhão
com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.”

Respeito
Deus também não faz acepção de pessoas (todos têm a mesma
importância diante dEle). Qualquer pessoa, todas as pessoas podem
vir a Ele através do sangue de Jesus.
Atos 10:34 “Então, Pedro abriu a boca, e disse: Reconheço
por verdade que Deus não faz acepção de pessoas; ”

Romanos 2:11 “Porque, para com Deus, não há acepção
pessoas.”
Lembre-se de que Deus tem um amor infinito por você. Cada
pessoa nesse mundo, seja jovem, velha, rica, pobre, branca, negra,
asiática ou hispânica, pode vir a Ele para ser salva. E você, vai vir?
1 João 4:9, 10 “Nisto se manifestou o amor de Deus para
conosco: que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo,
para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós
tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e
enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.”
1 João 4:19 “Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.”
Ele está chamando todos os homens através do Evangelho, que
são as boas novas do que Jesus fez!
João 12:32 “E eu, quando for levantado da terra, atrairei
todos os homens a mim.”
Romanos 10:18 “Mas eu pergunto: Eles não a ouviram? Claro
que sim: A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas
palavras, até os confins do mundo.”
Romanos 16:26 “Mas agora [Jesus foi] revelado e dado a
conhecer pelas Escrituras proféticas por ordem do Deus
eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a
obedecer-lhe,”

As boas novas são que Deus fez Sua verdade ser conhecida por
todos. E as ótimas notícias são que você tem a chance de entregar
sua vida para Ele e nascer de novo!
Hebreus 3:19 “Vemos, assim, que foi por causa da
incredulidade [deles] que não puderam entrar [na terra
prometida].”
João 6:28-29 “Então lhe perguntaram: O que precisamos
fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus
respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele
enviou.”
É tempo de colocar a sua fé, confiar e crer n’Aquele que Deus
enviou para você!
Mateus 10:32-33 “Quem, pois, me confessar diante dos
homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que
está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens,
eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.”
Ezequiel 33:11 “Diga-lhes: Juro pela minha vida, palavra do
Soberano Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio,
antes tenho prazer em que ele se converta do seu caminho
[de pecado] e viva. Convertam-se! Convertam-se dos seus
maus caminhos! Pois, por que razão vocês iriam morrer, ó
casa de Israel?”
João 11:25-26 “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida;
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo

aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu
nisto?”
Tito 1:16 “Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no
com as obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e
reprovados para toda a boa obra.”
Deus agora aumentou a aposta. Fim do jogo. Se você acha que
pode fazer algum compromisso com Jesus e viver como um pagão,
Deus disse que não. Não vai funcionar aqui e não vai funcionar no dia
em que você morrer e ficar na frente dele.
Lembre-se de que a salvação está disponível para você e para
todas as pessoas no planeta terra. Deus já fez a parte dEle, e agora
você tem de fazer a sua, colocando sua fé e confiando no Filho dEle.
2 Pedro 3:9 “O Senhor não demora em cumprir a sua
promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente
com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que
todos cheguem ao arrependimento.”
Deus não quer que você pereça. Aceite a oferta que Jesus, o Filho
de Deus, fez a você.
Romanos 10:9-13 “Se você confessar com a sua boca que
Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para
justiça, e com a boca se confessa para salvação. Como diz a
Escritura: ‘Todo o que nele confia jamais será envergonhado’.
Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo
Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que

o invocam, porque ‘todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo’.”
Apocalipse 5:9 “E eles cantavam um cântico novo: ‘Tu és
digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste
morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de
toda tribo, língua, povo e nação’.”
Apocalipse 7:9 “Depois disso olhei, e diante de mim estava
uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as
nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do
Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas.”
O Cristianismo inclui cada pessoa que vem ao conhecimento
salvador do Senhor. O caminho é largo o suficiente para que qualquer
um de nós caminhe por ele e chegue até Deus.
Nunca se esqueça de que todas as religiões convergem para um
“FAÇA” enquanto o Cristianismo, para um “FEITO”. O que Jesus fez já
pagou por tudo para você. Agora, seu trabalho é crer.

Busque
usque
Uma das belezas do Deus da Bíblia é que ele permite que você O
busque, e você tem a responsabilidade de fazer isso. Você pode
correr atrás de ingressos para o jogo desse fim de semana; do filme
que você vai ver, do emprego que paga melhor etc. Mas todas essas
coisas são temporárias e não vão além da sepultura. Você está
correndo atrás de Deus?

Deuteronômio 4:29 “E lá buscarão ao Senhor, o seu Deus, e O
acharão, se o buscarem de todo o seu coração e de toda a sua
alma.”
Salmos 69:32 “Os mansos verão isto, e se alegrarão; a vocês
que buscam a Deus, que reviva o seu coração!”
Salmos 70:4 “Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os
que te buscam; e aqueles que amam a tua salvação digam
continuamente: Engrandecido seja Deus.”
Mateus 7:7-8 “Peçam, e lhes será dado; busquem, e
encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o
que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate,
a porta será aberta.”
Atos 17:27 “Deus fez isso para que os homens o buscassem e
talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja
longe de cada um de nós.”
Hebreus 11:6 “Ora, sem fé é impossível agradar a Deus;
porque é necessário que aquele que dEle se aproxima creia
que ele existe, e que é galardoador (recompensador)
daqueles que o buscam.”
Marcos 1:15 “E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de
Deus está próximo. Arrependam-se, e creiam no evangelho.”
E então, você vai seguir a verdade que conheceu neste livro, e se
arrepender e crer no Evangelho, as boas novas do que Jesus fez por
você?

Habacuque 2:20 “Mas o SENHOR está no seu santo templo;
cale-se diante dele toda a terra.”
Quando você compreende a grandeza de Deus, também
compreende que você deve fazer as coisas do jeito dEle e só do jeito
dEle, não do seu.
Oséias 4:6 “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o
conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, também
eu te rejeitarei...”
Você agora tem o conhecimento que precisa para tomar a
decisão certa em relação à eternidade, mas será que você vai tomar
essa decisão?
Apocalipse 20:15 “E todo aquele que não foi achado inscrito
no livro da vida foi lançado no lago de fogo.”
Apocalipse 21:4 “E Deus lhes enxugará dos olhos toda
lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro,
nem dor, pois as coisas antigas já passaram.”
João 17:3 “Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”
A melhor parte acerca da vida eterna é que você vai estar com
Jesus, que morreu por seus pecados!!

Escolha
scolha
“Quando alguém busca honestamente a verdade e a encontra,
34
ele deve agir conforme a verdade ou parar de ser honesto.”
Você encontrou verdade nesse
livro, e agora é a hora de fazer uma
escolha.
Josué 24:15 “Se, porém, não lhes agrada
servir ao Senhor, escolham hoje a quem
irão servir, se aos deuses que os seus
antepassados serviram além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja
terra vocês estão vivendo. Mas, eu e a
minha família serviremos ao Senhor.”

Quando
alguém sincero
busca a
verdade, ele
deve ou agir
em cima dela
ou deixar de
ser honesto.
-Douglas Jacoby

Provérbios 1:29 “Visto que desprezaram
o conhecimento e recusaram o temor do Senhor,”
“Eu tenho uma paixão. É Ele, e somente Ele.”
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– Conde Nicolaus Ludwig Zinzendorf
O Conde Zinzendorf (um nobre Austríaco) encontrou a verdade e
agiu de acordo com ela. Jesus e somente Jesus foi suficiente para ele.
Será que você vai tomar a mesma decisão que ele tomou?
E lembre-se de que quando você escolhe Jesus, Ele jamais te
deixará nem te abandonará: Hebreus 13:5 “...porque Deus mesmo
disse: Nunca te deixarei, nem te abandonarei.”

Há uma coisa que eu não disse a você até agora. Quer você seja
salvo quer não, um dia você vai dobrar seus joelhos diante de Jesus
de qualquer maneira. Ou isso vai acontecer no céu, porque você
nasceu de novo, ou vai acontecer no inferno, porque você O rejeitou.
Filipenses 2:10-11 “Para que ao nome de Jesus se dobre todo
joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai.”
É a hora de escolher, e é você quem faz a escolha.
E a propósito: qual é a pergunta mais importante de todos os
tempos? Mateus 16:15 diz:
“E vocês?, perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou?” Quem
você diz que Jesus é na verdade determina seu destino eterno, e é
por isso que essa é a pergunta mais importante de todos os tempos.
O que Ele fez por você na cruz é o melhor negócio de todo o
universo. Será que você vai colocar sua fé e confiar nEle e aceitar
esse grande negócio?

Ao redor do mundo, o tempo é definido por “a.C.” e “d.C.” –
“antes de Cristo” e “depois de Cristo” (no latim, Anno Domini, que
quer dizer ‘no ano do nosso Senhor’). E o que é interessante hoje é
que seu tempo eterno também é definido da mesma forma. O que
você faz com Jesus vai determinar o lugar onde você vai passar a
eternidade.
Provavelmente você deve ter notado que não viu o rosto de Jesus
em lugar algum desse livro. Eu fiz isso por algumas razões. Uma, nós
não sabemos como Ele era na aparência. Mas a razão principal de eu
não ter feito isso é porque quando você O vir face a face pela
primeira vez, vai perceber que nenhuma figura que você tenha visto
faz jus à glória dEle. Eu não queria que você ficasse desapontado. A
luz do mundo vai além da compreensão humana e você vai ficar
boquiaberto quando vir a Jesus! Será como Tomé, que O viu depois
da Ressurreição e que pôde tocar as marcas dos cravos em Suas mãos
e pés, e disse em João 20:28: “E Tomé respondeu e disse: Senhor
meu, e Deus meu!”
E a última pergunta que todos nós
deveríamos fazer, na realidade já foi feita
2.000 anos atrás, em Atos 16:30 “Senhores,
que é necessário que eu faça para ser salvo?” Mas
agora, você responde a esta pergunta. E esteja
certo de que está fazendo a escolha certa, para
que você se ajoelhe no céu e não no inferno por
toda a eternidade...

***
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Se você escolheu nascer de novo, leia a sua Bíblia todos os dias.
Um dos meus amigos costuma dizer
“Leia e preste muita atenção”.
Leia sua Bíblia e obedeça àquilo que você nela ler.

Passe a frequentar uma igreja que ensine a Bíblia e que pregue a
Palavra de Deus, e se batize nas águas.

Se você ainda não nasceu de novo, pode solicitar uma cópia
gratuita de um livro que eu escrevi, chamado
“A Um Segundo da Eternidade” (One Heartbeat Away)
no site www.oneheartbeataway.org .
Ele trata dos assuntos que você acabou de ler, mas com muito
mais detalhes e muito mais evidências.

Se você já é salvo ou acabou de ser salvo, pode obter materiais
que vão te encorajar a alcançar os perdidos no site:
www.markcahill.org
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E se existisse uma pergunta tão importante que toda
a razão de você existir fosse descobrir qual é essa
pergunta? E se você realmente pudesse descobrir
que pergunta era essa: o que você faria depois de
descobrir? E se você estivesse 100% certo da
resposta a essa questão, e essa resposta pudesse
mudar a sua vida? Você não faria tudo a seu alcance
para descobrir tanto a pergunta quanto a resposta?
Boas notícias! Neste livro, você não apenas vai
descobrir que essa pergunta existe, e também vai
aprender que pergunta é essa, e descobrir a resposta.
E, adivinhou – sua vida jamais será a mesma!
E então, o que você está esperando?

