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…

morre.
E agora o quê? O nada? Reencarnação?

O céu ou o inferno? O que na realidade acontece
depois que você dá seu último suspiro? Se você
fosse viver para sempre, não gostaria de saber para
onde iria e como seria esse lugar? E se existissem
pistas suficientes para que se saiba exatamente o
que acontece após a morte? Você gostaria de saber,
não gostaria? Claro que gostaria. E gostaria de
saber por dois motivos: 1) você saberia para onde
iria depois que desse o último suspiro; e 2) você
certamente faria com que sua família e seus amigos
também soubessem a resposta certa, para que vocês
todos tivessem o mesmo destino.
Há um provérbio italiano que diz:
“Quando o jogo de xadrez
termina, o rei e o peão
vão para a mesma caixa”1

1 http://www.thinkexist.com/quotations/mortality/
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Nunca se esqueça de que a morte é um grande
nivelador. O rico e o pobre, o negro e o branco, o
asiático e o latino, o alto e o baixo, o que tem estudo
e o que não tem, todos rumam para a sepultura. Mas
a pergunta que resta é a seguinte: Para onde vamos
depois do último suspiro?
Quando viajo, uma coisa que procuro são as
evidências. Quando viajo para fora de Atlanta, eu
busco saber qual é o portão correto e como eu chego
lá. Mas digamos que, nessa viagem, meu embarque
é pelo portão E1. Olho para minha passagem e lá diz
E1. Então, eu pego o metrô. Mas não desço na
estação A nem na B, nem na C ou D. E por que
razão? Porque a evidência está apontando para uma
direção diferente. Já no aeroporto, subindo a escada
rolante, eu checo os monitores para ter certeza de
que meu voo parte mesmo do portão E1. E me dirijo
para lá. Entrego minha passagem ao funcionário e
ele o escaneia. Ele faz isso para que eu possa entrar
no avião. Eu caminho pelo corredor da aeronave,
procuro minha poltrona e me sento. Converso com
as pessoas nas poltronas vizinhas e elas confirmam
que nós estamos mesmo indo para o meu destino. A
comissária de bordo e o piloto anunciam que
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estamos voando para meu destino. Como eu sei que
isso é verdade? Porque todas as evidências até o
momento me levaram até este voo. Apesar de haver
dezenas de voos pousando e partindo do aeroporto
de Atlanta todos os dias, inclusive no dia de hoje, eu
entrei neste voo baseado em evidências.

Uma vez, eu entrei num avião e sentei na
poltrona 8C. Um senhor se aproximou e me disse
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que eu estava sentado na poltrona dele. Eu respondi
educadamente que estava no lugar correto. Ele então
me mostrou o bilhete dele que dizia ‘8C’. E eu
mostrei o meu, que também dizia ‘8C’. (Eu aprecio
muito estar certo!) E aí, ele disse: “Pra onde você
está indo?”. Eu respondi: “Búfalo?” O homem do
meu lado começou a gargalhar. E o sujeito querendo
meu assento também. Então, eu perguntei: “Do que
vocês estão rindo?” e eles responderam: “Esse avião
não vai para Búfalo!!!” O fato é que estava indo
para qualquer outro lugar, menos para Búfalo! Você
acha que eu me sentei de novo e disse: “Ah, quer
saber? Eu acho que esse avião vai para Búfalo, sim,
então eu vou continuar bem sentado aqui”? Pode
acreditar que não!!! Simplesmente porque a
evidência me mostrou que eu estava no avião
errado! Eu saí daquela aeronave o mais rápido que
pude, porque não queria perder o voo certo! Sempre
devemos nos deixar ser guiados pelas evidências e ir
aonde elas nos levam.
Vamos dar uma olhada e ver se foram deixadas
pistas suficientes para nós, pistas que nos levem a
entender como será nossa jornada rumo à
eternidade. Mas lembre-se: quando você encontra
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uma pista para responder a uma pergunta, essa pista
vai te levar em uma certa direção. E também vai
eliminar outras possibilidades e reduzir o leque de
opções, até que possamos encontrar a resposta certa.
Jalal ad-Din Rumi, um poeta do século XIII,
disse: “O dia inteiro nisto eu penso, e à noite nisto
eu falo. De onde venho e o que estou aqui fazendo?
Não tenho a menor ideia. Com certeza, minha alma
é de outro lugar, e é lá que eu quero terminar.”2
Então, ponha sua cabeça para funcionar. Vamos
dar uma olhada rápida em algumas evidências. Quer
seja o Sherlock Holmes, o
Inspetor Clouseau ou um
detetive dos dias atuais,
você sempre procura as
pistas que o ajudem a
resolver o problema.
Você investiga. Mas
o problema é:
“Eu estou morrendo” e a
pergunta é: “Para onde vou?”.
O que acontece no outro lado? Vejamos se podemos
2 http://www.thinkexist.com/quotations/spirituality/
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encontrar alguma evidência a respeito dessa jornada
rumo à eternidade que todos teremos de trilhar
algum dia, e se podemos garantir que você pode
pegar o avião correto para lá, quando der seu último
suspiro.

Existe um Deus?
“Será que Deus existe?” é uma das perguntas
mais importantes com as quais lutamos. Mas a
pergunta certa deveria ser: “Há alguma evidência de
que Deus existe?”
Toda vez que você vê uma criação, como por
exemplo um edifício, você sabe que alguém criou
aquela obra, que existe um criador. Toda vez que
você vê um projeto, como por exemplo o de um
celular, você sabe que alguém fez aquele projeto,
que existe um projetista. Toda vez que você vê uma
obra de arte, como uma pintura ou uma escultura,
você sabe que um artista a criou, e que ele existe.
Toda vez que você vê ordem, como 20 pratos
organizados em uma pilha, você sabe que alguém os
colocou em ordem. Eles não foram parar lá
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sozinhos. E se você reparar no universo, o que você
vê? Você vê criação, projeto, arte e ordem. Se todas
as coisas têm um criador, um projetista, um artista e
alguém que pôs tudo em ordem, um ordenador, faz
sentido pensar que também existe um Criador,
Projetista, Artista e Ordenador por trás de tudo o
que há no universo, concorda?
Se pensar na complexidade e na precisão de tudo
o que há no universo, você vai ficar atordoado.

A Terra
“A Terra… tem um tamanho absolutamente
perfeito. Seu tamanho e gravidade correspondente
conseguem conter uma fina camada composta
praticamente por nitrogênio e oxigênio, [que se
estende] até pouco mais de 80km acima da
superfície. Se a Terra fosse menor, seria impossível
ter uma atmosfera, como é o caso do planeta
Mercúrio. Se fosse maior, sua atmosfera poderia
conter hidrogênio livre, como ocorre em Júpiter. A
Terra é o único planeta de que se tem conhecimento
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que esteja equipado com uma atmosfera com a
mistura correta de gases necessária para sustentar a
vida de plantas, animais e dos seres humanos”.
A Terra está localizada à distância exata do sol.
Considere o intervalo de temperatura que
encontramos aqui, aproximadamente entre -35ºC e
+50ºC. Se a Terra estivesse um pouco mais distante
do Sol, estaríamos todos congelados. Se mais perto,
seríamos fritos no calor. Mesmo uma variação
mínima na posição da Terra em relação ao sol
poderia tornar a vida aqui impossível. A Terra
permanece a essa distância perfeita do Sol, enquanto
gira ao redor dele a uma velocidade de
aproximadamente 107 milhões de quilômetros por
hora. E ainda gira em torno de si mesma, permitindo
que toda a sua superfície seja apropriadamente
aquecida e resfriada todos os dias.
E nossa Lua tem um tamanho perfeito e está a
uma distância perfeita da Terra, sustentada nessa
posição pela gravidade terrestre. A lua cria as marés
e correntes marinhas importantes, de modo que a
água dos oceanos não fica estagnada, e mesmo
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assim, as imensas quantidades de água nos oceanos
não invadem os continentes.”3
Água
“Água… sem cor, sem cheiro nem sabor, e
mesmo assim nenhum ser vivo consegue sobreviver
sem ela. Plantas, animais e seres humanos são
basicamente feitos de água (cerca de 2/3 do corpo
humano é só água). Você vai ver por que as
características da água são tão essenciais à vida:
Ela tem um ponto de fusão muito alto e um ponto
de congelamento muito baixo, o que é incomum. A
água nos permite viver em um ambiente em que as
flutuações na temperatura variam, enquanto aquece
nossos corpos a uma temperatura constante de
36.5ºC. A água também é quimicamente neutra.
Sem afetar a composição das substâncias que
transporta, ela permite a perfeita absorção e
utilização pelo organismo dos alimentos,
medicamentos e minerais ingeridos.
3 http://www.everystudent.com/features/isthere.html
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A água apresenta uma tensão superficial que é
única. Nas plantas, ela é capaz de ascender da raiz
para as folhas, contra a gravidade, levando a seiva,
água e nutrientes, para o topo das árvores. Mesmo
daquelas mais altas.
A água começa a congelar da superfície para o
fundo, de modo que os peixes conseguem
sobreviver às baixas temperaturas do inverno. 97%
da água na Terra está nos oceanos. Mas na nossa
Terra, existe um sistema que remove o sal dessa
água dos oceanos e a distribui na forma de agora
doce por todo o globo. A evaporação tira a água
dos oceanos, deixando lá o sal, e do vapor, forma
as nuvens, que são facilmente levadas pelo vento,
espalhando assim a água sobre a terra para as
plantas, os animais e as pessoas. É um sistema de
purificação e suprimento que mantém a vida neste
planeta, um sistema de reciclagem e reuso de
água.”4

4 http://www.everystudent.com/features/isthere.html
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O cérebro
“O cérebro humano… processa simultaneamente
uma quantidade impressionante de informações. Seu
cérebro capta as informações de todas as cores e
objetos que você vê, a temperatura ao seu redor, a
pressão de seus pés contra o chão em que está
pisando, os sons do ambiente, a secura da sua boca,
e até a consistência daquilo que você toca (o teclado
do seu computador, por exemplo). Seu cérebro
guarda e processa todas as suas emoções,
pensamentos e memórias. E ao mesmo tempo, ele
mantém em correto funcionamento todas outras
funções do seu organismo, como o padrão da
respiração, o piscar das pálpebras, fome e os
movimentos dos músculos das suas mãos.
O cérebro humano processa mais de um milhão
de mensagens (informações) por segundo. Ele pesa
a importância de cada um desses dados, descartando
o que não é importante. Essa filtragem permite que
você consiga manter o foco exatamente naquilo em
que precisa se concentrar para operar com eficiência
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no mundo em que vive. O funcionamento do
cérebro é diferente do funcionamento de outros
órgãos do corpo. Ele é a sede da inteligência e da
razão, tem a habilidade de produzir sentimentos e
sonhos, de planejar e agir, e de se relacionar com as
outras pessoas.”5

O Olho
“O olho humano é extremamente complicado –
um sistema perfeito e inter-relacionado de cerca de
40 subsistemas incluindo a retina, a pupila, a íris, a
córnea e o nervo óptico. Só para se ter uma ideia, a
retina tem aproximadamente 137 milhões de células
especiais que respondem à luz e enviam a
mensagem para o cérebro. Cerca de 130 milhões
delas se parecem com varas (bastões), e lidam com
a visão em preto e branco. Os outros 7 milhões têm
formato de cone e nos permitem enxergar em cores.
As células da retina recebem os estímulos de luz,
que são convertidos em impulsos elétricos e
enviados ao cérebro via nervo óptico. Uma região
5 http://www.everystudent.com/features/isthere.html
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especial do cérebro, chamada córtex visual,
interpreta os impulsos em cores, contraste,
profundidade etc., o que nos permite enxergar
“imagens” do nosso mundo. Inacreditavelmente, o
olho, o nervo óptico e o córtex visual são
subsistemas completamente separados e distintos.
Ainda assim, eles captam, distribuem e interpretam
cerca de 1.5 milhão de mensagens (pulsos) a cada
milissegundo (a milésima parte de um segundo)!
Seriam necessários dúzias e dúzias de
supercomputadores
de
Cray,
perfeitamente
programados e operando juntos e absolutamente
sem falhar para ao menos chegar perto de
desempenhar esta mesma tarefa.”6

DNA
“DNA: Em uma única célula humana há
capacidade suficiente para armazenar 3 ou 4 vezes
todos os 30 volumes da Enciclopédia Britânica.”7

6 Lawrence O. Richards, It Couldn’t Just Happen, Thomas Nelson, Inc., 1989, 139-140.
7 Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton, New York, p. 115, 1986.
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“Assim como a Britânica teve escritores
inteligentes que produziram toda a informação
contida nela, é razoável e até científico acreditar que
a informação existente no mundo da mesma forma
teve um compositor/produtor. Não se conhece nem
jamais se teve notícia de uma causa não-inteligente
que alguma vez tenha sido observada gerando vida,
nem mesmo uma porção mínima da quantidade
literalmente enciclopédica de informação requerida
para tal coisa.”8
“A quantidade de informação que pode ser
armazenada em uma porção de DNA do tamanho de
uma cabeça de alfinete é equivalente a uma pilha de
livros impressos 500 vezes maior que a distância
entre a Terra e a Lua, cada um deles tratando de um
assunto diferente e específico. Em outras palavras:
enquanto pensamos que nossos HDs de 320 giga são
a última tecnologia, um simples pinguinho de DNA
do tamanho de uma cabeça de alfinete é capaz de
conter 100 milhões de vezes mais informação.”9
8 Grigg, R., Information: A modern scientific design argument, Creation 22(2):52–53,
2000. http://www.creation.com/dna-marvellous-messages-or-mostly-mess
9 Gitt, W., Dazzling design in miniature, Creation 20(1):6, 1997.
http://www.creation.com/dna-marvellous-messages-or-mostly-mess
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O corpo humano é dotado de uma complexidade
incrível. Quem foi Aquele que planejou esse
magnífico corpo, tão maravilhosamente eficiente?
A complexidade deste universo e sua vastidão
são impressionantes. Galileu disse: “O Sol, com
todos os planetas girando em torno dele, e sendo
dele dependentes, ainda é capaz de amadurecer um
cacho de uvas, como se não tivesse outra coisa mais
importante pra fazer no Universo.”10
Nós podemos prever com exatidão que dia
teremos lua cheia, assim como dizer exatamente
quanto tempo leva para a Terra dar uma volta
completa ao redor do sol, quando o cometa Haley
vai passar etc., tamanha é a precisão do universo.
Quem é Aquele que ajunta e mantém no lugar todas
as coisas neste imenso universo?
Carl Sagan disse: “Em algum lugar, alguma coisa
incrível está esperando para ser conhecida.”11 E eu
acho que Sagan estava à procura de alguma coisa
neste lugar!
10 http://www.thinkexist.com/quotations/universe/2.html
11 http://www.thinkexist.com/quotations/universe/2.html
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“Eu compreendo que pode ser possível um homem
olhar a terra de cima e se declarar ateu, mas não
consigo conceber como ele pode olhar para os céus
acima dele, e dizer que não existe um Deus.”12
– Abraham Lincoln

Evolução
Uma pergunta que muita
gente se faz e luta para conseguir responder,
porque é extremamente propagada, é se um tipo de
forma de vida evoluiu de outro tipo de forma de
vida.
É o que se chama de macroevolução. Será que os
animais marinhos evoluíram para os animais
terrestres? Os macacos evoluíram para os seres
humanos? Na realidade, esse é um dos principais
argumentos que eu escuto das pessoas que dizem
que não acreditam em um Deus.
12 http://www.thoughts-about-god.com/quotes…
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Mas aqui vai uma coisa para ter sempre em
mente: só porque você ouve a mesma coisa várias e
várias e várias vezes, não significa que ela seja
verdade. É preciso haver evidências que dêem
embasamento a elas.
“Charles Darwin disse: ‘Supor que o olho, com
todas as suas inimitáveis contrações, para ajustar o
foco a diferentes distâncias, para receber diferentes
quantidades de luz e para a correção de aberrações
cromáticas e esféricas, pode ter sido alcançado
através da seleção natural é um alto grau de
absurdo.’”13
Como mencionamos antes, o olho é
extremamente complexo para ter simplesmente
evoluído e o próprio Darwin sabia disso, e o
admitiu, conforme acabamos de ler.
Eugenie Scott, ateísta e também líder do Centro
Nacional para Educação em Ciências (National
Center for Science Education, USA), admitiu
tacitamente (nas entrelinhas) que se os estudantes
ouvissem críticas ao evolucionismo, eles jamais
continuariam acreditando nele!
13 http://www.thinkexist.com/quotations/evolution/2.html
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“Na minha opinião, se criacionismo e
evolucionismo forem usados como tópicos para os
exercícios de pensamento crítico em escolas
primárias e de ensino secundário, é virtualmente
garantido que os alunos irão se confundir com
relação ao evolucionismo e isto poderia levá-los a
rejeitar um dos maiores temas da ciência.”14
Mas o fato é que nós precisamos de mais
pensamento crítico e não de menos!
O Dr. William B. Provine, Professor de Ciências
Biológicas na Universidade de Cornell, disse:
“Permita-me sintetizar meus pontos de vista com
relação ao que a biologia evolucionária moderna diz
em alto e bom som: Não há deuses, não há
propósitos, nem forças dirigidas para objetivos de
nenhum tipo. Não há vida após a morte. Quando eu
morrer, tenho absoluta certeza de que estarei morto.
É o fim para mim. Não há fundamento nenhum para
a ética, não há um sentido maior na vida e nem
muito menos livre arbítrio para os seres humanos.”15

14 Larry Witham, Where Darwin Meets the Bible, p. 23, Oxford University Press, 2002.
15 Provine, W.B., Origins Research 16(1), p.9, 1994.
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Isto é verdadeiramente o que a evolução significa.
Ela é o canal que escoa o ateísmo para dentro da
mente daqueles que nela acreditam.
Boyce Rensberger, um cientista e escritor anticriacionista, disse: “Neste ponto, é necessário
revelar um pouco acerca de como os cientistas
trabalham, algo que os livros didáticos não te
ensinam. A verdade é que os cientistas não são
assim tão objetivos e imparciais em seu trabalho
como eles querem que você pense. A maioria dos
cientistas tem suas primeiras ideias a respeito de
como o mundo funciona não a partir de rigorosos
processos lógicos, mas através de palpites e
adivinhações muito loucas. Como indivíduos, eles
frequentemente passam a acreditar que alguma coisa
é verdade muito antes de conseguirem reunir as
evidências cabais que irão convencer as outras
pessoas de que aquilo é mesmo verdade. Motivados
pela fé em suas próprias ideias e por um desejo de
aceitação por parte de seus colegas contemporâneos,
um cientista trabalhará por anos sabendo em seu
coração que sua teoria está correta, criando
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experimento após experimento cujos resultados ele
espera que dêem suporte à sua convicção.”16
“Eu mesmo estou convencido de que a teoria da
evolução, especialmente a parte dela que tem sido
amplamente aplicada, certamente será uma das
maiores piadas dos livros de história no futuro. A
posteridade ficará embasbacada com o fato de uma
hipótese tão frágil e dúbia ter sido aceita com a
inacreditável credulidade com a qual ela o foi.”17
– Malcolm Muggeridge, famoso
filósofo e jornalista britânico

Charles Darwin também disse:
“Por que razão então toda formação
geológica e todo estrato
(camada) de solo não são
cheios de elos intermediários?
A Geologia seguramente
não revela nenhuma cadeia orgânica graduada tão
boa; e esta, talvez, é a mais óbvia e séria objeção
16 Boyce Rensberger, How the World Works, William Morrow, NY, 1986, pp. 17–18.
17 Pascal Lectures, University of Waterloo, Ontario, Canada. From the Revised Quote
Book, containing 130 quotable quotes on creation/evolution by leading authorities.
Published by Creation Science Foundation, Australia [no longer in print].)
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que pode ser levantada contra a teoria da
evolução.”18
Até mesmo o próprio Darwin sabia que ele
precisava de evidências para fundamentar sua teoria.
Se você não consegue achar os milhões de elos, sua
teoria seria simplesmente jogada na cara dele e
completamente ridicularizada.
Aqui estão quarto incríveis citações a respeito da
inexistência da evidência fóssil que daria suporte à
macroevolução:
“Darwin admitiu que milhões de ‘elos perdidos’,
as formas de vida de transição, teriam que ser
descobertas na forma de fósseis, a fim de provar a
precisão de sua teoria de que todas as espécies
evoluíram gradualmente para novas espécies a partir
de mutações aleatórias. Infelizmente para a teoria
darwiniana, apesar das centenas de milhões [de
dólares] já gastos na busca por fósseis ao redor do
mundo por mais de um século, os cientistas jamais
conseguiram localizar um único elo perdido dentre

18 http://www.thinkexist.com/quotations/evolution/3.html
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os milhões que deveriam existir caso a teoria da
evolução for reivindicada como sendo válida.”
– Grant R. Jeffery, A Assinatura de Deus
“Há buracos no cemitério fóssil, lugares onde
deveriam estar as formas intermediárias, mas em
vez disso, ainda não há nada lá. E nenhum
paleontólogo (...) nega isso. É um fato simples e
irrefutável. A teoria de Darwin e a prova fóssil estão
em conflito.”
–David Berlinsky
“Os cientistas admitem que suas teorias mais
valorizadas estão baseadas em embaraçosos
pouquíssimos fragmentos fósseis e que buracos
imensos existem na prova fóssil.”
–Revista Time, Nov. 7, 197719.
“Os evolucionistas parecem saber tudo a respeito do
elo perdido exceto o fato de que ele continua
perdido.”20
–G. K. Chesterton
19 http://www.thewordout.net/pages/page.asp?page_id=56527
20 http://www.thewordout.net/pages/page.asp?page_id=56527
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Lembre-se do que Darwin disse. Se você não puder
encontrar as formas de transição entre as diferentes
espécies, a teoria dele falha completamente. E como
você está vendo, ela é mesmo completamente falha.
Em seu livro O Universo Inteligente (The
Intelligent Universe), de 1983, o astrônomo Fred
Hoyle escreveu o seguinte:

“Em um terreno baldio estão todas as peças e as
partes menores de um Boeing 747, desmontadas e
em completa desordem. De repente, um ciclone
passa pelo terreno. Quais são as chances de, depois
da passagem desse ciclone, um 747 completamente
montado e pronto para voar, será achado ali?”
(p.19)
Se você pegar todas as peças de um relógio e
colocá-las em uma caixa de sapatos e sacudir a
caixa por um dia inteiro, será que as peças
poderiam se juntar e compor um relógio que
funcionasse? E se você sacudisse por 1 ano? Ou 5
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anos? 100 milhões de anos? Você acaba tendo
sempre a mesma resposta: ‘Não’. E se não é
possível isso acontecer a um relógio, por pura sorte
ou probabilidade no correr do tempo, você pode
ficar tranquilo e ter a mais absoluta certeza de que
também jamais poderá acontecer a este intricado
corpo humano ou a este fantástico universo,
contando apenas com a sorte ou a probabilidade no
correr do tempo!
Depois de gastar 40 anos procurando pela
evidência da evolução e de ter falhado
completamente em achar pelo menos uma, Nils
Heribert-Nilsson escreveu: “O material fóssil está
agora tão completo que já foi possível construir
novas classes, mas a ausência da série transicional
não pode ser explicada pela escassez de material.
As deficiências são reais; e elas nunca vão ser
preenchidas.”21
–Arthur C. Custance

21 Arthur C. Custance, Evolution or Creation? (Ottawa: Doorway Papers,1988.)
http://www.custance.org/Library/Volume4/Part_I/chapter6.html.
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O Dr. Colin Paterson, diretor do Museu
Britânico de História Natural e um evolucionista
muito bem conceituado, escreveu um livro sobre
evolução. Quando perguntado sobre a razão por
que seu livro não incluía nenhuma figura de fósseis
de transição, o Dr. Paterson, que tem 7 milhões de
fósseis em seu museu, respondeu: “Eu concordo
plenamente com seus comentários a respeito da
falta de ilustração direta das formas intermediárias
da evolução em meu livro. Se eu soubesse de
alguma delas, viva ou fossilizada, eu certamente a
teria incluído... Mas simplesmente não existe um
único fóssil de transição com o qual alguém
poderia ter um argumento incontestável.”22
E aí está. Repetidas vezes, os próprios
evolucionistas estão admitindo que não há
nenhuma evidência das formas de transição que
fundamentem sua teoria. Lembre-se de onde
começamos. Repare bem nas evidências e siga na
direção para onde elas apontarem. E já que não há
evidências de animais e seres humanos sendo
‘transformados’ evolucionariamente em outro tipo
22 http://www.custance.org/Library/Volume4/Part_I/chapter6.html.
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de criatura, significa que nós chegamos aqui por
um caminho diferente, que não o da evolução.
Lembre-se de que, quando éramos crianças, nos
ensinaram que um sapo se transformou em um
Príncipe. Isso era um conto de fadas
naquela época, e continua sendo
um conto de fadas nos dias de hoje.
E jamais será um fato científico.

Lei da Causa e Efeito
Um dos conceitos que eu aprendi nas aulas de
filosofia na faculdade foi a lei da causa e efeito. E
o que ela quer dizer é que, para que todo efeito
material possa ocorrer, foi necessária a ocorrência
de uma causa satisfatória e adequada antes disso.
Em outras palavras, é preciso alguma coisa
acontecer para alguma outra coisa acontecer. Você
não consegue obter alguma coisa a partir do nada.
Assim, se seus pais fizeram você, e seus avós
fizeram seus pais, e seus bisavós fizeram seus avós
etc., em algum momento você vai chegar à
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chamada causa primária ou uma causa nãocausada (uma que não foi consequência de uma
causa prévia) que deu início à coisa toda. E no
instante em que você chegar a essa Causa primária,
terá a sua resposta sobre quem Deus é.
Stephen Hawking disse: “A conclusão desta
palestra é que o universo não existe desde sempre.
Ao contrário, o universo e o próprio tempo tiveram
um início no Big Bang....”23
– Stephen Hawking, O Início do Tempo
(The Beginning of Time)
A maioria dos cientistas acredita que o universo
teve um começo. Mas óbvio que isso é um
problema real para eles. Por quê? Porque se houve
um início, houve um Iniciador! Simples assim!
Albert Camus declarou “Eu preferiria viver
minha vida como se existisse um Deus e morrer
para descobrir que não há, do que viver como se
não existisse um Deus e morrer para só então
descobrir que há.”24
23 http://www.godandscience.org/apologetics/beginning.html
24 http://thinkexist.com/quotations/living/2.html
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Camus não tinha nada com que se preocupar. A
evidência está posta diante dos nós: certamente há
um Criador desse magnífico universo em que
vivemos.
Mas agora, vem a pergunta:

Quem é esse Deus?
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Quando você começa a estudar as diferentes
religiões, começa a perceber que Deus é visto por
cada uma delas de maneiras muito diferentes. Há
religiões como o Judaísmo, Cristianismo e
Islamismo que acreditam em um único Deus
(chamadas monoteístas). Há também o Hinduísmo,
que acredita em muitos deuses, inclusive animais.
No Mormonismo, você pode alcançar a condição
de divindade. E no Budismo, definitivamente não
há nenhum Deus criador. Minha pergunta é: como
você sabe qual dessas religiões está certa ou se
alguma delas tem a resposta correta?
Dia desses, eu estava conversando com um
sujeito hippie de cabelo comprido. Enquanto
conversávamos, ele olhou pra mim e disse: “Com
relação ao assunto Deus e religião, eu acho
impossível que todo mundo esteja certo”. E ele tem
toda a razão. Não é possível que 100% das
religiões e crenças estejam certas com respeito ao
mesmo ponto, porque alguns desses pontos são
conflitantes e opostos entre si. Esse sujeito com
quem eu estava conversando sabia disso, eu sei
disso, e espero que você também saiba. Isso
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significa que nós temos que descobrir qual dessas
religiões é a correta, e no fundo, isso é bem simples
de perceber. Tudo o que você tem a fazer é
observar os textos religiosos que dão suporte a
cada religião. Quando você descobrir qual deles é
preciso, exato e que não se contradiz, então você
pode dizer que achou o Deus certo.
Quando eu comecei a estudar as diferentes
religiões, descobri um livro, que acima de todos os
outros livros, tinha provas de que fatos e verdades
eternas. E esse livro é chamado Bíblia Sagrada.
Vamos ver quais são as evidências que dão suporte
a esse livro.
A Singularidade da Bíblia
“Se apenas 10 pessoas que fossem da mesma
cidade, que tivessem nascido ao mesmo tempo,
falassem a mesma língua e tivessem mais ou
menos a mesma condição social, tivessem cada
uma delas que escrever a respeito de um assunto
polêmico, com certeza elas teriam problemas em
concordar 100% umas com as outras. Mas a Bíblia
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é única. Foi escrita durante um período de mais de
1.600 anos, por mais de 40 escritores diferentes e
de todos os estilos de vida. Alguns eram
pescadores; outros eram políticos. Havia ainda
outros que eram generais e reis, pastores de
ovelhas e historiadores. Eles eram de três
diferentes continentes, e escreveram em três
idiomas diferentes. E escreveram sobre centenas de
assuntos polêmicos, mas ainda assim, escreveram
em concordância e perfeita harmonia. Eles
escreveram quando estavam em calabouços, em
templos religiosos, em praias e em colinas, em
tempos de paz e em tempos de guerra. Ainda
assim, suas palavras soam como se viessem de uma
única fonte. Então, mesmo 10 pessoas não
conseguindo escrever sobre um assunto
controverso e concordarem sobre ele, Deus pegou
40 pessoas diferentes para escrever a Bíblia – e ela
ainda permanece válida mesmo depois de tanto
tempo.”25

25 http://www.pinpointevangelism.com/The_Bible_Stands_Alone.pdf
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Precisão histórica da Bíblia
“Por causa de a Bíblia detalhar eventos
históricos, sua veracidade e acurácia são passíveis
de verificação, como qualquer outro documento
histórico. Desde as evidências arqueológicas e de
outros escritos, as contas históricas da Bíblia têm
sido repetidamente comprovadas como verdadeiras
e precisas. De fato, todas as evidências
arqueológicas e manuscritas que embasam os
escritos da Bíblia a tornam o melhor livro
documentado do mundo antigo.”26
“Eu desconheço qualquer achado arqueológico
que tenha sido apropriadamente confirmado e
esteja em desconformidade com as Escrituras. A
Bíblia é o texto histórico mais acurado que o
mundo já viu.”27
–Dr. Clifford Wilson

26 http://www.gotquestions.org/Bible-God-Word.html
27 Dr Clifford Wilson, formerly director of the Australian Institute of Archaeology,
being interviewed by radio by the Institute for Creation Research (ICR radio
transcript No. 0279–1004)
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Acurácia Científica
da Bíblia
Mesmo a Bíblia não sendo um texto científico,
ela faz alegações científicas. Dessa forma, se esse
livro é realmente a Palavra de Deus, essas
alegações têm de ser verdade.
A Bíblia afirma que a terra é uma esfera (livro
de Isaías, capítulo 40, versículo 22). No passado, a
ciência nos ensinou que a terra era plana. Mas
agora nós sabemos que a Bíblia estava correta em
afirmar que a terra é redonda.
A Bíblia diz que a terra estava boiando
livremente no espaço (Jó 26:7). Nada a estava
segurando lá. E é claro, a exploração espacial
moderna mostrou que isso é verdade. A Bíblia
afirma em Hebreus 11 que a terra é feita de
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elementos invisíveis. E, com a descoberta dos
átomos, essa afirmação foi comprovada.
A Bíblia ensina que o ar tem peso (Jó 28:25). A
ciência tinha ensinado que o ar não tinha peso, mas
agora já foi devidamente provado que o ar
realmente tem peso (massa).
Muitos anos atrás, quando as pessoas adoeciam,
era costume sangrar o paciente. Eles removiam
parte do sangue da pessoa na esperança de que isso
poderia curá-la. E isso aconteceu até o século XIX.
A Bíblia afirma que o sangue é a fonte da vida
(Levítico 17:11). E é claro, sabemos que isto é
verdade para a ciência nos dias atuais.
Ainda que você só consiga contar algumas mil
estrelas a olho nu, a Bíblia afirma que as estrelas
são inumeráveis (Jeremias 33:22). E com a
invenção dos telescópios, estamos descobrindo
novas estrelas e galáxias a todo o momento. E
Deus também diz que Ele tem um nome para cada
uma delas!
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Como você pode ver, a palavra de Deus é
absolutamente exata em suas afirmações
científicas.
Profecias Cumpridas
A coisa que mais me chamava a atenção
quando eu estava tentando ver se a Bíblia era
verdadeiramente a palavra de Deus, eram as
profecias que se cumpriram. A definição básica de
uma profecia é alguma coisa dita hoje ou no
passado que prediz alguma coisa no futuro.
Qualquer pessoa pode profetizar acerca de
qualquer coisa. Podemos ver isso a todo o
momento naquelas revistas expostas na fila do
caixa do supermercado; elas fazem predições
sobre o futuro. Mas o ponto em questão é se as
profecias nelas estão certas! É isso o que separa
um falso profeta de um profeta verdadeiro; se as
profecias dele se cumprem ou não.
E era isso o que me deixava encucado. Não só a
Bíblia tem centenas de profecias, muito, muito
detalhadas, mas elas se cumpriram! Isso
simplesmente me deixava impressionado.
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Há profecias na Bíblia sobre algumas pessoas,
nações, sobre o fim dos tempos etc. Mas as mais
fascinantes dizem respeito à vinda do Messias e
sobre quem ele seria. Elas deram detalhes muito
específicos sobre quem esta pessoa é. O Velho
Testamento tem mais de 60 profecias e 300
referências, de forma que você não vai precisar de
sorte ou do acaso para entender quem essa pessoa
é, mas vai poder saber com 100% de exatidão!
A Bíblia diz que o Messias seria da linhagem do
rei Davi, que nasceria na pequena cidade de Belém,
e que seria da tribo de Judá. Ele também nasceria
de uma virgem. Essa era bem uma bem difícil de
acontecer! Uma criança nascer de uma virgem!?!
Mas aconteceu, e aconteceu com um único
Homem. As profecias da Bíblia também diziam
que esse Messias chegaria nos dias em que o
Templo em Jerusalém ainda estaria de pé. E o
Templo foi destruído em 70 d.C., o que significa
que o Messias teve que nascer antes disso. O Velho
Testamento diz que o Messias faria milagres,
entraria em Jerusalém montado em um jumentinho
e seria traído por um amigo. Diz também que ele
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seria vendido por 30 moedas de prata e que teria
seus pés e mãos furados. Além de todas estas
profecias, diz no Velho Testamento que este
Messias ressuscitaria dos mortos!
Estas profecias são muito detalhas! E não são
predições genéricas, como as do horóscopo ou as
profecias de Nostradamus; mas são fatos muito,
muito específicos. Das duas, uma: ou Deus é capaz
de tornar todas estas profecias corretas ou então
esse livro não é confiável. Mas com 100% de
precisão, todas estas profecias se cumpriram no
nascimento, vida, morte e ressurreição de um
homem chamado Jesus Cristo!
Você consegue imaginar alguém predizendo
estas mesmas coisas neste exato momento, no dia
de hoje, mas pra acontecerem na vida de alguém
daqui a mil anos, em 3000 d.C.? É quase absurdo
pensar nisso, mas foi exatamente o que aconteceu.
Um homem chamado Professor Peter Stoner
deduziu que a chance de um homem cumprir
apenas oito destas profecias é de 1017. E ele fez a
seguinte ilustração para explicar isso:
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“Se, de um conjunto de dez ingressos, você fizer
uma marca em um deles e colocar todos os dez em
um chapéu, e sacudi-lo vigorosamente, e daí pedir
a alguém com os olhos vendados que pegue um, a
chance de essa pessoa tirar o ingresso marcado é de
uma em dez. Suponha agora que nós peguemos
1017 moedas e cubramos toda a superfície do
Estado do Texas, nos Estados Unidos. Todas essas
moedas seriam suficientes para cobrir o Texas
inteiro com uma camada de 61cm de espessura. Se
fizermos uma marca em uma delas e lançarmos
todas sobre o Texas, e vendarmos um homem e
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dissermos a ele que ele pode caminhar o quanto
quiser, para qualquer direção, mas que só pode
pegar uma única moeda e dizer que ela é a certa,
quais são as chances de ele pegar a moeda correta?
Exatamente as mesmas chances de os profetas
terem escrito estas oito profecias e todas elas serem
cumpridas em um único homem, desde os dias
deles até os dias de hoje.”28
Agora que sabemos as evidências esmagadoras
sobre a veracidade da Bíblia, nossa investigação
começa a afunilar. O Deus desse livro é
absolutamente incrível!
Uma das primeiras coisas que percebemos é que
Deus é o Criador deste universo:
Salmos 19:1 “Os céus proclamam a glória de
Deus…”
Salmos 89:11 “Teus são os céus, tua, a terra;
o mundo e a sua plenitude, Tu os fundaste.”

28 Peter Stoner, Science Speaks, Chicago: Moody Press, 1969, 106-107).
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Isaías 44:24 “Assim diz o SENHOR, teu
redentor, o mesmo que te formou desde o
ventre materno: Eu sou o SENHOR, que faço
todas as coisas, que sozinho estendi os céus e
sozinho espraiei a terra.”
Apocalipse 4:11 “Tu és digno, Senhor e Deus
nosso, de receber glória e honra e poder,
porque todas as coisas Tu criaste, sim, por
causa da Tua vontade vieram a existir e foram
criadas.”
Deus não apenas criou você; Ele criou você para
a glória dEle!
Romanos 1:20 “Porque os atributos
invisíveis de Deus, assim o Seu eterno poder,
como também a Sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o princípio
do mundo, sendo percebidos por meio das
coisas que foram criadas. Os homens são por
isso indesculpáveis.”
Salmos 14:1 “Diz o insensato em seu
coração, não há Deus...”
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O que Deus está dizendo é que é uma grande tolice
olhar para toda essa evidência e concluir que não há
um Deus que criou todo este universo.
Eu estava num voo para Los Angeles e puxei
conversa com o homem sentado ao meu lado. Mark
me contou que era ateu. Então, eu perguntei a ele
qual a melhor evidência de que Deus não existe.
Ele respondeu: “Não tenho nenhuma evidência. Eu
só não quero que exista um Deus. Porque se existir,
isso quer dizer que eu não posso fazer o que eu
quero fazer”. E na realidade, isso é a verdade para
muitos ateus. Apesar de todas as evidências
esmagadoras de que existe um Deus, eles não
querem que exista, porque isso se torna uma
questão de controle. Eles querem estar no controle
e não que Deus esteja. Lembre-se do que dissemos
no começo – olhe para a evidência e deixe que ela
o leve à resposta certa.
Uma definição do Deus da Bíblia que eu li dizia
que Ele é “o Ser Supremo; o Criador e Soberano
sobre tudo o que há; o Eterno que é perfeito em
poder, bondade e sabedoria”29.
29 http://www.gotquestions.org/who-is-God.html
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Salmos 95:1-8 “Vinde, cantemos ao SENHOR
com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa
salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações
de graças, demos a Ele vitória com salmos.
Porque o SENHOR é Deus Supremo e o
grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas
mãos estão as profundezas da terra, e as alturas
dos montes Lhe pertencem. Dele é o mar, pois
Ele o fez; obra de Suas mãos são os
continentes. Vinde, adoremos e nos
prostremos; nos ajoelhemos diante do
SENHOR, que nos criou. Ele é o nosso Deus,
e nós, povo de seu pasto e ovelhas de Sua
mão. Hoje, se ouvirem a Sua voz, não
endureçam o coração...”
Só tente imaginar quão maravilhoso é esse Deus
e como será estar em Sua presença!
A Bíblia diz que Deus é infinito, incomparável,
imutável, que Ele está em todos os lugares, que
sabe de todas as coisas, que tem todo o poder, que
é amoroso, justo, misericordioso, verdadeiro, cheio
de compaixão, perdoador e santo.
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Isaías 6:1-5 “No ano em que o rei Uzias
morreu, eu vi o Senhor assentado num trono
alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o
templo. Acima dele estavam serafins; cada um
deles tinha seis asas: com duas cobriam o
rosto, com duas cobriam os pés e com duas
voavam. E proclamavam uns aos outros:
‘Santo, santo, santo é o SENHOR dos
Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória’.
Ao som das suas vozes, os batentes das portas
tremeram e o templo ficou cheio de fumaça.
Então, gritei: Ai, de mim! Estou perdido! Pois
sou um homem de lábios impuros e vivo no
meio de um povo de impuros lábios; os meus
olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos!”
Você vê como Deus é grande e bárbaro? Pense
de novo na cena descrita em Isaías, que você
acabou de ler. Uau! Você percebe como cada um
de nós é pequeno e insignificante? Ele é digno de
nossa devoção e louvor.
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Escolha seu adjetivo favorito:
bárbaro, magnífico, tremendo,
primoroso, fantástico etc. Então,
multiplique estes adjetivos por
alguns milhões e você vai estar
chegando perto da sombra de
quem Deus realmente é!

Destino

A Bíblia é muito clara ao afirmar que quando
você morre, vai para um dos dois únicos destinos
possíveis.
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Céu
É um lugar para onde os crentes vão quando
morrem; é onde Deus vive e é adorado; você pode
armazenar recompensas (galardão) e tesouros no
céu; é um lugar de imensa alegria; você vai
conhecer pessoas lá; Deus tem um lugar preparado
para você lá; é um lar (e quem não gosta de ir para
casa?); não há dor, sofrimento, desgosto ou
lágrimas no céu; é um lugar de glória, santidade,
beleza, perfeição, imortalidade, luz e amor.
Agora você sabe porque Paulo disse em
Filipenses 1:21, “Para mim, o viver é Cristo e o
morrer é lucro”. O céu é um lugar muito melhor do
que a terra! E todos deveríamos estar ansiosos de ir
para este lugar.
Mas sempre se lembre de que a melhor parte
acerca do céu é que lá é o lugar onde Deus está, e
você vai finalmente estar com Ele (na verdade, ver
Deus face a face!)! E aqui vai uma ilustração disso:
“Suponha que você fosse a esposa de um
prisioneiro de guerra, mantido sequestrado por
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muitos anos. Você sabia que seu marido estava
vivo e estava ansiosa para vê-lo muito em breve.
Finalmente, depois de muitas falsas esperanças e
contratempos, um acordo foi negociado com o
inimigo e a libertação de seu marido estava prestes
a acontecer. O governo de seu país resolve então
preparar tudo para que você encontre o seu amado
no Havaí, onde vocês dois vão poder passar duas
semanas, antes de voltar para casa. Eu sei que o
Havaí é um lugar muito bonito, e estou certo de
que muitos de nós gostariam de viajar para lá. Mas,
no seu caso, o lugar é secundário e importa quase
nada se comparado a estar de novo com seu
esposo. Se vocês tivessem de se encontrar no
deserto do Saara, seria igualmente maravilhoso e
nenhum de vocês dois ficaria desapontado. Da
mesma forma, mesmo que o céu seja um lugar
lindo, a Pessoa que vamos encontrar é que deve ser
a nossa maior alegria”.30
João 17:3 “E esta é a vida eterna, que eles
conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”
30 http://bible.org/seriespage/heaven-seek-revelation-211-225)
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A melhor parte do céu é Quem está lá!!
Mas a Bíblia também descreve outro lugar para
onde muitas pessoas escolherão ir, por toda a
eternidade.
Inferno
É um lugar feito originalmente para o diabo e
seus anjos; e eterno e irreversível (uma vez indo
para lá, não se pode mais sair de lá); quem está lá
tem consciência do tormento, do choro e do ranger
de dentes que está sofrendo; é um lugar de
desgosto; é descrito como um lago de fogo aonde o
fogo nunca cessa; a memória de quem está lá
funciona perfeitamente e ela se lembrará de todos
os prazeres do mundo que ela escolheu em vez de
escolher Jesus; é um lugar de completa ausência de
esperança e sofrimento; é o lugar para aqueles que
rejeitam o que Jesus Cristo fez por nós.
Agora, é tudo muito simples. Eu quero ir para o
céu e você também. O inferno não é um lugar para
onde eu gostaria de ir nem por cinco segundos
quanto mais por toda a eternidade. Outra coisa
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especial sobre esse assunto é que Deus também
quer que você vá para o céu! Em 2 Pedro 3:9, a
Bíblia diz: “O Senhor não demora em cumprir sua
promessa, como julgam alguns; ao contrário, ele é
paciente com vocês, não querendo que ninguém
pereça,
mas
que
todos
cheguem
ao
arrependimento”.
Deus quer que eu vá para o céu e eu quero ir
para lá também. A pergunta seguinte é: O que eu
tenho de fazer para ir para o céu?
Vamos voltar a uma das qualidades do caráter
de Deus chamada ‘santidade’, e entendê-la. A
palavra ‘santo’ significa ‘sagrado’ e ‘separado’.
Também significa ‘pureza moral’ e ‘perfeito em
bondade e justiça’. E aqui reside o problema de
todos nós: Deus é santo, mas nós não.
Eu estava conversando com um homem
chamado Tim durante uma viagem recente que fiz.
Perguntei se ele se considerava uma pessoa boa. E
ele respondeu: “Uma pessoa muito boa!”. Olha, eu
amo a humildade das pessoas! Mas Provérbios
20:6 diz que “A maioria dos homens proclamará
aos outros sua própria bondade…”. Os homens vão
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inchar o peito e declarar para os outros que são
bons baseados em seu próprio conceito do que é
ser bom.
Mas diz em Romanos 3:23: “Todos pecaram e
estão destituídos da glória de Deus”. As pessoas
dizem que são boas, mas Deus diz que todos
estamos muito longe dos padrões dEle. Então,
vamos ver quais são os padrões de Deus e aí,
poderemos constatar se isso é realmente verdade.
Romanos 7:7 afirma: “Que diremos então? Que
a lei é pecado? De maneira nenhuma! De fato, eu
não saberia o que é pecado, a não ser por meio da
lei. Pois, na verdade, eu não saberia o que é cobiça
se a lei não dissesse: ‘Não cobiçarás’”. Da mesma
forma que temos as leis terrenas que devemos
obedecer, Deus tem Suas próprias leis. Esta Lei é a
lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Os Dez
Mandamentos que Deus deu são a lei moral.
Vamos dar uma olhada nestas leis e ver como nos
saímos diante delas:
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'HXV IDORX WRGDV HVWDV SDODYUDV
GL]HQGR (X VRX R 6(1+25 R WHX 'HXV
TXHWHWLURXGDWHUUDGR(JLWRGDWHUUDGD
HVFUDYLGmR 1mR WHUiV RXWURV GHXVHV DOpP
GHPLPµ

È[RGR

Será que o Deus da Bíblia é aquele que tem o
lugar de maior importância na sua vida como o
único a quem você adora? Quero dizer: há algum
deus, alguma pessoa ou alguma coisa que tenha o
primeiro lugar no seu coração?
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´1mR

IDUiV SDUD WL QHQKXP tGROR
QHQKXPD LPDJHP GH TXDOTXHU FRLVD TXH
HVWHMD QR FpX QD WHUUD RX QDV iJXDV
GHEDL[RGDWHUUDµ
È[RGR

Não devemos adorar a Deus através de nenhuma
imagem, estátuas de Maria ou de quem quer que
seja. Também não devemos ter para com eles
honra e respeito excessivos. Você já colocou seu
esporte ou seu time do coração, seu dinheiro,
namorado ou namorada, um programa de TV, um
cantor ou grupo musical etc. como um ídolo na sua
vida? Essa é uma das maneiras como as pessoas
desobedecem a esse mandamento.

 ´1mR

WRPDUiV HP YmR R QRPH GR
6(1+25 WHX 'HXV SRLV R 6(1+25 QmR
GHL[DUi LPSXQH DTXHOH TXH WRPDU VHX
QRPHHPYmRµ
È[RGR

Será que nós dizemos que acreditamos em
Deus, mas agimos de maneira muito diferente
disso, ou seja: com hipocrisia? Você faz uma
aliança com Deus e dali a pouco a quebra? Você
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usa o nome de Deus como uma palavra de
maldição ou mesmo sem o menor cuidado ou de
maneira frívola? Se qualquer dessas for verdade,
você desobedeceu a esse mandamento.



´/HPEUDWH GR GLD GH ViEDGR SDUD
VDQWLILFiORµ 
È[RGR

Nós devemos honrar a Deus todos os dias,
mas um dia em especial é separado para ser
dedicado a Ele. Uma coisa interessante é que,
não importa a maneira como você defina
pessoalmente o ato de guardar o Sábado, mas
você já desobedeceu a esse mandamento de um
jeito ou de outro.

 ´+RQUD WHX SDL H WXD PmH SDUD TXH

WHQKDV YLGD ORQJD QD WHUUD TXH R
6(1+25RWHX'HXVWHGiµÈ[RGR

É esperado que nós demos honra, respeito e
demonstremos gratidão e amabilidade às duas
pessoas que Deus colocou acima de nós, para nos
criar. Amar nossos pais e obedecê-los são duas
coisas que andam de mãos dadas. Será que você
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alguma vez desobedeceu a esse mandamento
quando não demonstrou o devido respeito e honra
que eles merecem?

 ´1mRPDWDUiVµÈ[RGR
Eu já tive a oportunidade de conhecer
assassinos. Conheci um sujeito no trem outro dia
que deu 17 tiros na mesma pessoa! E passou um
ano na cadeia por causa disso. Ele se sentou e
começou a chorar enquanto conversávamos. Ele
sabia que o que tinha feito era errado. Aborto
também é uma forma de assassinato, o assassinato
de uma criança. E pagar por um aborto é
assassinato também. Jesus disse que até mesmo se
irar sem motivo contra alguém é a mesma coisa
que assassinato. Deus conhece o nosso interior tão
bem quanto conhece nosso exterior. Será que você
alguma vez já se irou contra alguém sem ter
motivo? Então, você desobedeceu a esse
mandamento.
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´1mRFRPHWHUiVDGXOWpULRµÈ[RGR


No fundo, todos sabemos que trair é errado.
Jesus disse que se você apenas olhar para uma
mulher com cobiça (desejo sexual) é a mesma
coisa que cometer adultério. Alguma vez na sua
vida você desejou alguém que não era seu marido
ou sua esposa? Então você desobedeceu a esse
mandamento.

 ´1mRURXEDUiVµÈ[RGR
Se você já roubou alguma coisa, não importa se
foi um clipe de papel ou um anel de diamantes,
você desobedeceu a esse mandamento. Quem sabe
você não pescou no seu tempo de escola? Uma
resposta na prova de um colega. Isso é a mesma
coisa que roubar.

 ´1mR GLUiV IDOVR WHVWHPXQKR FRQWUD R WHX
SUy[LPRµ



È[RGR

Isso quer dizer que você não deve mentir. Contar
uma mentira, quer seja uma muito grande e séria, ou
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uma que na sua opinião é uma mentirinha de nada, é
desobedecer a esse mandamento. Um Deus santo
diz ‘não’ para toda e qualquer mentira. Enganar as
outras pessoas também é errado. Ponto. E
Apocalipse 21:8 mostra o quanto Deus considera a
mentira como uma coisa muito séria:
“Mas os medrosos, os incrédulos, os depravados,
os assassinos, os que cometem imoralidade sexual,
os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os
mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com
fogo e enxofre. Esta é a segunda morte.” Deus leva
a mentira muito a sério. E você?

 ´1mR FRELoDUiV D FDVD GR WHX SUy[LPR

QmR FRELoDUiV D PXOKHU GR WHX SUy[LPR
QHPRVVHXVVHUYRVRXVXDVVHUYDVQHPVHX
ERL RX MXPHQWR QHP FRLVD DOJXPD TXH
SHUWHQoDDHOHµ
È[RGR

Ter sede ou desejo desenfreado por alguma
coisa que não pertence a você é a maneira como
você desobedece a esse mandamento. E a cobiça
abre portas para desobedecer a muitos dos outros
mandamentos.
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Observar esses mandamentos deveria ser
tomado como algo muito, muito sério. É muito
fácil perceber se eu sou um mentiroso, ladrão,
adúltero, assassino e blasfemador no coração.
E mais uma vez, a Bíblia é muito verdadeira ao
afirmar que os nossos corações são enganosamente
maus.
Tiago 2:10 diz: “Pois quem obedece a toda a
Lei, mas tropeça em um [único] ponto, torna-se
culpado de quebrá-la inteiramente.”
Será que Deus vai me dar uma nota de acordo
com as minhas obras e comparar a minha nota com
a nota das outras pessoas e ver se eu me saí melhor
ou pior do que elas? Não. Pelo que acabamos de
ler, se eu desobedecer a um dos mandamentos, é a
mesma coisa que desobedecer a todos eles.
Lembre-se de que o padrão de um Deus santo é a
perfeição.
Mas aí surge um problemão. Eu ouvi muita
gente dizer e também pensava que eu preciso ser
uma ‘pessoa boa’ para poder ir para o céu. Será
que as coisas boas que eu fiz não vão compensar
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as coisas ruins e os meus erros? Minhas boas
ações não vão encobrir meus maus pensamentos e
más obras no Dia do Juízo Final?
Isaías 64:6 “Mas todos nós somos como o
impuro, e todos os nossos atos de justiça
como o trapo da imundícia; murchamos como
folhas e como o vento as nossas iniquidades
nos levam para longe.”
Isaías 59:2 “Mas as suas maldades separaram
vocês do seu Deus; seus pecados esconderam
de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os
ouvirá”
Que obras eu deveria fazer: ir à igreja, cumprir
os sacramentos, doar todo o meu dinheiro, ajudar
uma senhora idosa a atravessar a rua, etc., que
poderiam apagar os pecados que eu já cometi?
Meus esforços são todos literalmente em vão.
Hebreus 3:13 diz: “Encorajem-se uns aos
outros todos os dias, durante o tempo que se
chama ‘hoje’; de modo que nenhum de vocês
seja endurecido pelo engano do pecado.”
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Perceba que o pecado é um mero engano.
Enquanto ele tenta nos dar prazer, na realidade, ele
nos destrói. O pecado parece uma barganha, em
que você leva vantagem, mas na verdade é a
própria bancarrota, sua própria ruína.
Salmos 51:1-4 “Tem misericórdia de mim, ó
Deus, de acordo com a Tua compaixão. De
acordo com a multidão das tuas
misericórdias, apaga minhas transgressões.
Lava-me de toda a minha culpa e me purifica
do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as
minhas transgressões e o meu pecado sempre
me persegue. Contra Ti, e só contra Ti
pequei, e fiz o que era mal aos Teus olhos,
de modo que é justa a Tua sentença e tens
razão em condenar-me.”
Você então se dá conta de que todo pecado que
você comete é contra o Deus que criou você.
Salmos 51:7 “Purifica-me com hissopo e
ficarei puro; lava-me, e mais branco do que a
neve serei.”
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Salmos 51:9 “Esconde o rosto dos meus
pecados e apaga todas as minhas
iniquidades.”
Quando você se dá conta do quanto é cheio de
pecados e desagradável diante de um Deus tão puro
e tão santo, aí é que você entende que é exatamente
isso o que cada um de nós quer: ser puro e santo
como Ele é.
Não se esqueça de que Deus é santo. Ele é sem
pecado. É puro. Deus não compara as notas do seu
desempenho com o desempenho das outras pessoas
para ver quem se sai melhor. Se você puser glacê
branquinho em cima de um bolo completamente
queimado, pode até ter uma aparência boa do lado
de fora, mas se você der uma mordida, o bolo
queimado do lado de dentro vai ter um gosto
horrível de qualquer jeito, independente do glacê
perfeito do lado de fora. Boas obras e caridade não
vão apagar seus pecados diante de um Deus santo.
O que é necessário fazer para nos livrarmos destes
pecados?
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Arrependimento
Como alguém já disse, arrependimento é
quando nós somos humildes no nosso íntimo e
transformados no nosso exterior. Enxergando seu
pecado, odiando seu pecado, confessando seu
pecado, e não praticando mais seu pecado,
mudando sua atitude e evitando cometê-lo
novamente, é o que Arrependimento significa.
Lembre-se de que você não está se comparando
com outras pessoas, mas com o Deus perfeito e
santo que criou você. Esse é o padrão com o qual
você vai ser comparado e pelo qual você vai ser
julgado.
Salmos 38:18 “Confesso a minha culpa; em
angústia estou por causa do meu pecado.”
Isaías 55:7 “Que o ímpio abandone seu
caminho, e o homem mau, seus pensamentos.
Volte-se ele para o SENHOR, que terá
misericórdia dele; volte-se para o nosso Deus,
porque ele de bom grado dá o seu perdão.”
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Mateus 4:17 “Daí em diante Jesus começou a
pregar e dizer: Arrependam-se, pois o Reino
dos céus está próximo.”
Atos 20:21 “Testifiquei tanto a judeus como a
gregos, que eles precisam converter-se a Deus
com arrependimento e fé em nosso Senhor
Jesus Cristo.”
A pergunta é: você quer uma vida diferente?
Isso não quer dizer que você vai só incluir Deus na
vida normal que você já leva, mas será que você
quer que Ele governe sua vida e a transforme
completamente? Se é isso mesmo o que você quer,
você vai amar o que vai ler a seguir!
Mesmo se nós pudéssemos nos arrepender de
todos os pecados, e do hoje em diante nunca mais
pecássemos, ainda teríamos problemão pra
resolver. Como poderíamos nos livrar de todos os
pecados do passado?
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A Resposta para o nosso problemão com o
pecado acabou de chegar!

Já descobrimos que Jesus é o Messias,
amplamente anunciado nos tempos passados, mas
agora surge uma pergunta: será que Ele pode nos
livrar de todos os pecados que eu e você
cometemos?
Na realidade, o pecado é tão repulsivo para
Deus que ele é exatamente o que vai provocar a
morte do ser humano. Romanos 6:23 afirma que
“O salário do pecado é a morte; mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor.”
Se Deus tem um presente que Ele quer me dar,
e Ele quer mesmo me dar, eu acho que devo aceitar
esse presente!
No Velho Testamento, havia sacrifícios de
animais para a remissão dos pecados que as
pessoas cometiam. Por quê? Porque Deus exige um
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sacrifício de sangue pelos pecados que nós
cometemos.
Levítico 17:11 “Pois a vida da carne está no
sangue, e eu o dei a vocês para fazerem
propiciação por si mesmos no altar; é o sangue
que faz propiciação pela vida.”
Hebreus 9:12 “Não por meio de sangue de bodes
e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele
[Jesus] entrou no Santo dos Santos, de uma vez
por todas, e obteve eterna redenção para nós.”
A crucificação de Jesus é suficiente para
satisfazer a exigência de Deus em relação aos
nossos pecados. E isso é tudo.
Hebreus 9:22 “De fato, segundo a Lei, quase
todas as coisas são purificadas com sangue, e
sem derramamento de sangue não há perdão.”
João 1:29 “No dia seguinte, João viu Jesus se
aproximando e disse: Vejam! Este é o
Cordeiro de Deus, que tira os pecados do
mundo!”
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Efésios 1:7 “Nele temos a redenção por meio
de seu sangue, o perdão de pecados, de acordo
com as riquezas da graça de Deus.”
Como você pode ver, Jesus é a propiciação
pelos pecados do mundo. Os sacrifícios com
animais não são mais necessários, porque o sangue
de Jesus é suficiente para limpar você de todos os
seus pecados!
Jesus disse em Marcos 1:15 “Dizia ele: O tempo
é chegado. O Reino de Deus está próximo.
Arrependam-se e creiam nas boas novas!”
1 Pedro 1:19 “Mas pelo precioso sangue de
Cristo, como de um Cordeiro sem mancha e
sem defeito:”
1 Pedro 2:24 “Ele mesmo levou em seu corpo
os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de
que morrêssemos para os pecados e
vivêssemos para a justiça; por suas feridas
vocês foram curados.”
2 Coríntios 5:21 “Deus tornou pecado por nós
Aquele que não tinha pecado, para que nele
nós nos tornássemos justiça de Deus.”
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João 14:6 “Respondeu Jesus: Eu sou o
caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim.”
1 Timóteo 2:5 “Pois há um só Deus, um só
mediador entre Deus e os homens: o homem
Cristo Jesus;”
Lembre-se: o pecado tem um preço. Há
consequências para os nossos pecados na terra, mas
me diga: além de pagar por eles aqui, você vai
pagar na eternidade também? Ou vai deixar DEUS
pagar por eles? A morte de Jesus na cruz é um
pagamento suficiente pelos pecados que você
cometeu.
Mas você tem que entender um contraste muito
interessante na Bíblia.
Salmos 5:5 “Os arrogantes não são aceitos na
Tua presença; Tu odeias todos os que praticam
o mal.”
Salmos 7:11 “Deus é um juiz justo, um Deus
que manifesta a cada dia o seu furor.”
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Salmos 11:5 “O Senhor prova o justo, mas ao
ímpio e àquele que ama a injustiça, a sua alma
odeia.”
Se Deus se ira contra o ímpio [aquele que não
tem fé; incrédulo; descrente] todo dia, nem eu nem
você queremos estar incluídos nessa categoria,
certo?
Salmos 145:8 “O SENHOR é misericordioso
e compassivo, paciente e transbordante de
amor.”
Mas as boas notícias são que Deus tem um lado
de extrema compaixão também.
Jesus diz em 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.” Deus tem um lado
extremamente amoroso, e é esse lado dEle que eu
quero que você veja por toda a eternidade.
Romanos 5:6-10 “De fato, no tempo
oportuno, quando nós ainda éramos fracos,
Cristo morreu pelos ímpios. Porque
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dificilmente haverá alguém que morra por
um justo, embora pelo homem bom talvez
alguém tenha coragem de morrer. Mas
Deus demonstra Seu amor por nós em ter
Cristo morrido em nosso favor, quando
ainda éramos pecadores. Muito mais agora,
justificados por seu sangue, seremos, por
meio dele, salvos da ira de Deus! Se quando
éramos inimigos de Deus, fomos
reconciliados com Ele por meio da morte de
Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido
reconciliados, seremos salvos por sua
vida!”
Evangelho significa boas novas, e as boas novas
são que todos os seus pecados podem ser
perdoados através do sangue do Senhor Jesus
Cristo. Todos eles!
Mas ainda há uma coisa sobre a vida de Jesus
Cristo que é muito, muito importante que você
entenda.
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A Ressurreição
Jesus disse que Ele iria vencer a morte e
ressurgir dentre os mortos, e Ele cumpriu o que
prometeu que faria!
Lucas 24:46 “E lhes disse: ‘Está escrito que o
Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos
mortos no terceiro dia, e que em seu nome
seria pregado o arrependimento para perdão de
pecados a todas as nações.”
1 Coríntios 15:3-6 “Pois o que primeiramente
lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo
morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no
terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu
a Pedro e depois aos Doze [discípulos]. Depois
disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos
de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive,
embora alguns já tenham adormecido.”
1 Coríntios 15:14 “E, se Cristo não
ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como
também a fé que vocês têm.”
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A ressurreição de Jesus Cristo é algo de suma
importância. Se ela não tivesse acontecido, o
Cristianismo é apenas um mito e um mero trote.
Mas pense nisso por um minuto:
Se mais de 500 pessoas dissessem pra você que
viram um carro vermelho cortar o sinal vermelho e
bater em cheio num carro verde, você acreditaria
nelas? Todo mundo a quem eu faço essa pergunta,
me diz que sim. E se mais de 500 pessoas
dissessem a você que, com seus próprios olhos,
elas viram um adolescente disparar uma arma mais
de 100 vezes em todas as direções, dentro de uma
academia de ginástica, você acreditaria nelas?
Bem, você tem mais de 500 testemunhas oculares –
que atualmente é a ainda é a melhor e mais forte
prova que se pode ter em uma corte judicial –, e
todas elas dizem que viram com os próprios olhos
Jesus andar na Terra, ser pregado numa cruz e
ressuscitar dentre os mortos três dias depois. Você
daria crédito ao relato dessas testemunhas
oculares? Isso é algo importante em que você deve
pensar, porque o destino eterno da sua alma
depende disso. Das duas uma: ou Jesus é o Único
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que pode lavar seus pecados, ou então Ele é o
maior trote que já aconteceu aqui na Terra. A
pergunta para você é “Qual dos dois você
escolhe?”.
Nascer de Novo
A Bíblia diz que você deve nascer de novo para
entrar no reino dos céus. Em João 3:3 diz assim:
“Jesus respondeu a ele [Nicodemos] e disse: Em
verdade, em verdade, eu te digo, ninguém pode ver
o Reino de Deus se não nascer de novo.”
E como uma pessoa nasce de novo? É
muitíssimo simples, mas tem um preço alto. Na
realidade, vai te custar toda a sua vida. Agora, Ele
definitivamente vale a pena. Jesus vale a pena e
vale muito.
Um carcereiro, citado em Atos 16:30, “Os
trouxe para fora e disse: Senhores, o que devo fazer
para ser salvo?” E Paulo respondeu no versículo
seguinte: “Creia no Senhor Jesus Cristo, e serás
salvo...”
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Efésios 2:8,9 “Pois pela graça [de Deus] é que
vocês são salvos; e isso não vem de vocês
mesmos, mas é um dom de Deus; não por obras,
para que ninguém se glorie.”
É possível uma pessoa pagar por uma coisa
gratuita? Não. A única coisa que você pode fazer
com um presente é não aceitar ou então recebê-lo.
Se você pagasse por ele, já não seria mais um
presente. Deus está dando a você a oportunidade de
nascer de novo através de Seu Filho Jesus Cristo. E
você pode aceitar esse presente ou rejeitá-lo. A
escolha é sua.
Eu fui convocado para fazer parte de um júri
popular recentemente. E o homem foi mesmo
considerado culpado de roubo pelo júri. Mas
digamos que a punição para ele fosse de 500 mil
reais ou então 5 anos na cadeia. Nesse caso, o
homem obviamente teria de passar os 5 anos na
cadeia porque, se ele tivesse todo esse dinheiro
para pagar a fiança, com certeza ele não estaria
roubando! Lógico! Mas e se alguém chegasse para
o juiz e pagasse os 500 mil por ele, será que o juiz
poderia aceitar esse pagamento? Claro que podia!
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Por quê? Porque a dívida daquele homem era com
a sociedade e, sendo assim, uma vez que a dívida
fosse paga, não importando quem a pagou, o réu
estaria automaticamente livre.
O mesmo é válido para cada um de nós. Todos
estamos diante do tribunal de Deus. E somos todos
muito, muito culpados por causa dos nossos
inúmeros pecados. E ele vai bater o martelo e
decretar que somos culpados por causa dos nossos
pecados, porque nós transgredimos a Lei. E Ele vai
então estipular a pena. Alguém tem que pagar a
dívida pelo seu pecado. E de novo, das duas uma:
ou você vai pagar por eles durante toda a
eternidade, no inferno, ou então vai deixar Deus
pagar por você, através do sangue de Seu Filho.
Me parece ser uma decisão muito fácil de se tomar.
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 a justiça, e
com a boca se confessa para a salvação. Como
diz a Escritura: ‘Todo aquele que nele confia
jamais será envergonhado’. Não há diferença
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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’.”
O ladrão na cruz à direita de Jesus não podia
descer daquela cruz e ir à igreja, fazer boas obras,
se ajoelhar diante de uma estátua, tomar a
eucaristia nem ir para um retiro espiritual etc. Ele
só podia fazer uma única coisa: clamar ao Senhor
Jesus Cristo! E aquilo foi suficiente para ele poder
entrar no paraíso e passar a eternidade com o
Senhor!
Mas há uma coisa que você deve ter em mente
antes de tomar essa decisão. Não espere crer em
Jesus para ter uma vida melhor, mais fácil. Você
não vem a Jesus para que a sua vida fique mais
fácil. Em 2 Timóteo 3:12, a Bíblia diz: “De fato,
todos os que desejam viver piedosamente em
Cristo Jesus serão perseguidos”. Na verdade, aos
olhos do mundo, sua vida deve até ficar pior. Mas
você vem a Jesus porque seus pecados ofenderam a
Deus e Jesus é o único que pode livrar você deles.
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É tempo de se arrepender dos seus pecados, crer
no seu coração que Deus levantou Jesus dentre os
mortos, e confessar com a sua boca que Jesus, e só
Ele, pode limpar você dos seus pecados. E é assim
que você nasce de novo. Quando você nascer de
novo, seus pecados terão sido perdoados e
apagados. A dívida gerada pelo seu pecado vai ter
sido inteiramente paga. E você não vai mais dever
nada pelos seus pecados a um Deus santo, por toda
a eternidade, porque eles já foram pagos.
Tempo
O Tempo é algo em que você deve pensar. Já
não te resta mais tanto tempo quanto antes. Na
realidade, o relógio continua batendo para todo
mundo enquanto conversamos. O problema é que
você nunca sabe quando o sino toca pela última
vez na sua vida. Nunca sabe quando será o último
segundo de sua vida.
2 Coríntios 6:2 “Vejam, agora é o dia da
salvação…”
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Você pode me garantir que vai acordar amanhã
de manhã? Que vai estar vivo? Não. E nem eu.
Sabe, uma coisa que você jamais deve dizer é “Ah,
quando eu ficar mais velho, vou me entregar pra
Jesus. Mas antes eu quero curtir a minha vida.
Ainda sou muito novo.” Se você reconhece agora
que Jesus é a resposta certa para quando você ficar
velho, significa que Ele também é a resposta certa
para o dia de hoje.
João 3:36 “Quem crê no Filho tem a vida
eterna; e aquele que rejeita o Filho não verá a
vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.”
Deus tem que punir os pecados. Porque Ele é
justo. E se Ele é justo, Ele tem que punir os
pecados. Mas apesar de ser essencialmente amor,
Ele também tem um lado que é cheio de ira. Mas
com certeza você não quer ver esse lado de Deus.
Em Lucas 16:27-28, Jesus contou a história de
um homem rico que estava no inferno e disse:
“Então, eu te suplico, pai: manda Lázaro ir à casa
de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que
Lázaro os avise, a fim de que eles não venham
também para esse lugar de tormento.”
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Como esse homem na história, as pessoas que
estão no inferno neste momento estão implorando
e clamando: “Oh, por favor, não venha para esse
lugar de tormento. Alguém avise minha família
para não vir para o inferno.”
Agora que estão lá, no inferno, as pessoas
reconhecem que nada, nenhuma bebida, droga,
dinheiro, luxúria ou orgulho, nada disso vale
realmente a pena se, no final, porque elas adoraram
estas coisas mais do que a Deus e porque elas
preferiram curtir a própria vida, elas vão para o
lugar de tormento, para passar o resto da
eternidade.
Então, quem vai ganhar na sua vida: você ou
Deus? Será que você vai ser teimoso como o ateu
que eu conheci no avião, ou vai ser humilde e crer
no Senhor Jesus Cristo para que seus pecados
sejam perdoados? Seu destino eterno depende da
sua decisão.
1 Coríntios 15:54-57 “Quando, porém, o que
é corruptível se revestir de incorruptibilidade,
e o que é mortal, de imortalidade, então se
cumprirá a palavra que está escrita: ‘A morte
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for destruída pela vitória’. Onde está, ó morte,
a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu
aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a
força do pecado é a Lei. Mas graças a Deus
que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo.”
2 Timóteo 1:10 “Sendo agora (a graça)
revelada pela manifestação de nosso Salvador,
Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e
trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio
do evangelho.”
A morte foi destruída pela cruz de Jesus Cristo.
E você está a um suspiro de partir dessa vida para a
eternidade. A pergunta que resta é se você vai se
qualificar para ir para o céu ou o inferno por toda a
eternidade.
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 casa serviremos ao SENHOR.”
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Voltaire, um cético muito famoso, fez a escolha
errada em relação a Jesus Cristo. E teve uma morte
terrível. A enfermeira que cuidou dele nos últimos
momentos disse: “Nem por todo o dinheiro da
Europa eu iria querer ver outra pessoa incrédula
morrer! Ele implorou por perdão a noite inteira.”31
Apocalipse 20:15 “E todos aqueles cujos
nomes não foram achados inscritos no Livro
da Vida foram lançados no lago de fogo [o
inferno].”
Lembre-se de que não são os pecados que vão para
o inferno, mas os pecadores. Então, por favor, por
favor, por favor, não vá para o inferno por toda a
eternidade. Se arrependa e creia antes que seja tarde!
Hebreus 9:27 “O homem está destinado a
morrer uma só vez, e depois disso, a enfrentar
o Juízo.”
A Eternidade e o Dia do Juízo Final estão na
sua cola. Você tem certeza de que está preparado
para o que vai acontecer um segundo depois que
você morrer?
31 http://users.belgacom.net/gc674645/grave/lastword.htm

79

Conta uma história que um homem que
trabalhava numa pedreira estava caminhando em
um cemitério, e viu uma sepultura onde estava
escrito o seguinte:
“Ó todos vós que por aqui passais
Como sois vós agora, um dia fui eu.
Como sou eu agora, um dia vós sereis;
Preparem-se para a morte e sigam
o exemplo meu.”
O homem da pedreira pegou sua ferramenta de
esculpir em pedras e acrescentou as seguintes
palavras:
“Segui-lo não devo, não posso consentir
Até que eu descubra qual foi o teu fim.”
Ou você nasce de novo ou automaticamente vai
passar toda a eternidade no lago de fogo. Me
parece ser uma decisão muito simples se você
realmente parar para pensar a respeito disso.
Lembre-se de que a eternidade é um tempo muito,
muito longo para você tomar a decisão errada. Não
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são apenas cem mil anos, mas bilhões de vezes
cem mil anos e muito mais que isso.
João 6:68 “Então Simão Pedro respondeu:
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras
de vida eterna.”
Pedro sabia que Jesus tinha as palavras para a
vida eterna e era exatamente isso o que Pedro
queria: a vida eterna. Ele sabia que, não
importavam quais fossem as consequências, não
havia outro lugar para ir a não ser para Jesus. Será
que você chegou à mesma conclusão?
Deuteronômio 30:19,20 “Hoje invoco os céus
e a terra como testemunhas contra vocês, de
que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a
bênção e a maldição. Agora escolham a vida,
para que vocês e seus filhos vivam, e para que
vocês amem o SENHOR, o seu Deus, ouçam a
Sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o
SENHOR é a sua vida, e Ele é o comprimento
dos dias de vocês sobre a terra...”

81

O famoso cristão, Dwight Moody, despertou do
sono segundos antes de morrer e disse:
“A Terra esmaece. O céu se abre diante
de mim. Se isso é a morte, é tão doce!
Não há nenhum vale aqui. Deus está me
chamando e eu devo ir.”
Então, o filho dele disse: “Não, papai, o senhor
está sonhando.” Moody respondeu: “Não estou
sonhando. Eu já passei pelos portões. Esse é meu
triunfo; é o dia da minha coroação! Que glorioso!”32
John A. Lyth, que havia se convertido e nascido
de novo, disse em seus últimos momentos:
“Será isso a morte? Mas como pode ser, é
melhor do que viver! Digam a eles que eu
morro feliz em Jesus!”33
A Bíblia diz, em Mateus 7, que há a porta larga e
a porta estreita. Há apenas duas estradas para sair
deste mundo: o caminho largo que leva à destruição
e ao inferno, ou o caminho apertado que leva ao
céu. Qual dos dois você escolhe?
32 http://grace-qa.blogspot.com/2008/01/famous-last-words-or-tales-before-crypt.html
33 http://grace-qa.blogspot.com/2008/01/famous-last-words-or-tales-before-crypt.html
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“Morte – o último sono? Não, o último
despertar.”34 – Sir Walter Scott
O Cardeal católico Borgia disse: “Durante toda a
minha vida, eu me preparei para tudo, menos para a
morte, e agora estou despreparado para morrer.”35
Não cometa o mesmo erro que o Cardeal Borgia
cometeu.
Sócrates disse: “A hora da partida chegou e cada
um de nós toma seu caminho; eu para morrer, e
você para viver. Qual deles é o melhor? Só Deus
sabe.”36
A hora da partida está se aproximando. Seu
voo para a eternidade estará partindo muito em
breve.

34 http://angel-on-my-shoulder.com/quote1.html
35 One Heartbeat Away p.230
36 http://en.proverbia.net/citastema.asp?tematica=295
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Eu me esqueci de contar uma coisa a você no
começo. Nesse aeroporto para a eternidade, só
existem dois portões. E1 é o Eternidade-Céu. O
outro é E2, Eternidade-Inferno. Para ir para E2,
você não precisa fazer nada. Porque você já está
no caminho para esse portão.
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Mas para ir para o portão E1 e pegar o avião
certo, você precisa nascer de novo. A escolha é
sua. Você só precisa tomar a decisão. Seu voo vai
partir em breve. E se você não nascer de novo,
não vai poder pegar o avião no portão E1, mas, ao
invés disso, vai terminar no avião do portão E2.

Sua passagem
precisa ter o selo
do sangue de Jesus
ou então você não vai
poder pegar o avião certo,
para o céu. Vai chegar o instante que será o
primeiro segundo depois que você morrer. E
alguns momentos depois, pode estar certo de que
você vai estar muito vivo... Um segundo depois
que você morrer... A pergunta é: onde você vai
estar para sempre e sempre e sempre......
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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.

Mark Cahill
Caixa Postal Box 81
Stone Mountain, GA 30086
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0

Você nasceu. Aprendeu a andar e
a falar. Foi para o jardim da
infância e para a escola de ensino
fundamental. Aprendeu esportes.
Foi para a escola primária e
depois, para a secundária. Ficou
muito preocupado com a sua
pontuação no ENEM. Entrou na
faculdade. Tirou a carteira de
motorista. Foi a shows. Arrumou
um emprego. Foi aos jogos do
seu time favorito. Casou. Teve
filhos. E se aposentou.
Sua vida é uma jornada que
vai terminar – em algum
momento e em algum lugar.
Mas será que isso é tudo?
Por que estamos aqui?
Neste livro, você
encontrará respostas
para todas estas
questões.

Divirta-se!

