Mensagem Ao Mundo
Explica o Plano Simples De Deus para a Salvação. É
Compreendida Fàcilmente Por Pessoas de Todas as Idades

No mundo hoje, existem tantas religiões diferentes; cada uma
delas com suas próprias igrejas, templos, mesquitas e outros
lugares de adoração. Por causa dessa diversidade religiosa,
muitas pessoas geralmente acham-se pensando qual é a
religião correta para acreditar e seguir. Elas sentem-se
confusas e completamente perdidas em meio das múltiplas de
escolhas propostas. A menos que você seja uma dessas
pessoas. O que cria esta confusão, em primeiro lugar, é o
fato de que cada uma dessas religiões tem algo a acreditar
que a diferem, e contradizem com o que tem sido ensinado por
outras. As razões para que isso ocorra são muitas, mas o
resultado final é que muitas pessoas não sabem em que
direção seguir para encontrar a verdade.
Uma idéia que é compartilhada pelo Cristianismo, Judaísmo e
Islamismo, é a crença em um Deus, que criou a Terra e toda a
vida existente; de fato, o universo inteiro, um Ser Supremo.
Sendo por isso referidas como religiões monoteístas. Essa
crença em um Deus supremo coloca essas três religiões
separadas das outras crenças, assim como algumas não
acreditam na existência de um Ser Supremo. Ao contrário,
adoram-se à muitos deuses diferentes, cada um com seu
próprio poder e autoridade. Por exemplo, como é o caso do
Hinduísmo, dos quais muitas formas de meditação derivam.
Outras religiões adoram as forças da natureza, como o Wicca,
ou parentes mortos, como o Xintoísmo.
No caso de certas religiões, qualquer ser humano comum é
elevado ao status de deus, através da construção de templos
e estátuas em honra dessas pessoas, e através de
ensinamentos mais amplos de sua crença. Como é o caso do
Budismo. Algumas crenças vão tão longe e afirmam que somos
deuses. Elas confiam as técnicas de auto-ajuda, e creem que
todas as respostas se encontram por eles mesmos. Eles
ensinam que temos o poder de controlar os nossos próprios
destinos sem nenhuma intervenção de um Poder Superior.
Existem ainda outras religiões, como a Santeria (africana),
que desce à Satanás e os malévolos poderes da escuridão. Em
alguns países desenvolvidos, pessoas também adoram o poder,
dinheiro e bens materiais. É claro, que existem aqueles que
não adoram qualquer deus ou espírito. De fato, eles negam a
existência de um mundo espiritual num todo. A vida que se
vive é o que é, eles acreditam. Não há nada para seguir eles
insistem.
Até mesmo dentro do Cristianismo, Judaísmo e Islamismo,
existem algumas diferenças das quais você precisa estar
ciente. Só pelo fato da religião promover a crença em um Ser
Supremo não quer dizer necessariamente que é seguro seguir.
O que faz a fé cristã diferente de todas as outras
religiões, é o fato de ser a única suficiente honesta a
dizer sobre a necessidade de um Salvador, que nos oferece a
dádiva da Vida Eterna, em um novo e mundo melhor onde todo
sofrimento, dor e aflição serão removidos. Outras crenças,

como o Islamismo, Budismo e Hinduísmo, erroneamente ensinam
que nós podemos ganhar a Vida Eterna, e sermos parte desse
maravilhoso novo mundo, até mesmo se não acreditarmos em um
Salvador. De acordo com a doutrina deles, Salvação está
baseada no fazer boas obras, ou no aperfeiçoamento de si
mesmo pela reencarnação, ou mantendo muitas regras. Em
outras palavras, eles querem que acreditemos que podemos
ganhar a Vida Eterna através de nossos próprios bons
méritos. Até mesmo compartilhando alguma história comum com
a fé Cristã, o Judaísmo da mesma maneira rejeita as crenças
básicas Cristãs.
Exatamente qual são estas crenças básicas Cristãs?
Como eu comentei há pouco, o Cristianismo ensina que não
podemos salvar a nós mesmo. Nós precisamos de uma ajuda
extra. Nos precisamos de um Salvador. Porque é assim? De
acordo com a Bíblia, todos nós somos pecadores; nós não
somos perfeitos; todos nós cometemos erros; indiferentemente
de quão jovens ou velhos possamos ser. O nosso maior erro,
ou pecado, é que não amamos Deus ou aos outros o quanto
deveríamos. É por isso que existem tantos problemas no mundo
hoje. Muitas pessoas simplesmente não agem abertamente
amando a Deus, ou amando aos outros, mas somente amando a si
mesmos. Eles vivem vidas ego-centristas , ao invés de
viverem vidas Deus-centristas. O "eu" deve vir primeiro, o
que quer que seja bom para "mim", é bom para os outros. É
esse tipo de atitude doente que resulta em guerra,
assassinatos, raptos, abortos, assaltos, a opressão ao
pobre, e muitos outros crimes.
Essa atitude também resulta em sermos desonestos com os
outros, assim como com nós mesmos, porque não desejamos
encontrar a verdade a não ser o que seja bom para nós. Todas
essas coisas são motivadas pelo orgulho, egoísmo, e o mal
que tomou espaço em nossos corações. Esses atos não somente
machucam aos outros, mas à Deus, e nos mantém separados
dEle, assim como os pais muitas vezes não ficam muito
felizes quando seus filhos os desobedecem. De fato, porque
não obedecemos à Leis de Amor de Deus como deveríamos, e
porque nos rebelamos contra o Seu Propósito em nossas vidas,
isso força Deus a nos punir; assim como pais responsáveis
punirão seus filhos quando esses fazem algo errado. Neste
caso, a lei bíblica é muito clara a cerca das penalidades
por pecado de rebeldia e incredulidade. Como os versículos a
seguir:
"Porque o salário do pecado é a morte . . ."
Romanos 6:23a
". . . aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira
de Deus sobre ele permanece."
João 3:36b
"não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma;
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma
e o corpo."
Mateus 10:28
"Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo . . . porque o
nosso Deus é um fogo consumidor."

Hebreus 10:31, 12:29
"E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo.
Apocalipse 20:15
"Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos
abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos
feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua
parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a
segunda morte."
Apocalipse 21:8
Esse é um preço pesado a se pagar, mas nós o escolhemos
através da nossa teimosia e descrença contínua. Deus não o
escolheu para nós, como alguns falsos pregadores possam ter
feito você acreditar. Além disso, nós podemos ter paz em
nossos corações, sabendo que não importa o quão maus nós
fomos, ou quão rebeldes nós fomos, nem tudo está perdido.
Assim como a maioria dos pais acaba por abraçar seus filhos
com amor novamente, Deus não permanece irado conosco
eternamente; Ele não nos rejeita para sempre, a não ser que
seja isso o que nós realmente queiramos. Ele sabe que nós
somos fracos, carne humana; e assim, como o rei Davi
escreveu, Ele é compassivo para conosco:
"Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o
SENHOR se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a
nossa estrutura; lembra-se de que somos pó."
Salmos 103:13-14
Em sua misericórdia, Deus, está desejoso de nos dar tempo
para reconhecermos nossos erros, para pedir perdão, e nos
arrepender. É por isso que no meio da aflição, o profeta
Jeremias escreveu:
"As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos
consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; Novas
são cada manhã; grande é a tua fidelidade."
Lamentações 3:22-23
Então você vê que o amor e a misericórdia de Deus são
renovados todas as manhãs; e porque são, Ele
intencionalmente criou uma maneira de nossos pecados serem
perdoados, de maneira que o nosso relacionamento com Ele
seja restaurado.
A maneira que Ele fez isso foi permitir que Seu único Filho,
Jesus Cristo, levasse sobre Si o nosso castigo. É como se um
de nossos irmãos ou irmãs ou amigos decidissem levar a culpa
por algo que nós fizemos, e ser punido por isso, muito
embora nós realmente tenhamos feito isso. Isso é amor
verdadeiro; é colocar os outros adiante de você mesmo; e é
exatamente isso o que Jesus fez por nós. A Bíblia nos diz
que Ele levou sobre Si nossos pecados:
"Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para
que nele fôssemos feitos justiça de Deus."
2 Coríntios 5:21
Em outras palavras, embora Jesus não tivesse pecado, Deus o

Pai permitiu que Seu Filho tomasse sobre Ele os pecados do
mundo. Ele permitiu que Jesus fosse castigado no nosso
lugar, para que nós pudéssemos alcançar expiação, ou perdão
e reconciliação com o Pai, através de Seu Sacrifício. É por
isso que João Batista disse ao reconhecer Jesus como
Salvador de toda a humanidade:
"Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo."
João 1:29b
Por que Jesus foi obrigado a morrer uma morte tão horrível
em primeiro lugar? Não podia ter sido evitado? Em uma só
palavra, não. De acordo com as leis do Velho Testamento, a
remissão de pecado só poderia ser alcançada através do
sacrifício de uma cabra ou cordeiro imaculado. É por isso
que nós encontramos o ritual de sacrifício de animais
durante o Velho Testamento. Era um prenúncio das coisas
melhores por vir em Cristo. Desta forma, como Paulo e outros
escritores explicam, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus do
Novo Testamento. Por Sua morte na Cruz, Ele se tornou o
Autor da Nova Aliança entre Deus e o homem. Ele se tornou o
Sacrifício Final. Não há necessidade de nada mais:
"Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento,
que é derramado por muitos, para remissão dos pecados."
Mateus 26:28
"E por isso é Mediador de um novo testamento, para que,
intervindo a morte para remissão das transgressões que havia
debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a
promessa da herança eterna . . . E quase todas as coisas,
segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento
de sangue não há remissão."
Hebreus 9:15, 22
"E a Jesus, o Mediador de uma nova aliança, e ao sangue da
aspersão, que fala melhor do que o de Abel."
Hebreus 12:24
Jesus aceitou o veredicto de culpa de Seus acusadores; Ele
foi açoitado por nós; Ele levou a sentença de morte que nós
verdadeiramente merecíamos, por sua própria escolha de amor.
Nós todos éramos reféns do pecado, e Jesus pagou o preço do
resgate para a nossa liberdade, através de Seus sofrimentos
na Cruz. Nos Evangelhos de Marcos e Lucas Ele disse:
"Porque o Filho do homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos."
Marcos 10:45
"E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os
quais ouvem a palavra; Mas os cuidados deste mundo, e os
enganos das riquezas e as ambições de outras coisas,
entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera."
Lucas 4:18-19
O apóstolo Paulo também nos diz "Porque fostes comprados por
preço . . .", e que alto preço foi de fato! Em outras
palavras, Jesus não atentou para Si mesmo em primeiro lugar.
Ele não estava preocupado com o Seu próprio bem-estar; Ele
estava apenas preocupado com nossa bem-estar, e nosso futuro

no Reino de Seu Pai. Jesus veio para cumprir uma missão, mas
Ele tinha que estar desejoso de temporariamente abrir mão de
Seu lugar no Céu, e Sua vida na Terra, para cumprí-la. Por
isso que Paulo também escreve:
"De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus, Que, sendo em forma de Deus, não
teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a si
mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos
homens; E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso,
também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é
sobre todo o nome; Para que ao nome de Jesus se dobre todo
o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da
terra, E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o SENHOR,
para glória de Deus Pai."
Filipenses 2:5-11
A vida de Jesus não era concentrada em si mesma, mas
particularmente concentrada em Deus. Ele queria agradar Seu
Pai em primeiro lugar e acima de tudo; e assim Ele de bom
grado renunciou Sua vida por nós, como expiação para nossos
pecados. Jesus não tinha que fazer aquilo, mas Ele fez. Ele
obedeceu a Vontade de Seu Pai, porque Ele sabia que era
absolutamente necessário para nossa Salvação. Em Seus
momentos de agonia enquanto estava no jardim, Ele disse:
". . . Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não
se faça a minha vontade, mas a tua."
Lucas 22:42
E naquela mesma noite, Ele tomou o caminho que O levou a
Cruz, quando Ele foi traído pelas mãos de homens pecadores.
Algum de nós teria o mesmo grau de amor que seria necessário
para fazer escolha tão difícil? E foi de fato um ato de
amor. Como o apóstolo João escreveu:
"Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e
nós devemos dar a vida pelos irmãos."
1 João 3:16
Muitos homens supostamente sábios, homens santos, filósofos
e professores têm aparecido através dos séculos. Cada um
deles têm impressionado homens com sua sabedoria, e
inspirado homens com seus ensinos e exemplos de amor,
paciência, e tolerância; mas nenhum deles, nem um só deles,
jamais fez o que Jesus Cristo fez. Nenhum deles pagou o
Preço Final. Nenhum deles abriu o caminho para a Vida
Eterna. Só Jesus pôde fazer isso, e Ele fez isso
voluntariamente. Não só isso, mas Ele nos alertou dos falsos
profetas que vieram antes dEle, e os que indubitavelmente
viriam após Ele. Nos Evangelhos Ele nos fala:
"Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e
salteadores; mas as ovelhas não os ouviram."
João 10:8
"Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão
tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,
enganariam até os escolhidos."
Mateus 24:24

Jesus sabia desde o princípio que não havia outro caminho,
senão o caminho da Cruz; e indo por esse caminho
atormentador da Cruz, Ele na realidade se tornou o Caminho
para Vida Eterna. É por isso que no Evangelho de João Ele
nos diz:
"Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida;
ninguém vem ao Pai, senão por mim."
João 14:6b
"E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém
as arrebatará da minha mão."
João 10:28
Algum tempo depois, os apóstolos afirmaram os ensinos de
Jesus quando eles disseram coisas como as seguintes:
"E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos."
Atos 4:12
". . . Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo . . ."
Atos 16:31
O apóstolo Paulo também nos diz que Jesus é o Autor e o
Consumador da nossa fé. Jesus começou tudo isso, e sem Ele,
isso nunca haveria sido:
"Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo
gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a
afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus."
Hebreus 12:2
A Bíblia claramente nos ensina que nós simplesmente não
podemos ser bons o suficiente, ou perfeitos o suficiente,
para merecer o amor e a misericórdia de Deus. Quanto menos a
Salvação, e a Vida Celestial que Ele nos oferece? Essas são
as coisas que apenas Ele pode conceder por causa do Seu
grande amor por nós. Como João também escreveu:
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna."
João 3:16
O apóstolo Tiago também expressa claramente que tudo de bom
que nós temos nas nossas vidas, é um dom vindo de Deus do
alto:
"Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra
de variação."
Tiago 1:17
Então a Salvação é um sinal do amor de Deus. Tudo que nós
precisamos fazer é aceitar Seu amor através do Sacrifício de
Cristo. Se nós somos realmente honestos com nós mesmos,
então nós sabemos em nossos corações que nosso melhor nunca
será o bom suficiente. Nós não podemos salvar a nós mesmos

de nós mesmos e de nossos pecados pessoais, não importa o
quão arduamente tentemos. Nós somos imperfeitos na carne e
sempre seremos, simplesmente porque nós somos humanos
nascidos com uma natureza pecaminosa. Nós já sabemos como
fazer errado e cometer maldade desde bem jovens, mas nós
precisamos aprender a fazer o bem. Como também está escrito:
"Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não
vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que
ninguém se glorie;"
Efésios 2:8-9
"Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas
segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da
regeneração e da renovação do Espírito Santo,"
Tito 3:5a
Antes de sua conversão à fé cristã, apóstolo Paulo,
conhecido como Saulo, era um Fariseu judaico muito zeloso e
autojustificado que fez o seu melhor para sustentar a Lei de
Moisés. Ele era provavelmente muito confiante de que sua
própria suposta bondade e seu obediente cumprimento da Lei
de Moisés fez dele o principal candidato ao Céu; pelo menos
até aquele dia inevitável na estrada de Damasco quando ele
teve seu terrível encontro com o Jesus Cristo ressuscitado!
O Senhor muito humilhou Paulo, e abriu seus olhos
espirituais, para que ele pudesse finalmente ver a verdade
em relação à sua condição mísera e pecadora. Foi após isto,
que encontramos Paulo escrevendo coisas como as seguintes:
"Miserável homem que eu sou! quem me livrará do corpo desta
morte?"
Romanos 7:24
"Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de
ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus."
1 Coríntios 15:9
Que mudança de atitude depois que Deus teve tempo para lidar
com o orgulho de Saulo! Infelizmente, há muitos Saulos no
mundo hoje. Pessoas como essa tendem a possuir muita
autoconfiança. Elas tem egos inchados e opiniões altas deles
mesmos. Muito comumente elas irão olhar com desprezo os que
elas sentem que não se encaixam aos seus padrões e
expectativas. Essas pessoas que são zelosas religiosamente,
algumas vezes têm uma tendência a pensar que são um pouco
melhor, talvez um pouco mais santas, e apenas um pouco mais
justa que outros. Essa não é a verdadeira justiça que vem de
Deus; mas especialmente, é uma autojustificação; e a Bíblia
não fala bem disso. Por exemplo, o Profeta Isaías escreveu:
"Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas
justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como
a folha, e as nossas iniqüidades como um vento nos
arrebatam."
Isaías 64:6
Rei Salomão do mesmo modo ofereceu alguns conselhos sábios
acerca dessas pessoas que têm opiniões tão altas delas
mesmas, e que estão cheias de seu próprio senso de justiça.
Em Provérbios ele escreveu:

"A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede
a queda."
Provérbios 16:18
Agora tome por favor um momento para considerar sua própria
vida. Se você pode ser honesto consigo, se você for jovem ou
velho, você sabe em seu coração que você não conduziu sempre
uma vida exemplar. Possivelmente você mentiu para cobrir
para se; possivelmente você tem coisas cruéis sortes que
machucaram outras; ou possivelmente você roubou algo que não
pertenceu a você. Você tem feito indubitavelmente certas
coisas das quais você está envergonhado, que lhe
desconcertaria se vindo a luz. Em curto, você não viveu
completamente segundo as leis de Deus, do amor, que Jesus
acentuou nos versos seguintes:
"O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o
SENHOR nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor
teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de
todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o
primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro
mandamento maior do que estes."
Marcos 12:29b-31
O que você necessita compreender, é que quando nós pudermos
esconder nossas culpas de nossos amigos e família, nós não
podemos escondê-los de Deus. Ele vê-o tudo, e sabe tudo; e
sabe certamente os pensamentos maus que residem em nossos
corações. Isso é porque inspirou o prophet Jeremiah escrever
o seguinte:
"Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e
perverso; quem o conhecerá?"
Jeremias 17:9
Ora antigamente no primeiro livro da biblia, logo antes que
o dilúvio ocorreu, deus observou a natureza má do homem; e
era pesaroso que o tinha criado. Assim, escolheu destruir o
homem, porque aquela era a única maneira remover a terra da
iniquidade do homem. No livro do genesis nós lemos:
"E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara
sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu
coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o
SENHOR de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em
seu coração. E disse o SENHOR: Destruirei o homem que criei
de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até
ao réptil, e até à ave dos céus; porque me arrependo de os
haver feito."
Genesis 6:5-7
Logo depois que o dilúvio tinha ocorrido, o Deus confirmou
outra vez a natureza má do coração do homem quando Ele
disse:
"E o SENHOR sentiu o suave
coração: Não tornarei mais
homem; porque a imaginação
sua meninice, nem tornarei

cheiro, e o SENHOR disse em seu
a amaldiçoar a terra por causa do
do coração do homem é má desde a
mais a ferir todo o vivente, como

fiz."
Genesis 8:21
O profeta Isaiah estava também ciente de nossa condição
caída e pecadora, e de nossa necessidade para um Salvador.
Isso é porque em uma de suas profecias a respeito dos
sofrimentos de vinda de Christo, o escreveu:
"Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se
desviava pelo seu caminho; mas o SENHOR fez cair sobre ele a
iniqüidade de nós todos."
Isaias 53:6
Rei David de antiguidade reconheceu do mesmo modo o estado
caído de homens rebeldes. Em seu décimo quarto Psalmo
escreve:
"DISSE o néscio no seu coração: Não há Deus. Têm-se
corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há
ninguém que faça o bem."
Salmos 14:1-3
Tornando para o novo testamento, em uma ocasião particular,
Jesus e seus seguidores eram julgados pelos escreventes e
os Pharisees (fazendo-se próprio-justificados), porque não
lavou suas mãos antes de comer. Exatamente como Jesus
respondeu a essas ridículas acusações? Considere o seguinte:
"Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca
desce para o ventre, e é lançado fora? Mas, o que sai da
boca, procede do coração, e isso contamina o homem. Porque
do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São
estas coisas que contaminam o homem; mas comer sem lavar as
mãos, isso não contamina o homem. "
Mateus 15:17-20
Um número de anos após sua própria conversão à fé Christã, o
apóstolo Paulo paragrafou partes do psalmo décimo quarto de
rei David, quando escreveu o seguinte em sua letra aos
irmãos Romanos:
"Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer."
Romanos 3:10
"Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de
Deus;"
Romanos 3:23
Repetidamente, nos testaments velhos e novos, nós somos
lembrados que nós somos pecadores. Nós somos avizados da
maldade em nossos corações, e que nós somos criaturas
caídas. Deve ser óbvio então, isso que é totalmente inútil
para nós tentar esconder nossos pecados do Deus. Como o dito
antiguo diz, 'sabei que o vosso pecado vos há de achar'.
Jesus ele mesmo diz a respeito dos líderes religiosos
hypocriticas de seu dia:
"Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem
oculto, que não haja de ser sabido."
Lucas 12:2

"Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam
pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado."
João 15:22
As epístolas também fazem claro que nós todos temos um
apontamento futuro com o Criador:
"Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio
do corpo, ou bem, ou mal."
2 Corintios 5:10
"E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo
depois disso o juízo,"
Hebreus 9:27
De modo a você pode ver, nós podemos enganar outros, mas nós
simplesmente não podemos enganar o Deus. Ele sabe a contagem
real, e o dia de conta está vindo para cada de nós, se nós
escolhemos o acreditar ou não. Cada um terá que reconhecer
seus pecados.
'Exatamente o que é pecado?' você pôde imaginar. 'Eu tenho
conduzido uma boa vida' você pôde ser tentado a dizer que
'Eu nunca matei qualquer um. Eu nunca roubei um banco. Eu
nunca violei qualquer um. Eu realmente não vejo como sou um
pecador, ou porque eu necessito acreditar neste Jesus seu.
Eu sou uma boa pessoa. Antes, vamos dirigir primeiramente à
última observação. É você realmente tão bom como você
reivindica ser? Em uma ocasião particular, uma determinada
pessoa dirigiu-se a Jesus como 'Bom Mestre', e inquiriu dele
que coisa boa deve fazer a fim ter a vida eterna. Como o
senhor respondeu a esta observação respeitosa do homen? Pode
surpreendê-lo saber que Jesus respondeu dizendo:
"Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos."
Mateus 19:17b
Assim com uma indicação, o senhor informou o homem que há
somente um bom; isto é, nosso pai nos céus, e disseram então
ao homem algo qual soube que o homem não poderia cumprir.
Disse 'guarda os mandamentos'. Ou seja parece que o senhor
estava mostrando ao homem o erro de suas maneiras, quando
supos que era bom, e acreditado erroneamente que poderia
merecer a vida eterna por suas próprias ações boas. Quanto
este soa como muitos povos hoje, mesmo alguns que pertencem
à religião organizada. Têm a idéia equivocada que têm que
dar a Deus pouco uma ajuda em os salvar. Indiretamente, tais
povos estão indicando que o sacrifício de Christo na cruz
não é expiação suficiente para nossos pecados. A idéia
parece ser que nós necessitamos adicionar nossos esforços
humanos ao trabalho terminado no Calvário. Se Jesus dissesse
que está acabado, foi então certamente acabado. Nada
necessita ser adicionado a seu sacrifício, para que nós
ganharmos a salvação; nada mas fé em o que Ele fez para nós.
Retornando à definição do pecado, em seu primeiro epístola,
o apóstolo João oferece-nos uma definição muito curta, bem
defenida do pecado. Indica:

"Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade;
porque o pecado é iniqüidade."
1 João 3:4
O que quer dizer 'transgressão'? No novo testamento, é
derivado de uma palavra grega que significa viver fora da
lei, ou violação da lei; isto é, para quebrar a lei.
Exatamente que lei João está consultando? Obviamente, sendo
um israelita, estava consultando às leis grandes da conduta
humana que o mundo sempre soube; isto é, as leis de Moisés
como colocadas no velho testamento. A vida judaica
centrou-se em torno das leis de Moisés, como é evidente nos
testamento velho e novo. Como nós vimos um momento atrás,
havendo literalmente centenas de leis contidas no antigo
testamento, Jesus as somou quando disse que as leis mais
grandes, ou os mandamentos, é para amar o deus, e para amar
nosso vizinho como nós próprios; porém nós em vez amamos a
nós próprios mais certamente do que qualquer um mais. 'Eu' é
o número um. A sobrevivência do ego é a régua que governa
este mundo atual. Como o apóstolo Paulo escreveu:
"Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne; antes a
alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja;"
Efesios 5:29a
Se cada um de nós amássemos nosso vizinho como a nós mesmos
nos amamos, o mundo seria verdadeiramente um lugar
maravilhoso para viver. Tristemente, isso é longe de ser
verdadeiro em estas épocas modernas. Jesus disse, "Y por
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
resfriará., e Paul disse que os cidadãos do tempo final
seriam amantes de si próprios, mais do que amantes do deus,
como nós vemos pelos seguintes dois versos:
"E, por se multiplicar a iniqüidade, o amor de muitos
esfriará."
Mateus 24:12
"Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e
mães, ingratos, profanos,"
2 Timoteo 3:2
Assim outra vez, o mais grande de todas as leis bíblicas é
simplesmente amor, porque todas leis restantes são
abrangidas por ele. Tiago consulta-lhe como a 'Lei Real' no
seguinte verso:
"Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real:
Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis."
Tiago 2:8
Assim se nós desejarmos verdadeiramente por favor a nosso
rei celestial, nós necessitamos obedecer sua lei real: amor.
Quando isso nós faz algo que não motivados pelo amor para o
deus, ou pelo amor para nosso homem do companheiro em alguma
maneira, mas somente por um amor interesseiro que nos traga
algum vantagem ou ganho pessoal, nós estamos realmente
quebrando a Lei de Deus. James nos diz que mesmo se nós
mantemos todas as leis bíblicas e quebramos somente uma

delas, nós somos culpados de as quebrar todas:
"Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só
ponto, tornou-se culpado de todos."
Tiago 2:10
Tal é a futilidade de tentar manter a lei. Tal é o
futilidade de tentar alcançar a salvação com nossas próprias
ações boas. Nós não podemos ser bons bastante de nosso
próprio acordo. Nós temos transgredido a lei; e isso nos faz
pecadores; cada um de nós. Não há simplesmente nenhuma
maneira em torno dela. Não há nenhuma outra possiblidade.
Não há nenhuma outra hipótese. Nós somos tudos culpados como
carregados. Mas, como nós temos visto já, não tudo é
perdido. Há uma maneira fora deste perecimento. Há uma
maneira exonorada da culpa. Há uma maneira evitar a punição
que nós merecemos. A culpa, a condemação, o julgamento e a
punição não têm que ser o objetivo desta história se nós
desejamos que não seja. Nós não estamos sem esperança. Há
uma maneira de escape. Como Jesus ele mesmo ensinou seus
seguidores:
"Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por
ele."
João 3:17
Nós já estamos condenados por nossas próprias ações
interesseiras e de pecado. O que nós necessitamos claramente
agora é um salvadore, e Jesus é esse salvadore. Oferece-nos
a liberdade da escravidão do pecado; Oferece-en as a
esperança de redenção; e oferece-nos o presente da vida
eterna, com seu sacrifício do amor em a cruz. Como o
apóstolo Paulo a explica:
"Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo
pelos ímpios."
Romanos 5:6
"Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da
comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa,
não tendo esperança, e sem Deus no mundo."
Efesios 2:12-13

Assim você vê, com a aceitação dos sofrimentos de Christo na
cruz como o pagamento para nossos pecados, nós podemos ser
reunidos com o pai. Nossa comunhão e relacionamento com com
ele pode ser restaurado. Por isso Paul mais tarde diz
também:
"Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos, e da família de Deus;"
Efesios 2:19
Por é que Paulo diz isto? Porque é precisamente o que o Deus
quis desde sempre. Quis suas crianças desviadas que
retornassem para ele, apenas como na história do filho
prodigal encontrado no capítulo quinze de Lucas. E em fato,
no começo do evangelho de João, nós somos ditos claramente
que nós podemos ser parte da casa de Deus, nós podemos

transformar em suas crianças adotadas, simplesmente
aceitando o sacrifício de seu filho:
"Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome;"
João 1:12
Assim simplesmente acreditando no que Jesus fêz para nós, e
arrependendo de nossos pecados, nós podemos encontrar
misericórdia, e nós podemos ser reunidos com o Deus; ambos
nesta vida, na vida vendura. O Deus é muito disposto a
perdoar nossos erros; Pode limpar todos nossos pecados; Pode
remover a mancha da culpa de nossas vidas, se nós
escolhermos acreditar en nosso coração pra aceitar o
sacrifício de seu filho como a expiação perfeita para nossos
pecados. Realmente, Ele espera que fazemos a decisão certa.
Como o prophet Isaiah escreveu mais de 2.500 anos atrás:
"Vinde então, e argüi-me, diz o SENHOR: ainda que os vossos
pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos
como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se
tornarão como a branca lã."
Isaias 1:18
Não há nenhuma outra maneira. O Deus sabe que nós não
podemos ser o suficiente perfeitos; nós não podemos ser
suficiente justos; nós não podemos fazer suficiente ações
boas a fim para merecer a salvação e a vida eterna. Assin
nós cairemos brevemente do objetivo todas as vezes. Nós
nunca encontrar-nos-emos com seu padrão de perfeição. Por
nós própiros, somos simplesmente um caso impossível; Em vez,
devemos ser humildes, e sejamos dispostos a admitir que o
não podemos fazer sozinhos, e que nós necessitamos sua
ajuda. Se nós lhe pedirmos, e confessarmos nossas faltas, e
confessar nossa necessidade, Ele promete que nos ouvirá, e
ele conservar-nos-á com saúde. Outra vez, o prophet Isaias
escreveu:
"He aquí que no es acortada la mano del SEÑOR para salvar,
ni es agravado su oído para oír;"
Isaias 59:1
Como o verso precedente de Isaiah, nós podemos ser limpos de
nossos pecados. Nós podemos ser limpos e feito lavado branco
como a neve pelo sangue do cordeiro de Deus que tira os
pecados do mundo. Se você nunca ouviu antes, esta é a
mensagem central de nossa fé christã: Você é um pecador, mas
o Deus ainda o amaou. Ele quer perdoá-lo, e quer trazê-lo em
sua família, e dá-lhe a vida eterna; mas primeiramente você
deve ser disposto encontrar-se com as condições que
estabeleceu. Isso começa com o realization que você é um
pecador, e então tem que se arrepender de seus pecados,
sejam o que for. Se você for disposto fazer isto, e se você
for disposto admitir sua necessidade de um Salvador, e
reconhecer que o Salvador é Jesus Christo, você ganhará a
miserdicordia e a vida eterna. O Deus está esperando em você
para fazer a escolha direita. Como o apóstolo Pedro escreveu
assim muitos anos atrás:
"O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm
por tardia; mas é longânimo para conosco, não querendo que

alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se."
2 Pedro 3:9
Ou seja o Deus mantem suas promessas. Não é sua vontade que
algum de nós pereça; assim espera-nos pacientemente para
arrependermos de nossos pecados, de modo que possa nos
estender sua mão de salvação. No antiguo testamento, durante
a época de Moisés e das crianças de Israel, foi
grandiosamente dito:
"Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para
que se arrependa; porventura diria ele, e não o faria? Ou
falaria, e não o confirmaria?"
Numeros 23:19
Deus o pai, e Jesus seu filho, manteve sua parte do negócio.
Sua palavra é boa. Pode-se confiar. Entregarão as benções
prometidas de misericórdia, assim como.a vida eterna àqueles
que acreditam. Jesus pagou com sua vida terrena como um
pagamento por nossos pecados. Morreu para você; para mim;
para todos nós. Isso é porque o evangelho de João nos diz:
"E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim."
João 12:32
'Todos' significa exatamente isso; Todos; porque nós somos
todos os pecadores antes do Deus, e com necessidade de um
Salvador. Não importa de que origem nacional você possa ser.
Não importa do que persuasão religiosa você possa atualmente
ser, ou nivel, se você não professar nenhuma fé em tudo. O
ponto final, é aquele sem Christ, não tem esperança, e é
absolutamente perdido. Assim outra vez, Jesus cumpriu sua
missão na cruz. Ele fez sua parte. Agora é até você para
fazer sua parte. você? Se você for uma de suas crianças,
você sabê-la-á, e você ouvirá a voz de seu espírito que fala
a seu coração através desta mensagem. Como por Jesus foi
dito:
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;"
João 10:27
O apóstolo Paulo diz-nos também que que aqueles que são
chamadas, são predestinados e escolhido por Deus desde que
antes que o mundo começou, e que o senhor sabe aqueles que
são seus. Considere estes versos:
"Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares
celestiais em Cristo; Como também nos elegeu nele antes da
fundação do mundo, para que fôssemos santos e
irrepreensíveis diante dele em amor; E nos predestinou para
filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o
beneplácito de sua vontade . . . De tornar a congregar em
Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos
tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na
terra; 11 Nele, digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que
faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade; "
Efesios 1:3-5, 10-11
"Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O

Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o
nome de Cristo aparte-se da iniqüidade."
2 Timoteo 2:19
Se você sente o espírito de Deus tocando em seu coração
agora mesmo, e se ainda não aceitou Jesus Christo como seu
senhor e salvador, eu gostaria de convidá-lo o receber
agora. Não é aconselhável para você por isto atrás para
outro dia; apesar de tudo, você não sabe o dia de amanhã.
Porque o provérbio antigo diz, 'Nós todos somos velhos.
Podemos morrer amanhã'. Deus livre, que isto lhe acontece,
porém pode você dizer com toda a certeza que você tem a
garantia de salvação e da vida eterna? Citando do profeta
Isaiah, o apóstolo Paulo escreveu:
". . . Ouvi-te em tempo aceitável E socorri-te no dia
da salvação; Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui
agora o dia da salvação."
2 Corintios 6:2
No discurso da brevidade da extensão de vida humana, o
apóstolo Tiago escreveu também o seguinte:
"Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque,
que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e
depois se desvanece."
Tiago 4:14
Considerando então a incerteza de seu futuro, não seria
sábio em sua parte fazer a decisão para aceitar hoje Jesus
Christo; em fato, agora mesmo? Se você sentir que pronto,
mas não está completamente certo considerando como o ir
fazer, permite que eu sugira a seguinte oração pequena como
uma guia. Recorde por favor que a oração não é somente um
ritual inoperante que você repita repetidamente outra vez
como é ensinado por algumas religiões. A oração está falando
coração a coração com nosso pai celestial. Como a seguinte
oração, ou similar, você está expressando sua aceitação de
sua condição caida de pecador, mostrando sua necessidade de
um Salvador, e está reconhecendo que Jesus Christ é esse
Salvador.
Compreenda por favor que a Salvação é uma de fé e de
aceitação. As palavras desta oração são somente o veículo,
ou os meios, de mostrar essa aceitação antes do Deus. As
palavras elas mesmas não o conservam. O que conserva você é
a fé e a crença em seu coração nas promessas de Deus, como
eu lhas expliquei nesta mensagem. Você pôde querer orando
algo como o seguinte:
"Pai celestial, eu sei que eu não sou perfeito. Eu admito
que tenho minha parte de erros. Eu sei que eu sou um
pecador. Eu acredito que Jesus é seu filho, e que deu sua
vida na cruz para meus pecados. Pai celestial, eu peço-lhe
para perdoar os meus pecados com o sacrifício de seu filho,
e para me conceder a vida eterna. Por favor encha minha vida
com seu espírito, e ajude-me compreender sua palavra nas
Escrituras. Assim que vou, para ajudar-me a submeter á sua
vontade na minha vida; ajude-me viver uma vida que seja
agradável em sua vista; e tanto quanto está dentro de mim,
ajuda-me começar também a dizer a outros sobre seu filho,

Jesus, de modo que possa ter a vida eterna também. Pai
obrigado para ouvir minha oração. Eu humildemente lhe peço
em nome de seu filho Jesus. Amen."
Se você orou apenas isto, ou uma oração similar com
sinceridade, a seguir o espírito de Jesus Christo veio em
sua vida, e você foi perdoado de seus pecados. Está
perdoado, e ben lavado pelo sangue do cordeiro, e assim foi
dado a você um começo fresco; como o apóstolo Paulo
escreveu:
"Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo."
2 Corintios 5:17
Jesus ele mesmo falou deste nascimento espiritual novo, ou
renascimento. Uma determinada noite, um Fariseu nobre veio a
Jesus inquirir dele a respeito de sua doutrina. Durante a
conversação, o senhor disse a Nicodemus:
". . . De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
otra vez, no puede ver el Reino de Dios . . . el que no
naciere de agua y de Espíritu, no puede entrar en el Reino
de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que
es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de
que te dije: Os es necesario nacer otra vez."
João 3:3b, 5b-7
Aceitando Christo como você assim fez, seu espírito foi
renovado, e você recebeu a vida eterna; e algum dia logo se
transformará em uma realidade física para todos nós. Nós
sabemos que este é assim, porque as Escrituras nos assim
diz; e aquele é tudo que nós temos que saber. Você poderá
não ter ouvido algum trovão alto, ou ter sentido algum
sentimento grande de emoção; mas tudo que você pediu apenas
lhe foi concedido pela fé, simplesmente porque o Deus diz
assim em sua palavra; e porque nós temos visto já, o Deus
não é um homem que deva mentir. Ele mantem sua palavra. Ele
mantem suas promessas, mais do que qualquer ser humano você
poderá saber.
Assim você tem uma razão de grande júbilo, porque você foi
admitido na família eterna de Deus! Você pertence-lhe pelo
direito de adopção através de Jesus Christo. Em fato, neste
momento, os próprios anjos no céu jubilam com você! Nós
sabemos que assim , porque Jesus disse assim ele mesmo. No
Evangelho segundo Lucas diz-nos:
"Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que
se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não
necessitam de arrependimento . . . Assim vos digo que há
alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se
arrepende."
Lucas 15:7, 10
O Deus lhe abençoe abundantamente em sua vida nova com Ele!
Para ajudar-lhe em sua nova encontrada fé, nós sugerimos que
você começa imediatamente a ler as Escrituras. Como um
crente novo em Christo, seria bom para você começar lendo os
quatro Evangelhos que descrevem grandiosamente os detalhes
do nascimento, a vida, a mensagem, a morte e a Resurreição

de Jesus Christo. Nós incentivamo-lo também continuar lendo
os muitos artigos das Escrituras que são encontrados aqui em
nosso Website, rede da profecia do fim do tempo. Estes
artigos responderão a muitas perguntas que você tem a
respeito da Bíblia. O senhor o abençoi a enriquecer sua vida
enquanto você estuda muitas maravilhas de sua palavra, e
começa a compartilhar com outros.
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