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A vida estS cheia de perguntas. Umas sao triviais, outras mais s^rias 
e outras ainda tremendamente importantes. 

No exato momento em que cstS a ler estas palavras, voce pode ter 
perguntas sobre a sua saude, a sua situa^ao fmanceira, o seu 
cmprego, a sua familia, ou o seu future. 

Mas as maiores perguntas, as cmciais, sao as que se refercm a Deus 
e ao seu relacionamcnto com Ele. Nada na vida 6 mais importante 
do que isto. Boa saiidc, estabilidade financeira, emprego seguro, 
uma familia satisfeita e urn futuro esperangoso sao coisas que toda 
a gente quer. Contudo, mesmo estas coisas sao temporSrias e 
eventualmente irrelevantes, se voce nao tivcr urn relacionamcnto 
vital com Deus, um relacionamento claro e certo e que dure para 
sempre. 

Nestas pdginas voce descobrir^ porque € que esta relagao com Deus 
6 tao indispensSvel e urgente e como pode ser conseguida. 

As perguntas que se scguem sao as mais s6rias e mais importantes 
que se podem fazer. As respostas sao as que todos necessitam. 

Por favor, leia todas estas pSginas com muita atengao mais de uma 
vez, se necessSrio. 

Voc6 nao pode permitir-se perder a mensagem que elas encerram. 



ONDE ESTA DEUS? 
Esta 6 a pergunta crucial por excelSncia. Se Deus nao existe, 
procurd-Lo nao tem razao de ser. E necessdrio que aquele que se 
aproxima de Deus creia que Ele existeS^'> Embora seja impossivel 
provar a existencia de Deus num sentido matem^tico, as evidencias 
dessa existencia sao extremamente convincentes. 

Pense na existencia do universo. Dizer que ele 6 o resultado de um 
"acidente" levanta perguntas e nao responde a nenhuma delas. O 
mesmo acontece com a teoria da "Grande Explosao". De onde, por 
exemplo, veio a materia prima? Nem mesmo uma "grande ex
plosao" podc produzir do nada alguma coisa! A ideia evolucionista 
6 muito difundida, mas 6 igualmente fraca: como 6 que o "nada" 
pode evoluir e tomar-se "nalguma coisa", quanto mais nas espanto-
samente complexas formas da vida?<^' 

Todas as outras teorias sao igualmente frSgeis. A unica explicagao 
satisfat6ria 6 esta: No principio criou Deus os ceus e a terra. O nosso 
mundo nao 6 o resultado casual de um acidente gigantesco que teria 
ocorrido com ingredientes que sempre existiram. A o inv6s disso, 
entendemos quefoi o universo formado pela palavra de Deus, de 
maneira que o visivel veio a existir das cousas que ndo aparecem. 
A criagao teve um comego e foi Deus quem a trouxe a existencia! 
Pols Ele falou, e tudo sefez; Ele ordenou, e tudo passou a existir. 



Isto 6 reforgado pela ordem e pelo piano maravilhosos que se veem 
em toda a parte, pelas leis universais que mantem tudo em extraor-
dinSria unidade desde a vastidao do espago exterior atd aos organ-
ismos microsc6picos. Mas, um piano requer algu^m que planeie, e 
as leis requerem um legislador e Deus e ambas as coisas! 0 Deus que 
fez o mundo e tudo o que nele existe, continua sendo Senhor do ceu 
e da terra. 

Mas a mais forte "evidgncia da criagao" € o prdprio homem. A o 
contrSrio de outros seres, o homem tem algo a que chamamos 
"personalidade"; faz escoUias inteligentes, tem uma consci^ncia e 
pode distinguir entre o que estd certo e o que estd errado. Experi-
menta o amor e a compaixao. Ac im a de tudo, tem um instinto que 
0 leva a prestar culto. Onde conseguiu estas qualidades? Nem a 
evolugao, nem alguma avalanche de acidentes poderiam produzi-
las. A resposta mais clara 6 esta: Formou o Senltor Deus ao homem 
do po da terra, e Ihe soprou nas narinas ofdlego da vida; e o homem 
passou a ser alma vivente. O homem nao 6 um acidente; ele pode 
e deve dizer ao Criador do universo, por modo assombrosamente 
maravilhoso meformaste. 

<•> As palavras em italico sao cita§6es da Biblia. 

Se o evolucionismo e realmente um problema para voce, leia obras como: No Principio, 
do Prof. E. H. Andrews (Editora Fiel), e Criagao ouEvolugdo, de Heniy Morris (Editora Fiel). 



ESTA DEUS FALANDO? 

Esta pergunta 6 vital. Por n6s mesmos nao conseguiriamos saber 
nada de Deus. Porventura alcangards os caminhos de Deus ou 
chegards d perfeigdo do Todo-Poderoso? Deus estS muito al^m 
do nosso entendimento, e precisamos que Ele se nos revele. 

A cria§ao € uma das principals maneiras pelas quais Ele se revela. 
Os ceus proclamam a gloria de Deus e o firmamento anuncia as 
obras das suas mdos. A vastidao do universo, o seu admirdvel 
equilibrio, variedade e beleza revelam muitas coisas sobre o Deus 
que 0 fez. Na criagao Deus mostra o Seu poder estupendo, a Sua 
foonidSvel inteligencia e a Sua brilhante imaginagao. Os atributos 
invisiveis de Deus, assim seu eterna poder como tambem a sua 
propria divindade, claramente se reconhecem, desde oprincipio do 
mundo, sendo percebidos por meio de cousas que foram criadas. 
Tais homens sdo por isso indesculpdveis. 

Quando comunicamosuns com os outros, dependemos decisivamente 
de palavras. Deus tamb6m fala com os homens por meio de palavras 
da Bfblia. S6 no Velho Testamento, perto de 4000 vezes (500 vezes 
nos cinco primeiros livros) voc6 verd frases como "o Senhor falou", 
"o Senhor mandou" e "disse o Senhor". 



Por isso se declara que nunca jamais qualquer profecia foi dada por 
vontade humana, entretanto homens [santos] falaram da parte de 
Deus movidos pelo Espirito Santo. 

E m nenhum outro escrito encontramos tao Claras e detalhadas 
profecias feitas por homens que alegavam estar falando da parte de 
Deus profecias posteriormente cumpridas literalmente. As proba-
bilidades contrdrias k ideia de que isso aconteceu por acaso sao 
demasiado numerosas para serem levadas a s^rio. 

Hd ainda o impacto da BiT3lia na vida das pessoas. Nenhum outro 
livro tem tido esse poder de transformar vidas. Milhoes de pessoas, 
durante milhares de anos, provaram por experigncia pessoal que a 
lei do Senhor eperfeita, e restaura a alma; o testemunho do Senhor 
efiel, e dd sabedoria aos simplices. Os preceitos do Senhor sao 
retos, e alegram o coragdo; o mandamento do Senhor e puro, e 
ilumina os olhos. 

Decorridos 2000 anos, nenhum especialista em qualquer campo do 
saber refutou comprovadamente uma s6 declaragao da Biblia.'^^ A 
razao 6 esta: Toda a Escritura e inspirada por Deus. Portanto, 
devemos recebe-la, nao como palavra de homem, e sim, como em 
\erdade e, a palavra de Deus. 

Se tem serias mdaga9oes a fazer acerca da Biblia, leia Minha paz vos Dou, de John 
Blanchard (Editora Fiel). 7 

file:///erdade


Obviamente que esta deverd ser a questao seguinte a tratar. Admit i r 
que Deus existe 6 uma coisa, e conhece-Lo no sentido geral como 
0 Deus que nos fala atrav^s da criagao e das pdginas da Bib l ia 6 outra. 
Mas 6 preciso ir mais longe. Como 6 Deus? 

A Bibl ia oferece-nos muitas respostas claras e positivas e esta 
importantfssima pergunta. Eis algumas delas: 

Deus e pessoal. Deus nao € uma "coisa", ou um "poder",ou uma 
"influ6ncia". Ele pensa, sente, deseja e age de uma maneira que fica 
evidente que 6 um Ser vivo e pessoal. Mas Ele nao € simplesmente 
"o patrao que estS M em cima", ou alguma esp^cie de "super-
homem". Mas o Senhor e verdadeiramente Deus; ele e o Deus vivo 
e o Rei eterno. 

Deus e plural. Hd somente um Deus verdadeiro. D iz Ele: Eu sou 
oprimeiro, e eu sou o Ultimo, e alem de mim ndo hd Deus. Contudo, 
Ele se revelou como uma "trindade" de Pessoas — o Pai, o Fi lho 
(Jesus Cristo) e o Espirito Santo, cada uma das quais € verdadeira, 
completa e igualmente Deus. A Bib l ia fala da gloria de Deus Pai; 
afirma que o Verba (Jesus Cristo) era Deus; e fala do Senhor, o 
Espirito. Conquanto haja somente um Deus, hd tres Pessoas na 
Divindade. 

Deus e Espirito. Ele nao tem caracterfsticas ffsicas. Ele nao tem 
corpo nem quaisquer caracterfsticas que possam ser definidas em 



terraos de tamanho ou de forma. Deus e espirito, e importa que os 
seus adoradores o odor em em espirito e em verdade. Isto quer dizer 
que Deus 6 invisivel: Deus nunca foi visto por alguem. Tambdm 
significa que Ele nao estd confinado a um ponto de espago, mas, sim, 
que estd sempre em toda a parte: "Ndo encho eu os ceus e a terra?" 
diz o Sentior. Para al6m de tudo o resto, isto significa que Deus € 
conhecedor absoluto de tudo o que acontece em todo o lado. Isto 
inclui nao s6 tudo o que voce faz e diz mas tambdm todo o 
pcnsamento que atravessa a sua mente. 

Deus e eterno. Deus nao teve principio. Isso mesmo nos 6 dito nas 
palavras da Bibl ia , de eternidade a eternidade, tu es Deus. Nunca 
houve tempo em que Deus nao existisse, e nunca haverd tempo em 
que Deus nao existird. Deus se descreve a S i mesmo como Aquele 
que e, e que era, e que lid de vir. E Ele permanece etemamente o 
mesmo; Eu, o Senhor, ndo mudo. Tudo o que Deus sempre foi, 
ainda 6, e sempre serd. 

Deus e independente. Todo e qualqueroutro ser vivo € dependente 
de pessoas ou de coisas e, em liltima andlise, de Deus, mas Deus 6 
totalmente independente da Sua criagao. Pode sobreviver por Sua 
pr6pria conta. Nem e servidopor mdos humanas como se de alguma 
cousaprecisasse;pois ele mesmo e quem a todos dd vida, respiragdo, 
e tudo mais. 



Deus e santo. Ele e glorificado em santidade, terrivel em feitos 
gloriosos. Nao hS nada que se compare com a santidade de Deus. 
Nao hd santo como o Senhor, pois Ele € totalmente sem falta ou 
defeito. Ass im a Bib l ia o descreve: Tu es tao puro de olhos, que nao 
podes ver o mal, e a opressdo nao podes contemplar. E este Deus 
santo exige santidade de cada um de n6s. A ordem que Ele nos dd 
hoje 6: Sede santos, porque eu sou santo. 

Deus e justo. D i z a Bib l ia que o Senhor e Deus de justiga e que 
justiga ejuizo sao a base do seu trono. Deus nao 6 somente o nosso 
Criador e Sustentador; € tambdm o nosso juiz, e recompensa e pune 
OS homens, no tempo e na etemidade, com justiga perfeita, justiga 
que estd al6m de qualquer possibilidade de recurso ou contestagao. 

Deus e perfeito. O Seu conhecimento € perfeito: Nao hd criatura 
que nao seja manifesta na sua presenga; pelo contrdrio, todas as 
cousas estdo descobertas e patentes aos olhos daquele a quern 
temos de prestar contas. Deus conhece todas as coisas do passado, 
do presente e do futuro, incluindo todos os nossos pensamentos, 
palavras e obras. Sua sabedoria^^ perfeita e estd completamente para 
al6m da nossa compreensao: O profundidade da riqueza, tanto da 
sabedoria, como do conhecimento de Deus! Qudo insonddveis sao 
OS seus juizos e qudo inescrutdveis os seus caminhos! 

Deus e soberano. Ele 6 o linico e supremo govemador do universo, 
e nada estd fora do Seu controle. Tudo quanta aprouve ao Senhor, 



ele ofez, nos ceus e na terra. Deus nao estS sujeito a acidentes, nem 
a surpresas, nem ao acaso. Ele escreve toda a hist6ria do mundo e faz 
todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Deus nao 
precisa nem de conselho, nem de consentimento para qualquer coisa 
que se decida a fazer. E tamb^m nao hi quem possa impedi-Lo de 
fazer o que Lhe apraz: Nao hd quem Ihe possa deter a mdo, e nem 
Ihe dizer: Que fazes? 

Deus e onipotente. Ele 6 Todo-Poderoso. Nas palavras do prdprio 
Deus: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne: seria qualquer 
cousa maravilhosa para mim? Isto nao significa que Deus pode 
fazerqualquercousa (Ele nao pode mentir.mudar, cometerenganos, 
pecar, negar-Se a Si mesmo), mas, sim, que Ele pode fazer tudo o 
que desejar. 

Isto sao apenas breves esbogos acerca de algumas das coisas que 
Deus nos revela na Bibl ia , no que conceme S Sua pr6pria natureza 
e cardcter. HS, por6m, mais verdades acerca de E)eus na Bibl ia (e 
teremos ocasiao de analizar uma outra na pdgina 22), embora haja 
muitas coisas acerca dEle que n6s possivelmente nao conseguimos 
atingir. Ele faz coisas tao grandiosas, que se nao podem esquadrin-
har; e tantas maravilhas que se nao podem contar. Neste sentido, 
ao Todo-Poderoso nao podemos alcangar e nenhum grau de 
inteligencia humana ou de argumantagao pode alterar isto. Tal 
realidade nao nos deve surpreender de maneira nenhum a. Se 
pudessemos entender Deus neste sentido absolute, nao seria digno 
da nossa adoragao. 



QUEM SOU EU? 

A s pressoes e os problemas atuais estao levando muita gente a uma 
incansdvel busca de significado e propdsito para a vida. Temos visto 
alguma cousa sobre quem € Deus. Que dizer de nds? Por que 
existimos? Por que estamos aqui? A vida humana tem algum 
significado ou propdsito? 

A primeira coisa a reter ̂  que o homem nao "existe" meramente. Ele 
6 mais que uma acumulagao acidental de dtomos, que casualmente 
se tenham adaptado por conveniencia e formado um corpo a que 
chamamos "um ser humano". Ele foi especificamente criado por 
um Deus sdbio e santo. Criou Deus.pois, o homem d sua imagem; 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. O homem d 
mais do que um animal altamente desenvolvido ou que um macaco 
aperfeigoado. Ele € tao diferente dos animais como estes o sao dos 
vegetais, e os vegetais o sao dos minerals. Quanto ao tamanho, o 
homem, comparado com o sol, a lua e com as estrelas € diminuto, 
mas Deus Ihe deu um lugar especial e honroso no universo. 

Ve-se isto numa das primeiras ordens dadas ao homem: Dominai 
sobre os peixes do mar, sobre as aves dos ceus, e sobre todo o animal 
que rasteja pela terra. O homem veio a ser o representante pessoal 
de Deus na terra, com autoridade sobre todas as outras criaturas 
vivas. 



Mas 0 homem recebeu ainda uma dignidade especial. O fato de ter 
sido criado "k imagem de Deus" nao significa que ele foi feito do 
mesmo tamanho ou com a mesma forma de Deus (vimos que Deus 
nao tem "tamanho" ou "forma"), nem que o homem seja uma 
miniatura de Deus, possuindo todas as suas qualidades em pequenas 
quantidades. Significa, sim, que o homem foi criado como um ser 
espiritual, racional, moral e imortal, com uma natureza que era 
perfeita. Noutras palavras, ele era um verdadeiro reflexo do cardter 
santo de Deus. 

A l ^ m disso, o homem escolhia obedecer alegre e constantemente ks 
ordens divinas, e como resultado vivia em perfeita harmonia com 
Deus. O homem nao sofria de "crises de identidade"! Sabia exat-
amente quem era e por que estava no mundo, e obedientemente 
ocupava o lugar que lhe fora dado por Deus. 

Mas nao era apenas o homem que estava satisfeito com a sua 
posigao; Deus estava satisfeito como homem! Sabemos isso porque 
a Bfljlia nos diz que quando o Seu trabalho da criagao ficou 
completo, com o homem como Sua coroa de gl6ria, viu Deus tudo 
quanto fizera, e eis que era muito bom. Seres humanos perfeitos 
viviam num mundo perfeito e em perfeita harmonia com um Deus 
perfeito. 

Que diferenga, a situagao hoje! Que aconteceu? 13 



O QUE E QUE FALHOU? 
A resposta mais simples a esta pergunta € a seguinte: por um s6 
homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. 

A o primeiro homem e k primeira mulher (Adao e Eva) foi dada 
grande liberdade, mas tamb^m foi feita uma s^ria advertencia: da 
drvore do conhecimento do bem e do mal nao cameras; porque no 
dia em que dela comeres, certamente morrerds. Isto serviu como 
teste ideal para ver se o homem estava disposto a obedecer ao que 
Deus dissera, simplesmente porque Ele o dissera. Mas o diabo 
tentou Eva a nao crer nas palavras de Deus e a desobedecer-lhes e 
ela deixou-se enganar. Vendo a mulher que a drvore era boa para 
se comer, agraddvel aos olhos, e drvore desejdvelpara dar entendi-
mento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu tambem ao marido, e ele 
comeu. 

Assim "entrou o pecado no mundo". Por sua deliberada desobe-
diencia, o homem desligou-se de Deus. E m vez de continuarem a 
amar a Deus, Adao e Eva passaram a sentirpavor dEle: esconderam-
se da presenga do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre 
as drvores do jardim. E m vez de se sentirem seguros, confiantes e 
felizes, o seu pecado enchera-os de vergonha e de medo e tomara-
os culpados. 

Mas Deus tinha dito que se o homem desobedecesse, morreria e, de 
fato, ele morreu. Morte significa separagao, e num terrivel momento 



0 homem ficou separado de Deus; morreu espiritualmente. 
Tambem comegou a morrer fisicameme, e passou a ter uma alma 
morta num corpo mortal. Mas isso nao foi tudo: os filhos de Adao 
e Eva herdaram a natureza corrupta e o cardter pecaminoso de seus 
pais. Dai por diante, como a poluigao na nascente de um rio, o 
veneno do pecado vem passando a todos os descendentes de Adao, 
e assim tambem a morte passou a todos os iiomens porque todos 
pecaram. 

Atengao a esta palavra "todos" que inclui obviamente o escritor e o 
leitor destas pdginas. Pode ser que nunca nos encontremos nesta 
terra, mas temos isto em comum, somos pecadores mortals. Se 
dissermos que ndo temos pecado neniium, a nos mesmos nos 
enganamos e a verdade ndo estd em nos, e se dissermos que nao 
somos mortals, estaremos sendo ridicules. Ficarpor ai abrincarcom 
OS fatos, nao melhora a situagao em nada. 

Hoje em dia muitos dos titulos principals dos jomais, da televisao e 
da rddip chamam-nos a atengao para o fato de que o mundo estd num 
caos. E fdcil condenar a violencia, a injustiga, a desordem e os 
delitos na sociedade, mas antes de criticar os outros, pergunte a si 
mesmo se 6 perfeito e se estd vivendo de maneira agraddvel a um 
Deus santo. Voce 6 absolutamente honesto, puro, amoroso e 
abnegado? Deus sabe quais sao as respostas aessas perguntas e voce 
tamb6m! Todos pecaram e carecem da gloria de Deus. Voce € 
pecador por nascimento, por natureza, pela prdtica e por escolha, 
voc6 precisa urgentemente de enfrentar os fatos e as consequencias. 



O PECADO E COISA GRAVE? 

Quando uma doenga € diagnosticada, € importante perguntar: " E 
grave?" Ora 6 ainda mais importante que se faga essa pergunta sobre 
a doenga espiritual do pecado. Muitas pessoas admitirao com bom 
humor, que sao pecadoras, porque nao tem ideia do que isso 
significa. Dizem que pecar faz parte da "natureza humana" ou 
protegem-se no fato de "toda a gente fazer isso". Mas, tais afirma-
goes iludem o verdadeiro problema: € o pecado mesmo grave? Aqu i 
estao algumas das coisas que a Bibha diz a seu respeito como um 
pecador. 

Voce esta degradado. Nao significa que voce 6 mau no grau 
mdximo, nem que estd cometendo constantemente toda a sorte de 
pecado. Tao pouco significa que € incapaz de dizer o que estd certo: 
e 0 que estd errado, ou que nunca faz coisas agraddveis e uteis. Mas; 
significa, sim, que o pecado invadiu todas as partes da sua natureza, 
e da sua personalidade, a sua mente, a sua vontade, os seus afetos,' 
a sua consciencia, a sua indole e a sua imaginagao. Enganoso e o\ 
coragdo, mais do que todas as cousas, e desesperadamente cor-' 
rupto, quem o confiecerd ? A raiz do seu problema nao estd naquilo 
que faz, mas naquilo que 6\ Voce peca porque 6 pecador. 



Voce esta corrompido. A Bibl ia 6 bem clara neste ponto. Porque 
do coragdo procedem os maus designios, homicidios, adulterios, 
prostitugdo,furtos,falsos testemunhos e blasfemias. Note que esta 
lista inclui pensamentos, palavras e atos. Isto mostra que aos olhos 
de Deus todo o pecado 6 igualmente grave. Algumas pessoas 
limitam a sua ideia sobre o pecado a coisas como crime, adult6rio, 
ou roubo, mas a Bfblia diz-nos claramente que nao temos o direito 
de pensar desta forma sobre o pecado. O pecado 6 algo que impede 
a nossa ligagao com o perfeito padrao de Deus. Agora, encare esta 
pergunta: Quem pode dizer: Purifiquei meu coragdo, limpo estou do 
meu pecado? Voce pode? Visto nao poder, voce estd corrompido. 

Voce e rebelde. A Bib l i a ensina que opecado e a transgressdo da 
lei, portanto, todo o pecado € deliberada rebeliao contra a autoridade 
e a lei de Deus. Nenhuma lei c iv i l o forga a mentir, a defraudar, a ter 
pensamentos impuros, ou a pecar de qualquer outro modo. Voce 
peca por sua prOpria escolha. E voce quem se decide a quebrar a 
santa lei de Deus. Voce desobedece-Lhe deliberadamente e isso € 
grave, porque Deus e justo juiz; Deus que sente indignagdo todos os 
dias. Deus nunca pode ser "mole" quanto ao pecado, e voc6 pode 
estar certo de que nem um s(3 pecado ficard sem ser punido. 

Uma pequena parte da punigao que Deus aplica ao pecado acontece 
nesta vida (ainda que nao a possamos reconhecer). Mas o castigo 
final serd infligido depois da morte quando, no Dia do Juizo, cada 
um de nos dard contas de si mesmo a Deus. 



PARA ONDE IREIAPOS A 
MORTE? 

Hd muitas ideias sobre o que acontece quando morremos. Uns 
dizem que todos seremos aniquilados, outros que iremos todos para 
0 c€u. Outros ainda acreditam num lugar onde as almas pecadoras 
se preparam para o c6\i. Mas nao hd nada na Bfblia que de apoio a 
qualquer destas id6ias. 

E m lugar disso, lemos: aos homens estd ordenado morrer em uma sd 
vez e, depots disto, o juizo. Os que estao em correta relagao com 
Deus serao bem-vindos ao ciu e passarao toda a eternidade na 
gloriosa presenga dEle. Todos os demais sofrerdo penalidade de 
eterna destruigdo, banidos da face do Senhor e da gloria do seu 
poder. A palavra mais comum na Bib l ia para isso € "inferno". Eis 
aqui quatro importantes verdades sobre ele: 

O inferno e factual. Nao € uma coisa "inventada pela igreja". A 
Bibl ia fala mais a respeito do infemo do que do c6u, e nao deixa 
diividas quanto a sua realidade. E l a fala de gente sendo condenada 
ao inferno e langada no inferno. 

O inferno e apavorante. E descrito na Bib l ia como um lugar de 
tormento; como uma fornalha de fogo: como um lugar de chamas 



eternas e de fogo inextinguivel. E um lugar de sofrimento, com 
choro e ranger de dentes, onde nao hd descanso nem de dia nem de 
noite. Sao palavras horripilantes, mas verdadeiras. Os ocupantes do 
infemo sao privados de todo o bem, amaldigoados por Deus e 
banidos ai6 do mfnimo auxilio ou conforto que a Sua presenga 
propicia. 

O inferno e final e definitivo. Todos os caminhos para o infemo 
sao ruas de um s6 sentido. Nao hd saida. Entre o c6u e o infemo estd 
posto um grande abismo. O horror, a solidao e a agonia do infemo 
nao sao para purificar, mas, sim, para punir etemamente! 

O inferno e justo. Diz-nos a Bi'bha que Deus lid-de julgar o mundo 
com Justiga, e 6 perfeitamente justo quando envia os pecadores para 
0 infemo. Afmal, estd-lhes dando aquilo que eles mesmos escolheram. 
Rejeitaram a Deus aqui; Deus os rejeita no al6m. Escolhem uma vida 
impia; Deus confirma a escolha deles para sempre. Nao se pode 
acusar Deus de injustiga ou parcialidade. 

A luz destas verdades ternveis, voce precisa pensar seriamente 
numa indagagao feita certa vez a um grupo de pessoas no Novo 
Testamento: Como escapareis da condenagdo do inferno? 



A RELIGIAO PODE AJUDAR? 

Tem-se dito que o homem 6 uma criatura rehgiosa. A Enciclopedia 
da Religiao e Etica (Encyclopaedia of Religion and Ethics) cita 
centenas de maneiras pelas quais os homens tem procurado satis-
fazer os seus anseios e sentimentos religiosos. Tem adorado o sol, 
a lua e as estrelas; a terra, o fogo e a dgua; idolos de madeira, de pedra 
e de metal; peixes, aves e animals. T6m adorado incontdveis deuses 
e espfritos que sao produtos da sua imaginagao pervertida. Outros 
tem tentado adorar o Deus verdadeiro por meio de uma imensa 
variedade de sacrificios, cerimonias, sacramentos e servigos. Mas a 
"religiao", por mais sincera que seja, nunca poderd resolver o 
problema do pecado do homem, pelo menos por tres razoes: 

A religiao nunca podera satisfazer a Deus. A religiao € uma 
tentativa do homem em fazer-se reto para com Deus, mas qualquer 
tentativa desse g6nero € iniit i l , porque, mesmo os melhores esforgos 
do ser humano sao imperfeitos e, portanto, inaceitdveis para Deus. 
A Bib l ia nao poderia ser mais clara: todas as nossas justigas (sao) 
como trapo de imundicia. Deus exige perfeigao — a religiao nao 
consegue satisfazer essa exigencia. , 



A religiao nunca podera extirpar o pecado. A s suas virtudes 
jamais poderao cancelar os seus defeitos. As boas agoes nunca 
poderao suprimir as mds. Se uma pessoa hi de entrar numa boa 
relagao com Deus, nao serd por causa das suas obras, pois isto ndo 
vem das obras, para que ninguem se glorie. Esforgos ou ex-
periencias religiosas — como baptismo, confirmagao, santa ceia, 
frequencia d igreja, oragoes, contribuigao fmanceira, sacrificios de 
tempo e esforgo, leitura da Bib l ia e qualqueroutra coisa - nao podem 
cancelar nem um pecado sequer. Nenhuma experiencia ou atividade 
reUgiosa consegue isso. 

A religiao nunca podera mudar a natureza pecaminosa do 
homem. 0 comportamento de uma pessoa nao € o problema, € 
apenas o sintoma. A raiz do problema do homem estd no seu prdprio 
coragao, por natureza o coragao humano € corrompido e depravado. 
Ir d igreja e participar de cerimonias rehgiosas podem faze-lo sentir
se bem, mas nao podem faze-lo bom. Quem da imundicia podera 
tirar cousa pur a? Ninguem! 

Algumas das atividades religiosas mencionadas acima obviamente 
sao "boas" em si mesmas. Por exemplo, estd certo frequentar uma 
igreja biblica, ler a Bib l i a em casa e orar, porque Deus nos diz que 
devemos fazer estas coisas. Mas nao ouse basear-se nelas para 
estabelecer um bom relacionamento com Deus. Nao somente sao 
ineficazes para conseguir isso, como confiar nelas agrava o seu 
pecado - e a sua condenagao. 



HA ALGUMA RESPOSTA? 

Sim, hd! — e Deus a providenciou. A mensagem central da BilDlia 
resume-se nestas palavras: Porque Deus amou ao mundo de tal 
maneira que deu o seu Filho Unigenito, para que todo aquele que 
nele ere nao perega, mas tenha a vida eterna. 

Jd vimos que um Deus justo e santo deve punir o pecado. Mas a 
Bib l ia tambgm nos diz que Deus e amor. Embora Deus odeie o 
pecado, ama os pecadores e deseja perdod-los. Mas, como pode o 
pecado ser perdoado com justiga, se a lei de Deus exige a sua morte 
espiritual e ffsica? S6 Deus poderia resolver este problema, e o fez 
na Pessoa de Jesus Cristo: O Pal enviou seu Filho como Salvador do 
mundo. 

Deus 0 Filho fez-se homem assumindo a natureza humana. Mesmo 
que Jesus se tenha tomado plenamente homem, continuou sendo 
plenamente Deus: diz a Bib l ia que em Cristo habita corporalmente 
toda a plenitude da divindade. Ele continuou tao completamente 
Deus como se nunca tivesse sido homem; Ele fez-se tao com
pletamente homem como se nao fosse Deus. Portanto, Jesus Cristo 
6 linico. A sua concepgao foi linica. Nao teve pai humano, mas foi 
concebido no ventre de uma virgem pelo miraculoso poder do 
Espirito Santo. Suas palavras foram linicas—e estavam asmultidoes. 



maravilhadas da sua doutrina; porque ele as ensinava como quem 
tem autoridade. Seus milagres foram unicos — Ele saia curando 
toda sorte de doengas e erfermidades entre o povo, e em vdrias 
ocasioes at6 ressuscitou mortos. Seu cardter foi linico — foi ele 
tentado em todas as cousas, d nossa semelhanga, mas sem pecado, 
de modo que Deus o Pai pode dizer dEle: "Este e meu Filho amado, 
em quem me comprazo". 

Observe esta ultima frase! Significa que, como homem, Jesus 
cumpriu a lei de Deus em todos os pontos, e por isso nao estava 
sujeito d pena da dupla morte pelo pecado. Contudo, foi preso com 
base numa acusagao forjada, sentenciado com base em provas 
falsas, e finalmente crucificado por mdos de iniquos. Mas a Sua 
morte nao foi uma "loucura", como tambem nao foi um acidente 
inevitdvel. Tudo fazia parte do determinado designio e presciencia 
de Deus. O Pai enviou o Filho com o expresso propdsito de pagar 
a pena de morte pelo pecado e Jesus veio voluntariamente. E m suas 
prdprias palavras, o propdsito de Sua vinda ao mundo foi dar a sua 
vida em resgate por muitos. Sua morte, tal como a Sua vida, foi 
unica. 

Isso toma de vital importancia que voce entenda o que aconteceu 
quando Jesus morreu, e o que a Sua morte pode significar para si. 
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PORQUE A CRUZ? 

Todo 0 ensino da Bib l ia aponta para a morte de Jesus. Nem a Sua 
vida em perfeigao, nem os seus maravilhosos ensinamentos, nem os 
seus milagres poderosos constimem o foco da mensagem da Bibha. 
Tudo isto € importante, mas acima de tudo o resto Jesus veio ao 
mundo para morrer. Mas o que toma isso tao importante? A resposta 
€ que Ele morreu como o Substimto, o Condenado e o Salvador. 

Jesus, O Substituto. Isto demonstra o amor de Deus. Os pecadores 
encontram-se culpados, perdidos e desamparados em face da santa 
lei de Deus, que exige punigao para todo e qualquer pecado. Como 
poderao escapar da justa ira de Deus? Esta a resposta da Bibha: Deus 
prova o seu proprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo 
morrido por nos, sendo nos ainda pecadores. Como parte de um 
maravilhoso piano de salvagao, Deus o F i l h o se ofereceu 
voluntariamente para tomar o lugar dos pecadores e sofrer a justa 
pena pelo seu pecado. O FUho de Deus, sem pecado, voluntari
amente sofreu e morreu por eles, o Justo pelos injustos. 

Jesus, O Condenado. Isto demonstra a santidade de Deus. Nao 
houve nenhuma "fraude" na morte de Cristo. A pena pelo pecado foi. 



paga plena c totalmente. Ele morreu nao s6 fisica, mas tamb(5m 
espiritualmente. Quando estava pcndurado na cruz, bradou: "Deus 
meu, Deus meu, porque me desamparaste?" Naqucle momenlo 
horroroso Deus o Pai virou as costas as Seu amado Filho; Este 
sofreu, entao, a penalidade da separagao de Deus. Observe como 
isto mostra a perfeita santidade de Deus. Todo o pecado, cada 
pecado, tem que ser punido, e quando Jesus tomou o lugar dos 
pecadores, tomou-se responsdvel pelo pecado deles como se Ele 
prdprio fosse o culpado. 0 linico homem que teve uma vida perfeita 
sofreu a penalidade da dupla morte, em prol dos culpados. 

Jesus, O Salvador. Isto demonstra o poder de Deus. Tres dias ap6s 
a Sua morte, Cristo foi designado filho de Deus com poder, 
segundo o Espirito de santidade, pela ressureigdo dos mortos. Ele 
se apresentou vivo, com muitas provas incontestdveis, e jd ndo 
morre: a morte jd ndo tem dominio sobre ele. A o ressuscitar Cristo 
dos mortos, Deus mostrou aceitar a morte dEle em lugar dos 
pecadores como um complete e perfeito pagamento da penalidade 
do pecado; e alicergado nisto Ele pode oferccer complete e livre 
perdao aos que, de outre modo, estariam condenados a passar a 
eternidade no infemo. 

Entretante, come € que tudo se aplica a voce? Come 6 que vec6 
pederd ficar em paz com Deus? Como poderd Cristo tomar-se o seu 
Salvador? 



1 COMO possq 
SER SALVO? 

Ap<3s ter lido at6 aqui, perguntamos-lhe: voce quer genuinamente 
ser salvo? Quer obter paz com Deus, seja qual for o prego ou as 
consequencias? Se a sua resposta for nao, isto indica que nao captou 
a urggncia do assunto destas pdginas. Nesse caso, aconselho-o que 
leia tudo novamente, lenta e cuidadosamente, pedindo a Deus que 
lhe mostre a veracidade de Sua Palavra citada. 

Se Deus lhe tem mostrado a sua necessidade, e voc6 realmente 
deseja ser salvo, entao precisa do arrependimentopara com Deus e 
dafe em nosso Senhor Jesus Cristo. 

Voce precisa arrepender-se. Isto significa uma completa mu-
danga em relagao ao pecado. Terd de haver mudanga de mente. Voc6 
terd de admidr que 6 um pecador em rebeliao contra um Deus santo 
e cheio de amor. Terd de haver mudanga de coragao — genuina 
tristeza e vergonha pela vileza e sordidez do seu pecado. Depois 
deverd estar disposto a abandonar o pecado e a mudar a diregao da 
sua vida. Deus desafia as pessoas a provarem com suas obras que 
estao arrependidas, produzindo/rMto.y dignos do arrependimento. 
Voce tem de fazer isso. Deus nao Ihe perdoard nenhum pecado que 
nao queira abandonar. Arrepender-se € i r numa nova diregao, 
procurando sinceramente viver de maneira agraddvel a Deus. 

Voce precisa ter fe em Cristo. Primeiro, isto significa aceitar que 
Jesus € 0 Cristo, o Filho do Deus vivo e que Cristo morreu... pelos. 



injustos. Segundo, significa crer que, atraves de Seu poder e amor, 
Cristo 6 capaz e estd disposto a salvd-lo. Terceiro, significa colocar, 
de fato, a sua confianga em Cristo, depender somente dEle para 
conceder-lhe a paz com Deus. A sua natureza arrogante e pecaminosa 
lutard contra o abandono da confianga na sua pr6pria "bondade" ou 
na sua religiao. Todavia, nao hd altemativa. Voce precisa parar de 
confiar em qualquer outra coisa e confiar somente em Cristo, 
Aquele que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. 

Se Deus lhe tem mostrado a sua necessidade e lhe tem dado o desejo 
deconfiarnEle, entao, volte-separa Cris to—e fa?a-o agora! O ideal 
seria orar em voz alta, pois isso ajudd-lo-d a ser claro acerca do que 
estd fazendo. Confesse que se encontra culpado e perdido e 6 um 
desamparado pecador, e com todo o seu coragao pega a Deus para 
0 salvar e para ocupar o Seu devido lugar como Senhor da sua vida, 
capacitando-o a deixar o pecado e a viver para Ele. 

A Bib l i a afirma que se com a tua boca confessares a Jesus como 
Senhor, e em teu coragdo creres que Deus o ressucitou dentre os 
mortos, serds salvo e que todo aquele que invocar o name do 
Senhor, sera salvo. Se voce verdadeiramente confia em Cristo 
como 0 seu Salvador e agora O reconhece como o seu Senhor, pode 
reivindicar estas promessas que Ele lhe faz como sendo jd atuantes 
em voc6. 27 



Se voce agora confia em Cristo, M muitas coisas maravilhosas nas 
quais se pode regozijar. Por exemplo, agora voce estd numa relagao 
correta com Deus: a Bib l ia chama a isso estar "justificado" e afirma 
que justificados, pois, mediante afe, temos paz com Deus, por meio 
de nosso Senlior Jesus Cristo. Atrav^s de Cristo os seus pecados 
receberam o devido tratamento; diz a Bib l ia que os seus pecados sdo 
perdoados por causa do seu nome. Voce agora 6 um membro da 
familia de Deus. A todos os que confiam em Cristo foi dado opoder 
de serem feitos filhos de Deus. Voce estd etemamente seguro. 
Agora nenltuma condenagdo lid para os que estdo em Cristo Jesus. 
Deus mesmo entrou na sua vida, na pessoa do Espirito Santo: O 
Espirito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos ... que em 
vds habita. Quao grandes sao estas verdades! 

Daqui em diante vocg precisa crescer na sua nova vida espiritual. 
Aqu i estao quatro coisas importantes ds quais precisa dar detalhada 
atengao: 

Oragao. Agora voce pode falar com Deus como Pai, algo que nunca 
foi capaz de fazer antes. Pode adord-Lo, louvando-0 por Sua gldria, 
poder, santidade e amor. Pode pedir-Lhe perdao diariamente. Nem 
mesmo aqueles que se tomam filhos de Deus sao perfeitos, mas se 



confessarmos os nossos pecados, Ele efiel e justo,par a nosperdoar 
OS pecados e nos purificar de toda a injustiga. Ha tantas coisas pelas 
quais Lhe desejard agradecer, incluindo os beneficios quotidianos 
da vida, os quais facilmente podemos tomar como garantidos. Mas 
voce quererd especialmente agradecer-Lhe poro ter salvo, por o ter 
aceite na Sua familia e por Uie ter dado a vida eterna. Voce nunca 
deverd achar dificil fazer isto. Pode tambdm pedir a Deus auxilio, 
forga, diregao e bengaos para a sua propria vida e para a de outros. 
E m particular voce pode orar por outas pessoas que conhece e que 
estao sem Deus, como voc8 estava antes tambem. 

Le i tu ra da B i b l i a . N a oragao voce fala com Deus, pela Bibha Deus 
fala consigo. E por isso vitalmente importante que a leia todos os 
dias para achar a maneira por que deveis viver e agradar a Deus. 
Enquanto faz isso aprende a obedecer aos Seus ensinamentos e a 
crescer na graga e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo. Se precisa de ajuda para iniciar o seu estudo da Bibl ia , 
solicite gratuitamente literatura aos editores deste livreto. 

Confraterniza^ao. Agora que voce se tomou membro da familia 
de Deus, Ele quer que se reuna, regularmente, com os seus irmaos 
e irmas. Nao deixemos de congregar-nos... para nos estimularmos 
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ao amor e as boas obras. Isto significa unir-se a uma igreja local, 
por isso faga-o o mais cedo possivel. Escolher a igreja certa nem 
sempre 6 fdcil, e vocS vai desejar achar uma que claramente ere e 
ensina as verdades bfblicas que leu nestas pdginas. A pessoa que Ihe 
deu este livreto deveriapoder ajudd-lo. N a sua igreja local descobrird 
mais acerca de Deus; serd beneficiado com a experiencia dos outros; 
aprenderd a importancia das orientagoes de Deus acerca do Batismo 
e da Santa Ceia; e descobrird a felicidade de compartilhar com 
outros OS dons que Deus Ihe tem dado. Voc6 precisa da Igreja e a 
Igreja precisa de voce! 

Servigo. Agora serd seu privil^gio servir ao Senhor de todo o vosso 
coragdo, em especial, lembre-se de que Deus nos salvou e nos 
chamou com santa vocagdo. Faga da santidade de vida uma priori-
dade absoluta, pow esta e a vontade de Deus, a vossa santificagdo. 
Entao, procure utiHzar as suas capacidades ao servigo de Deus; 
lembre-se de que foi criado em Cristo para boas obras. A16m disso, 
esteja pronto para as oportunidades de falar aos outros tudo o que a 
Senhor te fez, e como teve compaixdo de ti. Contar aos outros a 
respeito de Cristo 6 uma regozijante experiSncia. 

De agora em diante, procure viver de tal forma que em cada 
particularidade de sua vida voce declare as virtudes daquele que vos 
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 



Se pela leitura deste livreto voce passou a confiar em Cristo, e 
gostaria de receber ajuda em sua leitura da Bib l ia , escreva para os 
seguintes enderegos e serd atendido gratuitamente: 

E D I T O R A F I E L L T D A . 
C P . 81, 
12201 Sao Jos6 dos Campos - SP 
Brasil 
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