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TEMA 1

CRISE DA VERDADE:
O AUTOR DA BÍBLIA: DEUS OU HOMEM?
A Bíblia está repleta de profecias. O interesse por essas
profecias atualmente é grande. Se você observar no
Antigo Testamento, existem 1239 profecias. É bastante
profecias! O que você diz quanto a isso? Somando ao
Novo Testamento, que possui 578 profecias, a Bíblia
contém um total de 1817 profecias. Você sabia que tinha
esse tanto de profecias na Bíblia? Não é bom aprender
algo novo? Espero que hoje você aprenda muito mais que
o número de profecias na Bíblia. Nós estudamos as
Escrituras com o propósito de ter uma melhor
compreensão de Deus, de nós mesmos e do nosso
relacionamento com Ele. Pesquisas foram feitas para
descobrir quando os escritos sagrados das diversas
crenças foram escritos.
Confúcio redigiu seus escritos por volta de 551 AC. A
sociedade secular não gosta de usar o termo “antes de
Cristo”, então eles usam “Antes da Era Comum” (AEC).
Confúcio terminou seus escritos por volta de 500 anos
antes de Cristo. Buda também escreveu por volta de 500
anos antes de Cristo. O Alcorão foi escrito depois de
Cristo (DC), por volta de 600 anos depois. As escrituras
Hindus foram escritas por volta de 300 anos AC. A Bíblia
começou a ser escrita 1400 anos antes de Cristo,
portanto, qual escritura é a mais antiga? A Bíblia.
Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois
disso, demorou 1500 anos para a Bíblia ficar completa.
Quanto tempo? 1500 anos.
O livro de Apocalipse foi escrito por volta de 96 DC, ou
depois de Cristo. Existe, então um intervalo de 1500
anos. E nesse intervalo foram registradas mais de 1800
profecias! O que é maravilhoso é que somente a Bíblia
contém profecias. As outras escrituras sagradas não
possuem profecias, o que nos diz que as escrituras da
Bíblia são excepcionais, diferente por esse motivo.

a profecia se cumpriu. Essa é a essência do verso. “…fazei
bem ou fazei mal, para que nos assombremos, e
juntamente o veremos.” Então, existe um teste aqui que
Deus põe em Sua palavra a respeito da veracidade das
escrituras. E Ele usa as profecias para provar essa
veracidade.
Hoje, vamos estudar algumas profecias, que são bem
interessantes e espetaculares quando se considera que
alguns autores da Bíblia não eram muito letrados. Eles
eram reis, nobres, mas também fazendeiros e
pescadores.
Mas o que é mais fascinante é que quando você lê a
Bíblia, você encontra uma só voz, ou seja, unidade e
coerência entre os livros. Quantos de vocês concordam
com isso?
Acho que você já entendeu que precisava ter uma mente
por trás da construção da Bíblia, para que a mesma
fizesse sentido como faz. Os autores não se conheciam,
não se comunicavam, viveram em diferentes épocas num
intervalo de 1500 anos e mesmo assim, a Bíblia possui
uma voz constante e coerente.
Agora, o que ou quem é o tema central das escrituras?
A Bíblia revela que o tema ou pessoa central das
escrituras é Jesus Cristo.
Existem algumas pessoas que acreditam que o Antigo
Testamento está mais voltado para o Pai e o Novo
Testamento para o Filho. Quantos de vocês já ouviram
isso antes? O problema dessa afirmação é que ela não é
apoiada nas Escrituras. O que ela apoia é que toda a Bíblia
é sobre Cristo e não apenas o Novo Testamento.
Mas indo para o livro de Apocalipse, a Bíblia diz:
“Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para
mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem
acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu
anjo, notificou ao seu servo João.” Apoc. 1:1
A Bíblia nos revela que o tema ou pessoa central das
escrituras é Jesus Cristo.

Deus em sua palavra faz uma afirmação, um tipo de teste
e Ele diz em Isaías 41:23: “Anunciai-nos as coisas que
ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses;
fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos, e
juntamente o veremos.”

Para os discípulos confusos na estrada para Emaús Jesus
disse: “Ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que
os profetas disseram!” “E, começando por Moisés,
discorrendo por todos os Profetas, expunha-lhes o que
a seu respeito constava em todas as Escrituras.”

“Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada
é o que fazeis; abominação é quem vos escolhe.” Isaias
41:24

Para que Jesus pudesse provar que Ele era quem dizia ser,
que parte da Bíblia ele apresentou àqueles homens?

Aqui a Bíblia faz uma afirmação. “Vamos descobrir quem
é o verdadeiro (deus)”. Se seus deuses são verdadeiros,
demonstre por ser capaz de prever o futuro e provar que

Toda a Escritura. Começando onde? Em Moisés. A razão
pela qual o verso diz que ele começou em Moisés é que
Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia.
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Para um judeu, quando se diz “escritos de Moisés”,
entende-se que está se referindo aos 5 primeiros livros.
Jesus diz em João 5:39: “Examinais as Escrituras, porque
julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que
testificam de mim.”
Observe que o texto não diz “testificam do Pai”, mas sim
“testificam de mim”. Cristo é encontrado em toda a
Bíblia; no Velho e no Novo Testamento. É maravilhoso
descobrir quanto da Bíblia fala sobre Cristo. Isso, muitas
vezes, é algo novo para pessoas que foram ensinadas que
o Antigo Testamento é ultrapassado e que focam apenas
no Novo.
Descobrir que Cristo, na verdade, é o centro do Antigo
Testamento é uma novidade para essas pessoas. E muito
provavelmente, para vários de vocês essa noite, isso
também é uma novidade.
Jesus disse em João 5:46, 47: “Porque, se, de fato,
crêsseis em Moisés, também creríeis em mim;
porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não
credes nos seus escritos, como crereis nas minhas
palavras?”
Um cristão, portanto, que acredita em Cristo, é
admoestado a acreditar em toda a Bíblia. Quanto da
Bíblia? A Bíblia toda. E as profecias no Antigo Testamento
foram dadas para um propósito específico relacionado a
essa questão. No decorrer da história, surgiram vários
falsos cristos. E é por isso que a Bíblia precisa proteger a
verdadeira identidade do Cristo genuíno. Por que? Você
pode perguntar. Porque a sua esperança e a minha, a sua
salvação, como também a minha, precisa estar fundada
no verdadeiro Cristo – o Único que tem o poder para
salvar.
Atualmente, há muito questionamentos sendo feitos a
respeito de Cristo, sendo Ele o foco de muitos debates e
discussões em várias revistas, por exemplo: “Em busca do
Jesus real” da revista US News and World Report.
E apenas para sua informação, atualmente, há várias
pessoas que declaram ser o Cristo. Você sabia disso? Por
exemplo, em Miami, Flórida, mora um homem que se diz
ser Cristo. Há também um no Japão e outro na Índia, e
eles não estão sozinhos. Há uma variedade de pessoas
hoje que estão declarando ou já declararam ser o Cristo.
Infelizmente, muitas pessoas os seguem. Um dos eventos
mais trágicos que aconteceu na década de 1980 foi o de
Jim Jones, que guiou por volta de 900 pessoas para a
Guiana Francesa e os encorajou ao suicídio com veneno.
Há muitos, muitos autoproclamados Cristos. Eles
existiram através dos séculos e hoje não tem exceção.
Portanto, a questão é, como saber quem é o verdadeiro?
Obviamente, muitas pessoas pensaram que David Koresh

era um e o seguiu para a morte. A Bíblia usa profecias
para identificar quem Ele realmente é. Quem é o
verdadeiro Cristo.
João 13:19 diz: “Desde já vos digo, antes que aconteça,
para que, quando acontecer, creiais que EU SOU.”
Então começamos hoje a estudar algumas profecias no
Antigo Testamento para demonstrar que Cristo é quem
Ele declara ser. Vou fazer uma afirmação, e então vou
demonstrar que o que eu estou dizendo é verdadeiro e
correto. Vou provar que Cristo está no primeiro verso do
primeiro capítulo do primeiro livro do Antigo Testamento
e também vou provar que Ele está no último verso do
último capítulo do Novo Testamento.
Lembra que Cristo disse: “Eu sou... o princípio e o fim” O
que Ele quis dizer com isso?
O Antigo Testamento contém cerca de 333 profecias que
falam de Cristo. Quantas? 333. Não tenho tempo para
detalhar os 333, mas falarei de 8 dessas profecias.
Quantas? 8.
Antes de tudo, quero que você perceba o texto em
Gênesis 1:1, que diz: “No princípio, criou Deus os céus e
a terra.”
Vocês lembram disso? Guardem essa palavra. A Bíblia diz,
“No princípio, criou Deus os céus e a terra.”
Agora vamos para o Novo Testamento, onde achamos as
mesmas palavras em João 1:1-3: “No princípio era o
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus.”
É interessante que em Gênesis, capítulo 1:26 Deus diz:
“Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança”.
Em outras palavras, havia mais de uma pessoa envolvida
na criação. É por isso que no livro de João, podemos ver
mais detalhes sobre quem estava presente na criação.
Note o que diz João 1: 1-3. “No princípio era o Verbo, e
o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava
no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por
intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se
fez.”
Se Ele está falando agora sobre fazer, no Livro do Gênesis
ele está falando sobre criar. É o mesmo? Bem, sim ou
não? Sim!
No princípio, criou Deus os céus e a terra e aqui diz, no
princípio todas as coisas foram feitas por intermédio
dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto,
João definitivamente estava falando da criação. Mas note
que diz que na criação, havia o Verbo que estava com
Deus. Quem é esse Verbo? A Bíblia nos diz no verso 14:
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“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de
graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do
unigênito do Pai. ”
Em outras palavras, no princípio era Jesus, o Verbo, e
Jesus, o Verbo, estava com Deus e Jesus, o Verbo, era
Deus.
Então concluímos que Cristo realmente estava no
primeiro verso do primeiro capítulo do primeiro livro do
Velho Testamento. Ele era verdadeiramente um agente
da criação. Também encontramos em Colossenses 1:16,
“pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e
sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, ssejam tronos,
sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele e para Ele. ”
Vamos analisar Mateus 1:1. O capítulo começa com que
palavras? “Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de
Davi, filho de Abraão”
Descobrimos, então, que o Novo Testamento também
começa com Cristo! Então, Ele está no primeiro verso do
primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento.
Mas eu também fiz uma afirmação que Ele seria
encontrado no último verso do último capítulo do último
livro do Novo Testamento. Vamos confirmar isso então.

A música “O Little Town Of Bethlehem (Oh, cidadezinha
de Belém)” é conhecida por grande parte das pessoas,
quer elas acreditem ou não na sua mensagem. Ela está
no rádio, mídias, principalmente na época de Natal.
Então, onde precisava nascer o Cristo? Em Belém. Eu
devo contar que o livro de Miquéias, que eu citei
anteriormente, foi escrito por volta de 500 anos antes de
Cristo. Quantos anos antes de Cristo? 500 anos! O livro
de Miquéias profetizou o lugar onde o Messias deveria
nascer 500 anos antes! E sabemos, historicamente, que
Cristo nasceu em Belém, de acordo com a profecia.
Agora, a questão que precisa ser discutida é a seguinte:
como é possível uma simples pessoa escrever uma
profecia tão precisa que se cumpriu 500 anos depois?
Obviamente, nenhum indivíduo sozinho tem essa
habilidade. Essa profecia teria que ser divinamente
inspirada.
Aqui está outra profecia: “Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca; como cordeiro foi levado ao
matadouro; e, como ovelha muda perante os seus
tosquiadores, ele não abriu a boca.”
Este verso fala sobre Cristo e o que aconteceria com Ele
em sua crucifixão. Note que diz que ele foi levado como
um cordeiro ao matadouro.

Apocalipse 22:21 é o último verso das Escrituras. Note
como ele termina: “A graça do Senhor Jesus seja com
todos.”

Perceba como João Batista menciona Jesus Cristo quando
ele O vê. “No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha
para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo! ”

Portanto, Ele está no começo, no meio e no fim. De fato,
Cristo pode ser encontrado em toda a Bíblia. Vamos
agora analisar algumas das profecias que prometi
comentar sobre. Quantas eram elas? 8. Vamos olhar para
essas 8 profecias agora.

O Cristo que estava por vir devia morrer, mas deveria ser
levado para morte como um cordeiro. A Bíblia profetizou,
e a profecia realmente se cumpriu. Antes da crucifixão, a
Bíblia profetizou que Ele seria traído.

A razão pela qual eu tenho certeza que o sujeito de Porto
Rico, que diz ser o Cristo, não é verdadeiro é porque nós
somos informados nas Escrituras onde o Messias deveria
nascer. Nós aprendemos na Bíblia que o Messias ou o
Cristo nasceria em Belém.

Mas note que o traidor seria um amigo. Salmos 41:9: “Até
o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia
do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. ” Salmos
foi escrito por volta de 1000 anos antes de Cristo.

Note: “E tu, Belém-Efrata…”

Depois de mil anos, chegamos ao Novo Testamento. Lá
descobrimos que realmente foi um amigo de Jesus que o
traiu. Mateus 26:48-50

Agora, se eu entendo algo de geografia, Belém não é em
Porto Rico. Portanto, o sujeito de Porto Rico que se diz
ser o Cristo é um impostor. Ele não poderia ser o Cristo.
O que você diz? Muito menos poderia ser o japonês ou o
indiano ou o brasileiro porque o verdadeiro Messias teria
que ser nascido onde? Em Belém.

“Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: Aquele a quem
eu beijar, é esse; prendei-o. Jesus, porém, lhe disse:
Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles,
deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. ”

Agora a questão é a seguinte: Jesus nasceu em Belém? E
a resposta é sim, claro.
Leia Mateus 2:1, que diz: “Tendo Jesus nascido em
Belém da Judéia,…”

Segundo a profecia um amigo iria traí-lo, e de acordo com
a Bíblia, realmente aconteceu. O nome desse amigo era
Judas Iscariotes.
Em Zacarias 11:12: “Eu lhes disse: se vos parece bem,
dai-me o meu salário; e, se não, deixai-o. Pesaram, pois,
por meu salário trinta moedas de prata. ”
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Novamente, escrito por volta de 600 anos antes de
Cristo, o verso diz que o preço da traição seria de 30
moedas de prata. A quantia exata do preço da traição de
Cristo foi mencionada 600 anos antes da traição ocorrer
de fato!
Agora, deixa-me fazer uma pergunta para vocês. Note
que o verso diz 30 moedas de prata. Eu não sei quantos
de vocês tem noção de quanto isso valia naquela época.
De acordo com a história, 30 moedas de prata era o preço
pago por um escravo. Portanto, Judas estava disposto a
trair seu amigo pelo preço de um escravo. Vamos supor
que, 600 anos depois, Judas Iscariotes fosse aos
sacerdotes e pedisse “eu quero 20 moedas de prata”.
Suponha que ele tivesse dito “eu quero 35 moedas de
prata”. Então, a profecia teria falhado.
A quantia exata que foi predita foi a que foi paga pela
traição de Cristo. Que interessante! O que você diz
quanto a isso? Isso te deixa empolgado ou já está com
sono? Meu amigo, se considerar isso, perceberá que não
está lidando apenas com um livro. Você está lidando com
algo muito além do que somente um livro. Você está
lidando com um livro inspirado, com a Palavra de Deus!
Há mais profecias. Vamos olhar para algumas delas. Em
Zacarias, novamente, o profeta escreve o que
aconteceria com as 30 moedas de prata. O verso 13 diz:
“Então, o SENHOR me disse: Arroja isso ao oleiro, esse
magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as
trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na Casa do
SENHOR. Então, Judas, atirando para o santuário as
moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E, tendo
deliberado, compraram com elas o campo do oleiro,
para cemitério de forasteiros. ”
Quando Judas reconheceu que o ele fez era abominável,
e quando ele viu que Cristo não fazia nada para se livrar,
ele ficou nervoso/conturbado. Voltou no sacerdote e
disse “Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém,
responderam: Que nos importa? Isso é contigo. ”
Mateus 24:7 E então Judas jogou as moedas no templo e
se enforcou.
Aqueles sacerdotes sentiram que não poderiam usar
aquelas 30 moedas de prata no templo, pois era dinheiro
manchado de sangue. Então, compraram um campo de
um oleiro para ser usado como cemitério para os pobres
e forasteiros. Aliás, o campo do oleiro existe até hoje em
Israel.
É importante dizer que, quando estudamos as profecias
e descobrimos a precisão de seu cumprimento, nossa fé
é fortalecida. Podemos entender então porque Jesus
disse: “Desde já vos digo, antes que aconteça, para que,
quando acontecer, creiais que EU SOU.” Isso não te traz
mais confiança na Palavra de Deus? Sim ou não? Sim!

Aqui está outra profecia. Note, essa é de 1000 anos antes
de Cristo. O livro de Salmos foi escrito por volta de mil
anos antes de Cristo e nesse livro menciona o que seria
feito com as vestes de Cristo na crucifixão. “Repartem
entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam
sortes.” Salmo 22:12
Depois de mil anos, observe o que aconteceu. João 19:23
“Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus,
tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para
cada soldado uma parte; Disseram, pois, uns aos outros:
Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para
ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura:
Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha
túnica lançaram sortes.”
Os soldados romanos não eram crentes. Eles não liam as
Escrituras. Eles eram estrangeiros para influências
divinas, e quando eles crucificaram Cristo, eles estavam
simplesmente agindo apenas por ganância. E mesmo
assim, veja como a profecia se cumpriu perfeitamente.
Compare o verso em Salmos “Repartem entre si as
minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes”
com os versos de João.
Essas profecias não tratam apenas de eventos no geral,
mas sim de detalhes específicos sobre Cristo. Imagine o
quanto 333 profecias podem revelar! As profecias
bíblicas nos são dadas para que possamos ancorar nossa
fé no verdadeiro Messias, em Cristo, nosso Salvador e
Senhor.
Hoje, você pode conhecer alguém pessoalmente, mas
também de várias outras formas. Não é verdade?
Algumas pessoas conhecem outras apenas por ouvirem
falar das mesmas. Mas com Cristo é diferente. Ele não é
apenas alguém que veio à Terra, morreu e pronto. A
Bíblia revela que esse Cristo, como foi profetizado, não
apenas morreria pelos nossos pecados, mas também
ressuscitaria, demonstrando que Ele era Deus. Ele
venceria a morte!
Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que Ele subiu aos céus,
e está intercedendo por mim e por você, pois Ele mesmo
disse que faria isso. Ele disse: “Na casa de meu Pai há
muitas moradas. ... Pois vou preparar-vos lugar.”
Portanto, Ele não apenas profetizou, mas cumpriu sua
palavra. Ele de fato subiu aos céus e, como diz a Bíblia,
Ele prometeu que voltaria outra vez. Agora, nós
estudamos várias profecias que se cumpriram, e essas
profecias nos indicam que a promessa de Jesus também
se cumprirá em breve. Ele virá outra vez!
Salmos 34:20:“Preserva-lhe todos os ossos, nem um
deles sequer será quebrado.”
Essa outra profecia também é interessante. Naquela
época, quando um indivíduo era crucificado, ele
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geralmente não morria da crucifixão. Portanto, eles
quebravam as pernas, machucavam e jogavam o mesmo
de alturas para que ele pudesse morrer devido à
exposição ou infecção dos ferimentos.

Amigo, não há nada mais perturbador no nosso coração
que a sensação que estamos entrando a
eternidade/morte não preparados, e com a consciência
pesada, achando que terá um fim sem esperança.

Agora, note que com Cristo, isso não aconteceu, pois
viram que Ele já estava morto. Era inútil quebrar suas
pernas. Portanto, as Escrituras dizem: “chegando-se,
porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não
lhe quebraram as pernas.” João 19: 33

O pastor então perguntou-lhe: “ Você acredita em
Jesus?”. “Sim” ele respondeu, mas o pastor sentiu que a
fé dele não era muito forte.

Profecias incríveis. Cumprimentos surpreendentes. Essas
profecias nos ajudam a identificar nosso Salvador. De
fato Ele veio. Ele andou na terra. Ele realizou os milagres
que foram preditos que Ele realizaria. Ele trouxe
esperança, Ele trouxe a graça. Ele trouxe a paz aos nossos
corações. Ele trouxe poder para superar nossas
tendências, cultivadas ou herdadas.
A Bíblia não nos apresenta apenas um homem que
nasceu e morreu por nós. Não. Ele não era apenas um
homem.
A Bíblia o apresenta como Deus. De fato, Paulo, no livro
de 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz: “Evidentemente,
grande é o mistério da piedade: Aquele que foi
manifestado na carne foi justificado em espírito,
contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido
no mundo, recebido na glória.”
Note, quem se tornou carne? Deus se tornou carne.
Como esse fato muda a fé do cristão? Você reconhece
que sua fé não está fundamentada em homem bom
apenas, mas em um ser divino, que tem o poder de fazer
por você o que você mesmo não consegue.
Vocês sabem muito bem que nossa vida é repleta de
desafios, dificuldades. Há problemas que nos
atormentam. Para muitas circunstâncias da nossa vida,
não encontramos solução.
Um pastor certa vez chamou seu amigo e disse: “Hoje
preciso ir ao hospital visitar um membro da igreja que
está quase morrendo. Se importa de ir comigo?” Seu
amigo respondeu: “Vamos!”
Eles, então, subiram até o 4 andar e acharam a
enfermaria onde se encontrava aquele membro. Era um
quarto grande com outros pacientes, e quando se
aproximaram de sua cama, perceberam que ele estava
chorando.
Ele estava muito magro e sua pele estava pálida. Era uma
vítima do câncer. Enquanto ele chorava, o pastor lhe
perguntou: “Por que está chorando? Está com dor? E ele
respondeu: “Não, não estou com dor”. Então o pastor
perguntou: “ Então por que está chorando?”. E ele disse:
“ Tenho medo que Deus não perdoe meus pecados de
quando era jovem”.

Então ele abriu a Bíblia em uma promessa no livro de 1
João 1:9, que diz: “Se confessarmos os nossos pecados,
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça.”
Então o pastor lhe disse: "Esta é uma promessa de um
cavalheiro. Ele diz que, se você fizer a sua parte e
confessar seus pecados, Ele fará a dEle. E o pastor
continuou: "Você já confessou seus pecados?" O homem
respondeu: "Mil vezes".
Então o pastor olhou nos seus olhos e disse: "O problema
é que você não está acreditando na Palavra do Mestre".
"Pense nisso". “Se o Senhor prometeu, Ele não cumprirá
Sua promessa? “ E ele disse: "Intelectualmente falando,
sim".
Você entende o que eu estou dizendo com isso?
Intelectualmente falando, muitas vezes podemos
entender alguma coisa, mas não acreditamos de
verdade.
“Que voz você está realmente ouvindo, então? Se o
Senhor disser: "Se confessarmos os nossos pecados, ele
é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça.” E note que Ele diz de toda a injustiça.
O pastor disse: "O que isso cobre? Só cobre sua vida
adulta, ou cobre toda a sua vida? “ Então, de repente,
tudo ficou mais claro para ele. O olhar de terror se
transformou em um olhar de paz.
"É por isso que a Bíblia nos revela um Divino Salvador".
Que tipo de salvador? Um Divino Salvador! Aquele que é
capaz de fazer por você e por mim o que não podemos
fazer por nós mesmos. O pobre sofredor ergueu sua
magra mão em direção ao pastor para apertá-la. Com a
mão entrelaçada no pastor, ele disse: "Muito obrigado."
Então ele relaxou na cama. E havia o olhar de paz sobre
ele. Agora sim ele havia depositado sua fé no Divino
Salvador.
Ouça, a escritura faz a pergunta do próprio Jesus aos seus
discípulos: "O que pensam de Cristo? Quem é Cristo? “. E
a pergunta deve ser colocada diante de você também. O
que você pensa de Cristo? Quem é Ele para você? É Ele
meramente um homem? Alguém que nasceu há 2.000
anos atrás? Apenas um homem que realizou boas obras?
Ou é Ele, de fato, o Senhor da sua vida? Você o aceitou
como seu Salvador? Como seu Deus?
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Havia um discípulo que não acreditava que Jesus tinha
ressuscitado. Eles o chamavam de Tomé. E Tomé disse:
"Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não meter
a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei.” E
vários dias depois dessa declaração, Cristo apareceu a
ele. O Salvador pegou sua mão e colocou-a em suas
impressões, e então a colocou em seu lado. Thomas
imediatamente caiu de joelhos e disse: "Senhor meu, e
Deus meu! ".
Não havia nenhuma dúvida na mente de Tomé que Jesus
não era apenas um homem bom. Também não devemos
duvidar que Cristo é precisamente quem Ele afirmou ser,
o Salvador do mundo.
Ele é o seu salvador? Você acredita que Ele é capaz de
fazer por você o que você não pode fazer por si mesmo?
Há desafios em sua vida que você acha que estão além de
qualquer ajuda? A profecia torna muito claro que Ele não
era um impostor, mas sim, quem Ele afirmava ser. Mas,
uma coisa é acreditar que Ele existe e outra coisa é
confiar nEle. Ele quer ser seu Salvador! Você o aceita?
Havia um novo pastor que chegou para morar em uma
cidadezinha do Texas. Enquanto ele estava
desempacotando seus pertences e colocando as coisas
no lugar, ouviu uma batida na sua porta e foi abrir. Havia
uma senhora bem vestida que lhe disse: "Estamos tão
felizes que você finalmente chegou. Eu tenho um pedido
urgente para te fazer”. E o pastor disse: "Bem, como
posso ajudá-la?” Ela disse: "Meu irmão está morrendo.
Nós não sabemos quanto tempo ele tem. Mas o
problema é que ele não acredita. Ele não tem esperança
além do túmulo. E ele é muito teimoso. Você poderia, por
favor, vir e falar com ele?” "Bem”, o pastor disse:" Estou
um pouco ocupado agora e preciso cuidar do meu ...” Ela
disse: “Por favor, eu imploro. Venha, porque não
sabemos quanto tempo ele tem.” O pastor disse: "Está
bem. Me dê o endereço e eu vou chegar lá assim que eu
puder”. A senhora deu-lhe o endereço e saiu. Ele se
arrumou e foi.

O pastor entrou e o homem disse: Sente-se ali. O pastor
sentou. E o homem começou a dizer a ele: “Quero que
saiba que eu sou cético. Já escrevi livros contra Cristo. E
ele disse: Está vendo minha biblioteca? E ele apontou
para os livros e disse: Está cheia de livros de céticos e
infiéis. Tudo sobre a impossibilidade da religião fazer
sentido. Já li todos esses livros. Mas ele disse: Eles não
oferecem nenhum substituto. Eles te deixam sem
esperança.” E ele disse: “Pastor, estou feliz porque veio
me oferecer uma oportunidade para eu me decidir. Aqui
está, eu te dou a minha mão. Eu aceito Cristo como meu
Salvador.”
Meu amigo, ouça. A Bíblia nos encoraja a apressar-nos e
aceitar o único remédio dado à humanidade, a única
Esperança.
A profecia bíblica sublinha a realidade de que Cristo é
quem Ele afirma ser. Quem é Ele para você? Você o
aceitou? Você quer aceitá-Lo hoje à noite? Quantos de
vocês já depositaram sua fé nEle como, não somente seu
Salvador, mas seu Senhor e seu Deus? Posso ver suas
mãos? Você já colocou sua fé nEle? Há alguém aqui hoje
que, pela primeira vez, como aquele homem no Texas,
quer aceitar Cristo como seu salvador? Não o deixe do
lado de fora, batendo. Convide-o para o seu coração.
Peça a Ele que faça por você o que você mesmo não
consegue fazer. Pode ser que você seja um daqueles que
tem dificuldade em crer, mas mesmo assim Cristo
fornece uma solução.

Ele ficou surpreso ao descobrir que era uma linda
mansão. Ele entrou e foi levado para um quarto onde a
esposa do homem estava esperando também. Ambas
eram cristãs. Ambas tinham fé no Salvador. Mas elas
estavam gravemente preocupadas com o marido/irmão.
Então elas disseram, "Por favor, ele está lá em cima.
Poderia subir agora e falar com ele? Ele pode não o tratar
bem, mas nós estaremos orando por você. "
O pastor estava agora preocupado. Ele lentamente fez o
seu caminho até o quarto. Lá estava diante dele um
cavalheiro de cabelos brancos elegantemente vestido. O
homem disse: Posso ajudar? O pastor imediatamente
começou a explicar o motivo da sua vinda. E o homem
disse: Entre.
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TEMA 2

CRISE DE PERSONALIDADE
QUANTO VALE A SUA VIDA?
Boa noite a todos! O título da apresentação de hoje é "O
Valor de uma Vida". Vou começar contando uma
história que aconteceu na Espanha.
Uma menina havia sido raptada e os sequestradores
exigiram um resgate. Os pais ficaram muito angustiados,
porque, era possível que eles nunca mais vissem sua
querida filha novamente.
Mas neste caso, a menina teve sorte. Os policiais foram
capazes de encontrar os nove homens que estavam
exigindo $900.000 pesetas ou $100.000 para cada um.
Foi um caso incomum. Na maioria das vezes, entretanto,
o final não é tão feliz. Deixe-me fazer uma pergunta.
Aquela garota realmente valia US $ 900 mil? É muito
dinheiro. $ 900.000. Ela valia a pena? Bem, eu acho que
tudo depende para quem você faz essa pergunta. Certo?
Alguns diriam não e outros diriam sim. A Bíblia traz um
ponto muito importante sobre o valor de uma pessoa.
No livro de Salmos 49:6-8, se estiverem com a Bíblia,
podem abrir. O verso 5 e 6 diz: “Por que hei de eu temer
dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se
gloriam?
O texto está falando de pessoas que são muito ricas. Eles
têm muito dinheiro. Observe o que a Bíblia está dizendo.
Em outras palavras, não importa quanto dinheiro Bill
Gates, (um dos homens mais ricos do mundo) tem.
Quando se trata de salvação, seu dinheiro não é
suficiente para dar a Deus um resgate. Portanto, não
estamos falando de $900.000. Bill Gates, na verdade,
tem bilhões de dólares. Mas a Bíblia diz que não importa
a quantidade de dinheiro que a pessoa mais rica do
mundo pode ter. Ninguém pode dar a Deus um resgate
por seu irmão. Você pode perguntar, por quê? Bem, a
Bíblia diz em Salmo 49:7 e 8: “Ao irmão,
verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar
por ele a Deus o seu resgate, Pois a redenção da alma
deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre
Agora, a palavra redenção significa simplesmente
comprar de volta. A redenção de sua alma é preciosa, e
a última frase, "e cessará a tentativa para sempre"
significa simplesmente que não há quantidade que
possa comprar a alma.
Assim a pergunta é, quanto que é o valor real de uma
alma? Se as Escrituras dizem que nenhuma quantia de
dinheiro pode resgatar a alma e ninguém pode dar a Deus
um preço de resgate por seu irmão, então, você deve
estar se perguntando, qual é o valor de uma
alma/pessoa?

UCB

A Bíblia tem algumas passagens que nos ajuda a
entender, a partir da perspectiva de Deus, qual o valor
de uma pessoa. Vamos ler uma passagem que está no
primeiro livro de Coríntios 6:20: “Porque fostes
comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no
vosso corpo. ”
A Bíblia diz que você foi comprado por um preço,
devendo, portanto, glorificar a Deus. Em outras palavras,
porque Deus pagou o preço, você pertence a Ele. Esse é
o motivo pelo qual você deve cuidar de seu corpo, para
o glorificar.
As pessoas gastam tempo tentando descobrir como
“aumentar” seu valor. Mesmo Deus afirmando que o
valor de uma pessoa não tem preço, ainda assim, muitas
pessoas fazem de tudo para “aumentar” o seu valor.
As mulheres girafa da Tailândia colocam anéis ao redor
do pescoço durante toda a sua vida. Imagina você,
meninas, com um pescoço prateado. Não é bonito? Bem,
há pessoas que realmente usam isso. Uma vez que essas
mulheres colocam seus anéis no pescoço, elas nunca
mais podem tirá-los. É para a vida toda. Os anéis esticam
seus pescoços e tirá-los significaria morte, porque o
pescoço não seria forte o suficiente para sustentar a
cabeça e a espinha cervical quebraria. Parece
impensável, mas elas acham bonito e não só as
mulheres. Os homens valorizam as mulheres com
muitos anéis ao redor do pescoço.
Outros furam as orelhas, colocam imensas argolas.
Outros colocam círculos nos lábios para que fiquem
enormes e ainda outros usam muitos brincos, piercing e
tatuagens. Se você tivesse crescido nessa tribo (Tribo
Surma, na Etiópia), você iria fazer questão de ter o maior
lábio, para ficar bonito/a. Não é verdade? Por que isso
teria sido o que você foi ensinado. Que interessante
pensar que esta é apenas mais uma maneira para
“aumentar” sua beleza.
A Bíblia tem algumas passagens que nos ajuda a
entender, a partir da perspectiva de Deus, qual o valor
de uma pessoa. Vamos ler uma passagem que está no
primeiro livro de Coríntios 6:20: “Porque fostes
comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no
vosso corpo. ”
A Bíblia diz que você foi comprado por um preço,
devendo, portanto, glorificar a Deus. Em outras palavras,
porque Deus pagou o preço, você pertence a Ele. Esse é
o motivo pelo qual você deve cuidar de seu corpo, para
o glorificar.
As pessoas gastam tempo tentando descobrir como
“aumentar” seu valor. Mesmo Deus afirmando que o
valor de uma pessoa não tem preço, ainda assim, muitas
pessoas fazem de tudo para “aumentar” o seu valor.
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Infelizmente, em nossa sociedade, muitas vezes, até
nossos entes queridos, nossos amigos e conhecidos nos
fazem sentir pequenos através do bullying. Às vezes as
pessoas zombam de nós, dão apelidos maldosos.
E há muitas pessoas que se divertem com os nomes dos
outros também. Não é verdade? Se você tem orelhas
grandes, você é “Dumbo”. Se você tem orelhas
pequenas, também é zombado. Se você tem lábios
grandes, então você é “beiçudão”. Se você tem lábios
pequenos, você tem pequenos lábios. Se você tem pés
grandes, e daí? As pessoas sempre vão encontrar algo
imperfeito sobre nós e nos zombar por causa disso. Não
é verdade? Quem de vocês já foi zombado/criticado por
algo? Quantos de vocês?
E agora vivemos em um mundo onde, em alguns lugares
do mundo, a vida de um ser humano não vale nada.
Alguns decidem se matar e matam centenas de pessoas
junto com eles, pessoas que eram inocentes e que nada
tinham a ver com a guerra. E assim, nós vivemos em um
mundo onde a vida vale muito, muito pouco.
As pessoas fazem todo o tipo de coisas para se sentirem
mais valiosas. E qual é o propósito? O que as pessoas
querem mostrar com isso? Elas querem mostrar que são
valiosas, querem “aumentar” o seu valor.
Mas a Bíblia nos diz que não devemos seguir essas
práticas. Note que em Levítico 19:28, ela diz “Pelos
mortos não ferireis a vossa carne; nem fareis marca
nenhuma sobre vós. Eu sou o SENHOR. ”
Assim, os cristãos não devem fazer tatuagens em seus
corpos. Eles não devem se perfurar e fazer todo tipo de
coisas que desagrada ao Senhor.
Em 1 Pedro 1:18, 19 diz, “sabendo que não foi mediante
coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes
resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais
vos legaram.” Preste atenção, o que foi usado para te
resgatar? “...mas pelo precioso sangue, como de
cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.”
Enquanto o mundo diminui o valor de uma vida, Deus
aumenta esse valor.
Observe que quando Deus decidiu comprá-lo de volta,
pagou o preço da redenção, Ele não usou prata nem o
quê? Nem ouro. Mas Ele usou algo muito mais valioso do
que prata e ouro. O que Ele usou? O sangue de Cristo.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vale tanto
assim? Alguns de vocês estão balançando a cabeça, não!
Então você deve se perguntar, será que Deus realmente
sabe o valor das coisas? Será que Ele sabe realmente o
que tem valor e o que não? O que você acha? Veja, se
você diz que não vale o sangue de Cristo, você está
dizendo que Deus cometeu um erro. Ou seja, que

quando ele pagou o preço por você, ele pagou demais.
Mas então, a próxima seria, Deus cometeu um erro? Ele
mesmo se enganou? Ele pagou muito por você ou ele
pagou o que você realmente vale? Deixe-me fazer a
próxima pergunta. Deus pagou esse preço para que você
pudesse valer muito ou Deus pagou o preço porque você
já valia muito? O que você acha? Obviamente, se Deus
pagou o preço, então Ele fez isso porque você valia
muito. O preço simplesmente reflete o valor que Deus
te dá. Isso pode ser novidade para vocês, mas é a
realidade. O preço que Deus pagou foi exatamente o que
Ele achou que você valia. Há uma diferença entre a
forma como as pessoas pensam hoje neste mundo e
como o céu pensa. Deus sabe o que foi investido para te
criar. Portanto, Ele sabia o que precisava ser investido
para te redimir. E quando Deus decidiu pagar o preço, Ele
pensou em nada menos que seu real valor.
E é por isso que a Bíblia diz: “Porque Deus amou ao
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna. ” João 3:16
Agora, há algo muito interessante aqui, quando a Bíblia
menciona prata ou ouro. Eu não sei se você sabe quanto
o ouro vale hoje. Alguém aqui sabe o valor do ouro hoje?
E deixe-me fazer uma pergunta. Se alguém colocasse
algumas gramas de ouro em sua mão, você conseguiria
discernir exatamente quantos gramas eles colocaram?
Na África, são necessárias 10.000 horas/homem para
fazer uma barra de ouro. Bem, se é tão trabalhoso para
fazer uma barra de ouro, você pode entender por que o
ouro é tão caro.
O interessante é que Deus é quem fez todo o ouro e toda
a prata. De acordo com Apocalipse 21:18, 21, na cidade
que Deus está preparando para nós as ruas são feitas de
ouro transparente. Que tipo de ouro? Ouro
transparente. Agora, durante séculos, as pessoas
acharam que esse detalhe cabia mais num conto de
fadas, por verem que o ouro não era transparente.
Quantos de vocês têm ouro ou algum anel de ouro? Você
consegue ver através dele? Não. Mas a Bíblia diz que as
ruas e o muro são de ouro transparente. O ouro
transparente existe? É real? A Bíblia fala sobre uma
cidade no céu. Há 2.000 anos atrás a Bíblia falou sobre
isso. Mas ninguém acreditou porque, até recentemente,
ninguém jamais tinha visto isso.
Onde está o ouro transparente? No para-brisa de um
avião, por exemplo. Esse para-brisa tem ouro
transparente nele. Cada para-brisa tem dois vidros de
placa que são 4 cm de espessura. E imprensado no meio
está um filme de ouro transparente. O ouro ajuda a não
embaçar o vidro, ele também aquece o para-brisa,
mantendo o vidro flexível.
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Para testar esse para-brisa eles o levam para um túnel
de vento, e fazem testes para ver se uma ave, por
exemplo ao se chocar contra o vidro pode quebrá-lo. Se
o vidro não quebrar, está aprovado. Esses para-brisas
custam US$ 25.000. É muito dinheiro, não? $ 25.000. É
só num filme não muito espesso. Qual é a espessura de
um filme? Se você pegar uma das páginas da sua Bíblia,
vai ter uma ideia da espessura do filme. Se esta pequena
quantidade de ouro já é muito cara, imagine o quanto
Deus vai investir naquela cidade! Estamos falando de
uma cidade que tem pelo menos 370 milhas de
comprimento. Ruas de ouro transparente. Paredes de
ouro transparente. Mas os cientistas já não criticam mais
esta passagem, porque agora eles sabem que Bíblia
estava correta.

É simplesmente maravilhoso o fato de Deus ter feito
cada um diferente um do outro. Se você tivesse um
Stradivarius (violino) autêntico, você seria um
milionário. O construtor de violinos Stradivari fez apenas
alguns violinos. E porque existem poucos em números,
eles são muito valiosos. Mas suponha que você tenha
feito apenas um violino, qual seria o valor dele?

Agora tenho outra pergunta para vocês. Quem andará
nessas ruas de ouro? Quem? Vocês estão falando nós
em voz baixa, mas podem dizer eu? Sim! Você pode
dizer: "Pela graça de Deus, eu vou andar nessas ruas de
ouro." Vamos repetir? Por graça de Deus o quê? Eu vou
andar nessas ruas de ouro. E quando um dia você andar
nessas ruas, o que vai valer mais, você ou a rua sobre a
qual você anda?

Note o que diz em Isaías 13:12: “Farei que os homens
sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do
que o ouro de Ofir.”

Então, meu amigo, quanto você vale? Você sabia que
valia tanto assim? Sim ou não?
A realidade, amigos, é que o inimigo deste mundo quer
nos fazer acreditar que não temos valor. Mas Deus nos
mostrou que somos muito valiosos. E Ele fez isso pagando
o preço. Agora, você pode estar pensando, o que há em
mim que me torna tão valioso? Bem, é simples. Você é
único. Sim, você é único.
Você consegue substituir algo que é único? Sim ou não?
Não. E não importa se você é gêmeo ou até mesmo
gêmeos idênticos. Você continua sendo único. Você e
sua irmã são únicos. Assim como as estrelas do mar.
Cada uma delas é única.
Se você pegar alguns flocos de neve, por exemplo, e
colocá-los em um microscópio, você verá que cada um
tem um formato diferente. Não há um floco de neve que
se pareça exatamente com o outro.
Outra coisa interessante que a tecnologia descobriu é
que cada pessoa tem 9 coisas em seu rosto que ninguém
mais no planeta tem. Assim, eles podem identificá-lo
com exatidão. Você pode se parecer com outra pessoa,
mas você tem 9 características em seu rosto que ninguém
tem.
É como as impressões digitais. As pessoas têm suas
próprias impressões digitais. Nenhuma outra pessoa no
mundo tem a mesma impressão digital que você tem,
pense nisso.

Mas quantas pessoas iguais a você Deus fez? Nenhum!
Deus fez apenas um de mim, e há um problema com isso.
Quando há apenas um de um tipo, há uma chance de que
esse um se perca nunca mais seja recuperado. E porque
Deus só fez um de você, Ele queria garantir que você
estaria com Ele para sempre. É por isso que devemos
personalizar esse amor e dizer que Deus me amou tanto.

Havia uma família de uma mãe e seis filhos. Um deles,
Heitor, era a preocupação de sua mãe. Ela fazia de tudo
para ele se tornar um bom menino, mas não importava
o que a mãe fizesse, ele só gostava de brigar. Ele gostava
das ruas. Ele gostava da emoção de viver na cidade
grande e fazer coisas erradas.
Então, quando ele tinha 13 anos, o menino era tão mau
que os policiais o levaram para longe de sua mãe e o
trancaram em uma escola de correção para
delinquentes.
Sua mãe estava com o coração partido, mas nada a
impedia de visitar seu filho todos os domingos. Ela tinha
que contratar um motorista e um carro para todos os
domingos para levá-la lá. Esta mãe era uma mulher
doente. Ela tinha asma, artrite, e ela era pobre. Mas,
apesar de sua condição, ela conseguiu o dinheiro para
alugar um carro e foi todos os domingos.
O problema era que, às vezes, quando ela ia, por causa
de sua artrite e asma, o clima frio não lhe fazia bem. Ela
ficava ofegante frequentemente e precisava de apoio
para subir os degraus por causa de sua terrível dor. Toda
vez que ela queria ir ver seu filho, um dos irmãos tinha
que ir junto. Depois de alguns anos, ele foi finalmente
liberado. Mas quando saiu, ficou pior do que quando
entrou.
Agora a mãe tinha o dobro de problemas. Quando ele
ficou mais velho, foi mandado para a prisão. Sua mãe
sempre temia que algum dia, mais cedo ou mais tarde,
a polícia viria anunciar que ele estava morto. Os outros
rapazes viram os efeitos disso na mãe. Viam sua
preocupação enquanto esperava até tarde da noite e
ele não voltava. Ela ficava acordada até as 2 ou 3 da
manhã. Ela não conseguia dormir, preocupada com seu
filho. Ela só descansava quando via ele seguro dentro de
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casa. Esse era o amor de uma mãe. Ela nunca sabia
quando estaria em apuros por causa desse menino. Os
outros irmãos viram que sua saúde estava se
deteriorando, e começaram a dizer: "Esqueça ele. Ele
está te levando para o túmulo. Ele não se importa com
você. Ele não te ama. ” Ela dizia: "Sim, sim. “ Mas
chegava domingo cedo, e lá estava ela de novo,
cozinhando para levar comida para o seu filho.
Certa vez, então, os filhos se juntaram e decidiram fazer
de tudo para não a deixar ir. Havia uma nevasca lá fora, e
mesmo assim ela queria ir. Então, os irmãos concordaram
que nenhum deles iria. Eles esperavam que ela fosse
desanimar. Então, quando ela foi a um deles e disse:
"Você vai?" "Não." O próximo, "Você vai?" "Não. Não.
Não. Não. "Os meninos pensaram:" Ok, nós conseguimos.
Ela não vai. ” Mas, sabe o que ela fez? Ela disse, "OK
meninos“, ela pegou as bolsas e foi para a porta. Quando
eles viram que ela estava descendo as escadas, ficaram
comovidos. Não podiam suportar deixá-la ir sozinha. Um
deles tinha que ir. Depois de 5 anos, aquele filho ainda
estava na cadeia, e os outros filhos pensaram “ela deve
ter esquecido ele agora”. Mas é assim que funciona um
coração de mãe?

pensamos: “Ah, eu não valho muito". Ou olhamos para
um indivíduo e dizemos: "Ele não vale nada".
Amigos, há alguém aqui que tem sofrido de baixo
autoestima ou que talvez pense: "Eu entendo que Deus
ama o pastor ou o ancião, mas não sei como Deus pode
me amar! Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou isso, eu sou
aquilo ou, eu não sou isso, eu não sou aquilo. ”? Por
acaso tem alguém aqui nesta noite que pensa assim? Mas
se você sentiu que o Espírito de Deus lhe tocou hoje e
você finalmente compreendeu que vale mais do que
você imaginava, repita comigo as seguintes palavras:
“Querido Deus, estou tão feliz, pois agora entendo o meu
real valor e o seu grande amor por mim, entregando seu
Filho para me salvar. Entendo que pelo sangue de Cristo,
fui resgatado e agora pertenço a Ti. Obrigado Senhor por
me dar um senso de valor e me fazer digno. E em resposta
a esse grande amor, quero te servir e te amar mais e
mais! ” Amém.

A véspera de Ano Novo chegou, e a família estava junta,
exceto o filho rebelde. Quando chegou meia-noite, todos
começaram a celebrar e a gritar. O costume era
parabenizar uns aos outros. E enquanto se beijavam, um
dos rapazes notou que a mãe não estava mais lá. Então
ele foi buscá-la para abraçá-la. Começou a procurar por
ela nos quartos e a encontrou no quarto dos fundos. Lá
estava ela com as mãos no rosto, chorando.
O filho disse: "Mãe, o que você está fazendo aqui? Você
tem que estar lá fora, comemorando. Todo mundo está
procurando por você. “ Mas ela continuou chorando.
Então ele disse: "Mãe, o que há de errado?" Ela, então,
começou a falar o nome do filho rebelde. Ele, então ficou
irritado com ela e lhe disse: "Mãe, o que há de errado
com você? Cinco de nós não é suficiente para você? “ Ela
olhou para ele, trêmula com as lágrimas caindo e disse: "
Meu filho, eu quero que você saiba que cada um de
vocês tem um lugar especial no meu coração. “ E então
ele entendeu.
Se aquela mãe, com todas as suas fraquezas, tinha um
lugar especial em seu coração para cada um de seus
filhos, quanto mais Aquele que fez o coração das mães!
Você O permite ter um lugar especial para você? Sim ou
não? Escute amigo, a realidade é que Deus quer que você
saiba que Ele o ama, que você vale muito para Ele. Que
se Ele tivesse que ir para a cruz para salvar apenas você,
Ele iria. Ele morreria só por você. Quanto você vale? Qual
é o seu valor? Por acaso, você já sentiu que não é muito
valioso? Às vezes, olhamos para nós mesmos e
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TEMA 3
CRISE VIVENCIAL:
COMO SE LIVRAR DA CULPA
Certa noite, em uma reunião de uma igreja, uma senhora
se aproximou do orador após o sermão. Ela parecia estar
perturbada. Aparentemente, algo que ele havia dito a
incomodou, e por isso ela queria falar com ele. Depois
que todos saíram, eles sentaram para conversar. A
senhora tinha cerca de 83 anos. Quando se sentaram, ela
começou a chorar. Então ela se abriu e compartilhou seu
fardo com ele.
Ela contou que quando era jovem, se apaixonou por um
homem e se casou com ele. Um certo dia, ela descobriu
que estava grávida e mal podia esperar seu marido
chegar em casa para lhe contar a novidade. Quando ele
chegou em casa, ela tinha um jantar especial preparado
para ele e, depois de sentar, ela lhe deu as notícias. "Eu
tenho uma notícia maravilhosa para você!" Ele disse: "O
que é?" Ela disse: “Estou grávida." Mas ela ficou chocada
com a resposta do seu marido. Ele imediatamente disse,
“Se livre disso" Ela, sem ter certeza se havia entendido
corretamente, perguntou "O quê?" Ele disse: "Livre-se
disso. Eu não quero filhos. “ Com isso, ele saiu da mesa,
e não falou mais nada.
Na manhã seguinte ele não a beijou nem disse adeus,
como era de costume. Apenas saiu deixando-a
preocupada. Durante o dia ela ficou pensando que talvez
o dia dele havia sido difícil no trabalho e que talvez
mudaria de ideia, mas dia após dia ela ouvia a mesma
reação. Finalmente, ele disse a ela: "É ele ou eu. Ou você
se livra dele, ou eu vou embora. “ Ela estava devastada.
Ela disse ao pastor: "Eu não sabia o que fazer. Eu o amava
tanto. Eu não conseguia suportar a ideia de não estar
com ele. E não havia dúvida de que ele estava falando
sério, por isso tive que fazer uma escolha. “ Então ela
disse: "Eu fiz o que ele me pediu para fazer e eu me livrei
do bebê."
"Depois que eu fiz o aborto, eu nunca tive paz. Eu me
senti culpada por todos esses anos. Não importa o que eu
tente, eu não consigo esquecer a ideia de que matei meu
próprio bebê. "
A culpa é uma coisa terrível, não é? Culpa é como uma
praga difícil de se livrar. Ela te amarra bem forte. É um
"sentimento de ter feito algo errado, ou ter falhado em
uma obrigação." Isso é culpa. E há muitas pessoas que
vivem com algum tipo de culpa.
Muitas pessoas ficam mentalmente doentes por causa da
culpa. Muitas estão em medicação por causa da culpa. A
culpa, na verdade, é uma assassina. E se ela não te matar,

certamente consegue arruinar a sua vida.
Aparentemente, não há como escapar dela. Mas, amigo,
Deus tem uma solução para a culpa. Ele sempre tem e
hoje, ao estudarmos a Palavra, veremos como Deus
revela seu plano.
O tópico hoje é: Como se livrar da culpa.
Vamos orar juntos antes de começar? Pai, vamos estudar
a Tua Palavra agora e pedimos que o Senhor nos guie
nesse tópico e nos ajude a entender a Tua solução para a
culpa, para que possamos ser livres dela. Obrigado por
nos ouvir, em nome de Jesus, amém.
A culpa vem de fazer algo errado, e fazer algo errado é o
que a Bíblia geralmente se refere como sendo pecado.
Mas o interessante é que Deus quer desesperadamente
te salvar e me salvar. E eu disse desesperadamente
porque, para Ele ter sacrificado, ou permitido Seu filho
ser sacrificado por você e por mim, significa que Ele está
muito ansioso pela nossa salvação.
O que você acha? Mas tem um problema. Ele quer nos
salvar, mas não salvar o nosso pecado. Isso é um
problema! E é por isso que a Bíblia usa uma analogia
interessante no livro de Jeremias 13:23.
“Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo,
as suas manchas? ”
Este é o problema, porque, para você mudar a sua pele,
você tem que removê-la. E como você pode remover sua
pele? Você entende o que eu estou dizendo? A pele faz
parte do animal e do ser humano. Portanto, a questão é:
como separar o pecado sem destruir o pecador? Como
você destrói o pecado sem destruir o pecador? Isso é um
verdadeiro problema, não é? Porque, por natureza,
somos pecadores.
A Bíblia diz em Isaías 59:2: “Mas as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos
pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não
ouça”.
A separação é causada pelo pecado. O pecado separa. O
pecado é a razão pela qual as pessoas se separam. Há
algo errado que atormenta a raça humana e que provoca
separação entre o homem e Deus e entre os próprios
seres humanos.
Vou tentar ilustrar o que estou dizendo. Quantos de
vocês já viram sua mãe assar um bolo ou fazer uma
sobremesa bonita e dizer: “Vou deixar a sobremesa na
geladeira/mesa. Não coma! ” Alguém já passou por isso?
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O que acontece quando a mãe sai de casa? Você já foi
tentado a comer o bolo/sobremesa? Sim, não é?

para a nossa compreensão de como Deus lida com a
questão do pecado.

Suponha que você tenha ido escondido para a cozinha e
roubado um pouco da sobremesa, sem sua mãe saber.
Você fica prestando atenção na porta enquanto rouba
alguns doces. Então, no mesmo momento que está com
o doce na mão, você ouve passos no corredor. Agora,
deixa eu te fazer uma pergunta. Quão ansioso você
estaria naquele momento para ver sua mãe? Você
concorda comigo que, naquele momento, os doces
significam mais para você do que a sua mãe? Você
entende o que eu estou dizendo? Se você preferir mais
os doces do que a sua mãe, isso significa que, você fez
uma escolha. Naquele momento, os doces são mais
importantes para você do que a sua mãe.

O Santuário, às vezes chamado de Tabernáculo, era na
verdade uma tenda. Era cercado por um pátio. Então
imagine um pátio e, em seguida, uma tenda. A tenda era
dividida em dois compartimentos. Havia o lugar santo e
o santíssimo, onde estava a própria presença de Deus,
chamada a Santa Shekinah. No pátio, era o local onde os
sacrifícios eram oferecidos. No pátio também ficava o
altar de sacrifício, a pia, (onde os sacerdotes se lavavam).
Dentro da tenda, havia 3 peças de artigos no lugar santo.
Havia o candelabro/castiçal, a mesa de pães e o altar de
incenso. No lugar santíssimo, havia a Arca da Aliança.

E assim, consequentemente, o pecado causa separação.
Ele vem em diferentes tamanhos e formas. É algo terrível
que traz dor, sofrimento, doença, brigas e morte. Sim,
traz muita dor ao coração humano. E as consequências
do pecado também trazem culpa.
Como Deus, então, resolve o problema de separar o
pecado do pecador para que ele possa se livrar da culpa?
Encontramos a resposta no Antigo Testamento. No Livro
de Êxodo 25: 8, Deus disse a Moisés:
“E me farão um santuário, para que eu possa habitar no
meio deles.”

Nela estavam as duas tábuas da lei, com os 10
Mandamentos. Havia dois anjos sobre a lei, e entre eles
estava a própria presença de Deus. Do lado de fora,
estava o pergaminho com os escritos de Moisés.
Cada parte do Santuário representa uma fase do
ministério de Cristo. Todo o mobiliário era uma tipologia.
Representava algo em relação ao ministério de nosso
Senhor. Agora, precisamos explicar como tudo
funcionava. Vamos supor que, um marido ficou chateado
com sua esposa um dia e disse algo desagradável a ela,
ou a agrediu. Mais tarde naquele mesmo dia, ele se
arrepende e pensa: "Eu não deveria ter feito aquilo."
Então, ele vai para sua esposa e diz: "Por favor, me
perdoe. Eu não deveria ter batido em você, eu não
deveria ter ficado com raiva de você. ” Ele pecou.

É o desejo de Deus, e sempre foi o desejo de Deus estar
com Seus filhos. No Jardim do Éden, não foi Deus que se
separou de Adão e Eva, mas sim Adão e Eva que se
separaram de Deus.

Embora ele tenha feito as pazes com sua esposa, ele teria
que fazer as pazes também com o Criador de sua esposa.
Se pensarmos bem, todos nós pertencemos a Deus. Este
homem, então, tentaria se livrar desse pecado. Mas
como?

Não é verdade? Eles preferiram satisfazer suas próprias
vontades do que obedecer a Deus e ficar ao Seu lado. E
essa decisão trouxe uma separação entre Deus e o
homem por todos esses séculos. Mas, apesar da escolha
do homem, ainda é o desejo de Deus estar conosco!
Amém?! E eu sou muito grato por essa notícia! Não é que
Deus quer se separar de nós; nós que instigamos a
separação.

A condição para se livrar daquele pecado era que ele
precisava arranjar um substituto – um cordeiro – para
pagar o preço do seu pecado. Naqueles dias, todos viviam
em tendas e as mesmas eram erguidas ao redor do
tabernáculo. Agora, lembre-se que havia cerca de três
milhões de judeus, e consequentemente, muitas tendas!
Certo?

Então Deus disse ao povo para fazer um santuário.
Através do santuário, Deus tinha o propósito de ensinar
como Ele consegue separar o pecado do pecador,
destruir o pecado e salvar o pecador. E o mesmo método
se aplica a nós hoje! Eu vou repetir o que disse. É no
santuário que Deus nos explica como Ele separa o pecado
do pecador, se livra do pecado e salva o pecador. Então,
vamos entender porque o santuário é tão importante

Suponhamos, portanto, que este homem vivia no outro
lado do acampamento. E então, ele sai andando com um
cordeiro nos braços indo em direção ao tabernáculo. O
que você acha que seus vizinhos vão pensar? Quando
viam alguém andando com um cordeiro em direção ao
tabernáculo, isso significava o quê? “Ele fez alguma coisa
errada. O que será que ele fez agora? ” Os vizinhos que
temos hoje em dia não são muito diferentes, não é? Na
maioria das vezes, eles imaginam o pior de nós. Mas
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quem reconhece que pecou e quer se reconciliar com
Deus, não se importa com o que os outros pensam. Não
há nada mais importante para ele naquele momento do
que fazer as pazes com Deus e, consequentemente, se
separar do pecado que cometeu.

Quando ele estava dando ré, sentiu que o carro havia
passado por cima de algo. Ele fica chateado, se
perguntando quem havia deixado algo debaixo do carro,
ou atrás do carro. Ele para o carro, abre a porta, e sai para
descobrir o que é.

O homem, então, vai ao tabernáculo levando o seu
cordeiro. Agora, lembre-se que o homem havia pecado e
estava carregando o pecado com ele. Mas no tabernáculo
ele poderia se separar desse pecado. A Bíblia conta que o
pecador trazia esse animal, e então confessava seu
pecado sobre o animal, não ao sacerdote. Ele confessava
seu pecado a Deus. E fazia isso enquanto, ao mesmo
tempo, colocava a mão sobre o animal.

Será que era um brinquedo? Mas, infelizmente, quando
ele olha, descobre que era seu filhinho. Seu filho havia
seguido o papai, mas ele estava tão concentrado em ir
para o trabalho, que nem percebeu quando seu filho o
seguiu para a garagem.

“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”
João 1:29
Uma questão importante de mencionar é que nós não
conseguimos enganar Deus. Ele conhece o nosso
coração. Ele sabe o que fizemos. Sim ou não? E quando
vamos confessar algum pecado a Deus, precisamos ser
específicos em relação ao pecado que apagar. Ao invés
de dizer: “Senhor, me perdoe, cometi um erro", você
deve dizer: “Senhor, me desculpe, eu bati na minha
esposa." Ou “Me perdoe por ter roubado isso" “Me
perdoe por ter colado na prova“ E então, não importa
qual seja o seu pecado, se você quer realmente se livrar
dele, Deus vai te ajudar.
Por meio do sacrifício dos cordeiros que o povo trazia,
Deus tinha a intenção de ensinar ao pecador o custo do
pecado. Se o pecador não entender realmente a
seriedade do pecado, ele não vai querer se livrar dele. Se
ele não entender o quanto o pecado é destruidor, ele não
vai querer se separar dele. Às vezes as pessoas acreditam
que o pecado não é tão ruim assim. Elas dizem: “Ah, para
que fazer tanto alarme? Para que fazer grande caso
disso? Não é tão ruim assim. “ Você ouviu as pessoas
dizerem isso? Ou, “Ah, o que eu fiz não era tão errado
assim. “ Muitas vezes as pessoas tentam justificar seus
erros, ou diminuir a seriedade dos mesmos.
Então, hoje vou tentar ajudá-lo a entender o custo real
do pecado. Um certo homem levantou-se pela manhã e,
percebendo que estava atrasado para o trabalho, correu
para a cozinha, tomou um copo de suco e bebeu
rapidamente.
Abriu a porta da cozinha e entrou na garagem, ligou o
carro, apertou o botão para abrir a porta automática e
começou a dar ré.

Imagina que tragédia! Aposto que esse homem nunca
mais vai sair da garagem sem olhar para trás. Por quê?
Porque ele já experimentou o custo de fazer o contrário.
E se nós não compreendermos quão terrível é o pecado,
continuaremos a pecar. É o pecado que divide as famílias.
É o pecado que divide as nações e as pessoas. Foi o
pecado que trouxe a doença, o sofrimento e a miséria. É
o pecado que traz ódio e morte.
A Bíblia diz em Romanos 6:23, “porque o salário do
pecado é a morte. ”
O pecado é tão terrível que custou a vida de Cristo. Por
isso, quando pensamos no pecado em relação ao que
custou, entendemos melhor quão horrendas são suas
consequências e o quanto ele entristece o coração de
Deus. Voce entende? E ter essa compreensão nos ajudará
a querer se livrar desse mal, porque reconhecemos que
ele trará a morte.
Por acaso Deus quer que você morra eternamente? Não!!
A Bíblia diz “Porque Deus amou ao mundo de tal
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. ” João
3:16
Todo pecado cometido tem consequências, tem um
custo. Por isso, todo pecador que vinha ao santuário,
trazia um cordeiro. Ao confessar o seu pecado com a sua
mão sobre o cordeiro, ele estava transferindo o seu
pecado para o cordeiro. Já que Deus não queria que o
pecador morresse, ele providenciou um substituto. O
cordeiro com o pecado transferido que deveria morrer. E
então, o próprio pecador matava o cordeiro. Note, o
pecador e não o sacerdote.
A vítima inocente deveria morrer nas mãos do culpado.
Você pode estar se perguntando, “não havia nenhuma
outra maneira? ” A resposta é não. O pecado era tão
terrível que Deus tinha que providenciar uma saída para
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salvar o ser humano, e a única saída era pagar sangue por
sangue.
Uma vez que o animal era morto, o sacerdote levava o
sangue desse animal para dentro do santuário. O
sacerdote, então, entrava no Lugar Santo, onde o
pecador não podia entrar, o que simboliza que você e eu
não podemos entrar no céu, mas há alguém que faz isso,
intercedendo por nós. Eu vou explicar isso melhor um
pouco mais tarde. Mas pela fé, então, o pecado era
transferido do pecador para o cordeiro.
Então, o sangue derramado era levado pelo sacerdote ao
Lugar Santo e era aspergido nas cortinas do santuário. O
pecado era, então transferido do pecador para o
cordeiro; do cordeiro ao sacerdote, e do sacerdote ao
santuário, por um tempo.
Com isso, o pecador poderia ir para casa livre e perdoado.
Ele já não tinha mais o peso daquele pecado sobre ele,
pois havia sido transferido. E assim o pecador saia livre,
mas o fardo desse pecado era então transferido para
Deus. Para quem? Para Deus. Deus é quem teve que lidar
com esse pecado. Mas Deus é responsável por esse
pecado? Por acaso Deus fez as pessoas cometerem
pecado? Não. Não é Deus que te tenta a pecar.
Ou você é tentado por causa de sua própria
predisposição para o pecado, ou porque o inimigo está te
tentando a pecar. Em ambos os casos, Satanás não pode
tomar sua mão, e o obrigar a pecar, ele pode tentá-lo a
fazê-lo, mas você é o único responsável pelo ato.
Quantos de vocês já roubaram alguma coisa? Vejo que
alguns levantaram a mão. Quando você foi roubar, por
acaso o diabo pegou sua mão e disse: “Aqui, pegue isso"?
Foi assim que aconteceu? Não!
O que aconteceu foi que a vontade estava em sua mente.
A verdade é que a ideia de roubar estava em sua mente,
independente se foi você que gerou o pensamento ou o
inimigo. Você que foi o responsável pelo ato.
Ninguém pode forçá-lo a fazer o mal. O que foi que eu
disse? Ninguém pode forçá-lo! Nem mesmo o diabo pode
forçá-lo a fazer o mal. O diabo não pode arrastar suas
pernas pela rua. Entende? Isso é algo que você faz por
conta própria.
Quando o homem oferecia o cordeiro em sacrifício, ele
estava seguindo o que Deus havia pedido ao povo. Ele
experimentava a dor e a consequência pelo que havia
feito, e uma vez que se separava daquele terrível pecado,
Deus que lidava com seu pecado.

Você pode se perguntar, não há outra maneira de se
separar do pecado? Não há outra alternativa. Se você
tivesse que lidar com seu próprio pecado, ele o destruiria.
Não podemos lidar com nossos próprios pecados, por
isso que Deus cuida disso por nós.
Nenhum ser humano poderia resolver isso para você. Por
mais sinceras que as pessoas possam parecer,
acreditando que podem carregar os pecados de outras
pessoas, isso não funciona. O pecado é tão terrível que
só um ser divino pode trazer uma solução eficaz. A
humanidade não pode. E vocês sabem que todo esse mal,
resultado do pecado, acontece dia após dia,
continuamente.
Agora, vamos voltar para o santuário. Toda vez que eles
pecavam, traziam um cordeiro para ser sacrificado.
Quantas vezes esse processo acontecia diariamente?
Havia cerca de 3 milhões de pessoas no acampamento e,
certamente todo dia alguém cometia algum erro.
Imagina quantas pessoas iam ao santuário diariamente!
E lembre-se que aqueles pecados eram transferidos ao
santuário e iam se acumulando. Por isso, chegava um
momento em que o santuário precisava ser purificado de
todos aqueles pecados. Esse dia de purificação era
chamado de "Dia da Expiação". Quantos de vocês já
ouviram esses termos? Este era um dia especial. As
trombetas soavam e, quando os judeus ouviam essas
trombetas, eles sabiam que era o dia do julgamento, dia
que o pecado de todo o povo seria eliminado do
santuário. Era um dia de reverência e um dia para sondar
o coração. Em outras palavras, era o dia de eliminar o
pecado completamente, para que o homem fosse
reconciliado com Deus. Todos tinham que estar
presentes no Santuário naquele dia com o coração
humilde perante Deus. Se você tivesse mantido seu
pecado escondido por algum motivo, e não tivesse
aproveitado a provisão que Deus ofereceu, nesse dia
você estaria sem sorte.
Era um dia de seriedade, dia de juízo. E todos os judeus
estavam reunidos. Era um dia de sondar o próprio
coração e de se humilhar. Se você tivesse feito algo
errado, esse era o momento de corrigir,
independentemente do custo. Não haveria outras
chances depois disso.
Os sacerdotes, então, escolheriam dois bodes. Um
representava Jesus e o outro, Satanás. Um deles era
chamado Azazel e o outro o bode do Senhor. Você deve
estar se perguntando, por que Jesus era representado
por um bode, e não um cordeiro? Neste dia, o simbolismo
mudava. Jesus como o bode simbolizava que Ele se
tornaria pecado por nós. Quem é o originador do
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pecado? É Satanás. Assim, um símbolo de Satanás é
usado para representar o Senhor porque naquele
momento, Jesus estaria carregando todos os pecados do
povo. Então, eles escolhiam qual bode representaria o
Senhor e qual representaria o diabo, Azazel. E o bode do
Senhor era morto.
Depois de matar o bode do Senhor, os sacerdotes
levavam o sangue do mesmo para o Lugar Santíssimo,
diante da presença de Deus e o sangue era aspergido na
Arca da Aliança. Em outras palavras, o pecado era uma
violação da lei. Onde estava essa lei? Lá mesmo. Assim, a
aspersão do sangue representava a expiação pela quebra
dos mandamentos de Deus, que a Bíblia chama de
pecado. A todos era permitido tempo o suficiente para se
livrar do seu pecado, pois, se a expiação fosse finalizada
e o pecado não tivesse sido confessado e expiado, o
pecador deveria ser separado do povo de Deus.
Logo em seguida, o sacerdote saia do santuário e
colocava as mãos sobre o bode Azazel, vivo, e ele então,
simbolicamente, transferia todo o pecado que estava no
santuário para esse bode.
E então esse bode era levado para o deserto e deixado
para morrer sozinho. Isso representava a transferência
do pecado do pecador para o originador do pecado,
Satanás, que morreria, fazendo assim com que o pecador
pudesse viver.
Todos esses simbolismos nos dão uma visão geral do
plano de salvação. O homem pecou, Deus prometeu que
seria o substituto, Jesus veio à Terra e se tornou o
substituto, o homem poderia, então, transferir, pela fé,
seus pecados ao Salvador. O Salvador então morreu,
pagando os nossos pecados, e levando os pecados com
Ele, separando o pecado do pecador. Portanto, o pecador
é libertado. Aleluia! Isso não é uma boa notícia?!
Mas esse não é o fim da história.
Quando Cristo morreu, algo aconteceu. Vocês sabem que
os rituais do santuário era algo praticado pelo povo judeu
por séculos, mas hoje não há santuário. Por que, então,
que não fazemos mais esses sacrifícios para expiar o
nosso pecado? A Bíblia simplesmente revela que esses
rituais acabaram quando Cristo morreu.
Esses rituais não são mais necessários hoje porque o
verdadeiro cordeiro, Cristo, já foi morto, pagando o preço
de todos os pecados do mundo. Por isso que, na sua
morte, o véu que separava o Lugar Santo do Santíssimo
se rasgou.

Por que? Todos os serviços do santuário apontavam para
Cristo, logo não eram mais necessários, já que Ele mesmo
havia vindo à Terra e morrido por nós. Tanto o sacerdote,
como o véu, como o cordeiro, tudo no santuário
apontavam para Cristo e sua missão. Havia uma mesa de
pão no santuário, e Ele era o pão da vida. O candelabro;
Ele era a luz do mundo. Tudo representava quem? Cristo.
Tudo previa a sua vinda. E assim, quando Cristo morreu,
trouxe ao fim os serviços do santuário. Entretanto,
embora Cristo tenha vindo morrer por nós, o processo de
salvação ainda não está completo. Assim como o
sacerdote no santuário terrestre fazia o processo de
mediação entre o povo e Deus, nós também precisamos
de um mediador entre nós e Deus. E esse mediador é
Jesus Cristo, que está exercendo a função de sacerdote,
intercedendo por nós.
Note o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2:5 “Porquanto há
um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem.”
Escuta! Agora, tem um detalhe importante. Onde Jesus
está fazendo essa mediação? Quero que você observe o
que a Bíblia diz. Quando Jesus morreu, a escritura diz que
Ele ressuscitou e que Ele voltou para o céu. Vocês se
lembram que Jesus disse que iria para a casa de Seu Pai,
mas voltaria para buscá-los?
Observe o que a Bíblia diz em Hebreus 9:24 “Porque
Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do
verdadeiro. ”
Em outras palavras, o santuário aqui na Terra era apenas
um símbolo do verdadeiro. E onde está o verdadeiro?
"Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos,
figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para
comparecer, agora, por nós, diante de Deus;" Que
mensagem maravilhosa este texto tem para você e para
mim! Observe que diz que quando Cristo morreu, ele foi
diretamente para o céu para interceder por quem? Por
nós!
Jesus está no céu intercedendo por você e por mim!
Amém? Ele não foi para relaxar e ficar sentado no trono.
Ele voltou para o céu para cumprir a mediação
simbolizada pelo santuário do Velho Testamento. O
simbolismo acabou, e durante todos estes séculos, Jesus
tem sido o mediador entre nós e Deus. Todo pecador que
já viveu nesse mundo teve Cristo como o Mediador.
Infelizmente, vão em busca de meros seres humanos
para tentarem solucionar o problema do pecado, em vez
de irem à Cristo, o único que pode nos limpar de todo
pecado.
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Note o que diz em Hebreus 8:1,2, “Ora, o essencial das
coisas que temos dito é que possuímos tal sumo
sacerdote, que se assentou à destra do trono da
Majestade nos céus, como ministro do santuário e do
verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o
homem. ”
Então, onde está Jesus? Ele está no céu. O que ele está
fazendo? Ele está intercedendo por nós. Ele está
esperando você lhe entregar seus pecados. Ele está lá
para se certificar de que haja separação entre você e seu
pecado, para que ele possa finalmente destruir o pecado
e salvá-lo. Essa mediação vem acontecendo há 2000
anos. O outro processo estava ocorrendo há 4000 anos.
Já no tempo em que Adão pecou, havia sacrifício. E se
você ler o Velho Testamento, descobrirá que todo o povo
de Deus que cria na expiação, realizava sacrifícios.
Mesmo antes de haver um santuário, Abraão sacrificou.
Você se lembra? De fato, quando Deus disse à Abraão
que levasse seu filho ao monte, Isaque disse: Genesis
22:7 e 8.
“...Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde
está o cordeiro para o holocausto?” Abraão
simplesmente respondeu: "Deus proverá para si, meu
filho, o cordeiro para o holocausto". Quem? Deus
proverá para si o cordeiro.
E sabemos que Deus, realmente proveu o cordeiro, Seu
próprio Filho para pagar pelos nossos pecados. E agora,
Cristo está no Céu, intercedendo pela humanidade e
esperando que você e eu tiremos proveito da solução
que Deus proveu. Não podemos deixar que o sacrifício de
Cristo seja em vão. Devemos dar a Deus o nosso pecado.
Por mais doloroso que seja, devemos aceitar, reconhecer
e perceber que, se estamos fazendo algo errado,
devemos confessar e entregar à Ele nossos pecados. Se
não deixarmos Deus solucionar, o pecado irá nos
destruir.
Lembre-se, amigo, que assim como o sacerdote levava os
pecados com ele para o santuário, assim também, Cristo
carrega os pecados do mundo. Portanto, o sofrimento
que Deus passa devido ao pecado não teve fim no
Calvário. Às vezes pensamos que Jesus sofreu apenas no
Calvário. Não. Deus não deixou de sofrer quando Jesus
morreu na cruz. Ele ainda está tendo que lidar com o
pecado. Podemos comparar o sofrimento de Deus ao de
alguém que tenha um ente querido doente e não sabe
até quando pode aguentar vê-lo sofrer.
A Bíblia revela que Cristo ainda está intercedendo por nós
no Céu. Ele não está lá de férias, mas ainda está
carregando os pecados do mundo. Ele está esperando

que todos aproveitem da oportunidade de salvação e
entregue seus pecados à Ele, pedindo-O que os perdoe.
E assim como no santuário terrestre, haverá um dia que
o Santuário Celestial será purificado. Imagine amigos o
quanto de pecado não acumulou nos últimos 2000 anos!
Deus tomou a responsabilidade por seu pecado. Você
que pecou, mas Deus assumiu a responsabilidade pelo
seu pecado. E um dia, finalmente, Ele vai eliminar para
sempre o pecado do Universo. Nesse dia, assim como no
Dia da Expiação, haverá um Juízo e o fardo do pecado
será colocado sobre o originador do mesmo. E a Bíblia
apoia essa verdade.
A Bíblia diz em Apocalipse 14:7 “Dizendo em grande voz:
Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do
seu juízo”
Uma certa noite, um pregador estava compartilhando
seu sermão, quando viu um casal entrando e se sentando
no fundo da igreja. Ao final do culto, perguntou ao ancião
quem era o casal, mas ele também não sabia, pois eles
haviam saído com pressa. Então, no dia seguinte, ele se
levantou para pregar, e assim que ele se levantou para
pregar, o mesmo casal entrou e se sentou novamente.
Desta vez eles se sentaram um pouco mais perto e o
pastor pôde vê-los de perto. O homem era grande e
musculoso e a mulher também era forte. E eles
continuaram vindo, noite após noite. Em um dos
sermões, o pregador estava falando justamente sobre
esse assunto e fez um apelo. O pastor disse, “aqueles de
vocês que perceberam o quão terrível é seu pecado e
querem se separar dele esta noite, aqueles que querem
vir a Deus e dar a Ele seus pecados, fique de pé e venha
aqui na frente”. Aquele casal, então, se levantou e foram
os primeiros a aceitar o apelo.
O homem estava chorando, e foi imediatamente até o
pastor no final do culto e disse: "Eu preciso conversar
com você." Eles sentaram. O homem estava chorando
muito. E ele disse: "Estou tão envergonhado. Eu nunca
chorei na minha vida. Algo estranho está acontecendo. “
Então ele perguntou: “Será que Deus pode me perdoar?
“ "Claro, Deus pode perdoá-lo. “ O pastor respondeu. E
então ele disse: "Como você sabe? Você não sabe quem
eu sou e você não sabe o que eu fiz. “ O pastor disse para
ele, "É verdade. Eu não sei quem você é e eu não sei o
que você fez, mas eu sei quem Ele é e eu sei o que Ele
pode fazer. “ E o pastor então perguntou: "O que você fez
para achar que Deus não te perdoaria? ” E então ele
disse: "Eu matei 3.500 pessoas. “ O pastor olhou para ele
e disse: "Como você conseguiu fazer isso? ” Ele disse
chorando: "Bem, meu pai era ateu e eu cresci como um
ateu. Meu pai era um assassino contratado. E cada vez
que ele matava alguém, ele precisava se esconder. E eu
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odiava o fato dele ter que se esconder. “ E então ele
disse: "Eu decidi que iria descobrir um jeito de matar
pessoas e não ter que se esconder. Então, quando eu
tinha 17 anos, eu tive uma ideia melhor. ”
Eu me alistei no exército na Guerra do Vietnã. E eu me
alistei para poder matar pessoas o quanto eu quisesse
legalmente. Então, aos 17, ele entrou no exército e
tornou-se um piloto de helicóptero. Ele também era
físico nuclear. Assim, aos 17, ele foi para o Vietnã e se
voluntariou para uma missão de busca e destruição. Ele
até apostava com os outros pilotos quem conseguia
matar mais pessoas. Ele disse: "Eu amava cada
momento". E ele disse: "Eu contava cada pessoa que
matava“ Então ele disse: "Minha esposa e eu estávamos
passando e vimos esta tenda", e ele disse, "nós sempre
gostamos de ir a bares e tentar criar briga para poder
bater nos outros. “ Ele não era apenas um ateu, ele era
um indivíduo cruel. Ele usava sua força e inteligência para
machucar as pessoas. E ele disse: "Francamente, eu vou
te dizer que quando chegamos a esta tenda eu disse à
minha esposa: 'Ei querida, vamos ver que encrenca
conseguimos arranjar ali dentro'". Mas ele disse: “Mas
quando entramos, ficamos meio surpresos com o
ambiente diferente." Ele disse: "Nós fomos obrigados a
sentar e assistir o culto, e ouvimos coisas que nunca
ouvimos antes. E fomos para casa determinados a voltar
novamente, e ouvir mais. “ E ele disse: “E agora, algo
estranho está acontecendo em mim. Eu me sinto horrível
pelo o que fiz "e então ele disse: “Será que Deus pode me
perdoar? Então o pastor olhou para ele e disse: “Sim,
Deus pode te perdoar".

se livrar dele o mais rápido possível, não é verdade? Se
você descobrir que está com uma doença mortal, você
não vai fazer pouco caso dela. Você não vai querer
continuar com essa doença. Você vai querer se livrar
dela.
E Deus considera o pecado algo que certamente te
destruirá. Ora, Deus já proveu uma solução! Deus fez e
está fazendo de tudo para te ajudar e te salvar. Mas é
você quem toma a decisão de se render ou não à Ele.
Nessa noite eu quero fazer um apelo a você. Se, em seu
coração, você reconhece que esteve guardando pecados
e sendo dominado pela culpa, mas quer hoje entregá-los
a Deus, levante a sua mão. Quem, hoje, quer aceitar
Cristo como seu intercessor, seu mediador? Quem quer
entregar nas mãos de Cristo todos os pecados, aceitandoO como seu Salvador? Vamos fazer isso agora? Oremos.

E quando ele ouviu o que o pastor falou, ele disse: "É
verdade?" E o pastor confirmou: “Sim! Tudo o que você
tem que fazer é se ajoelhar e confessar a Deus seus
pecados, ser honesto com Deus e pedir que Ele o perdoe,
e Ele vai te perdoar". E aquele homem que era tão alto e
forte, caiu de joelhos e, tremendo, com sua esposa do
lado chorando, confessou a Deus e pediu a Ele para
mudar seu coração. Depois da oração aquele homem
sentiu uma paz em seu coração e eles continuaram
voltando aos cultos e foram batizados.
O pastor abriu a Bíblia e leu 1 João 1:9, “Se confessarmos
os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.”
Meus amigos, Deus providenciou um meio de salvação,
mas você tem que aceitar este presente. Deus não vai
forçá-lo a desistir de seus pecados. Você precisa enxergar
o pecado como ele realmente é. Você deve querer se
livrar dele como um câncer. Quando alguém descobre
que têm câncer, não fica tranquilo, dizendo: "Bem, eu
vou esperar um pouco para tratar depois." Eles querem
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TEMA 4

CRISE EXISTENCIAL:
COMO TER O PODER TRANSFORMADOR DA
VIDA
Havia um missionário que foi para a África e depois de
chegar, eles mostraram-lhe as instalações, o local onde
ele iria ficar, e a última coisa que lhe mostraram foi o
automóvel ou carro que ele estaria usando. Eles lhe
disseram que funcionou muito bem, exceto que havia um
problema com ele, apenas um pequeno problema, ele
tinha que empurrá-lo. Então o missionário olhou para o
carro e convidou algumas pessoas para empurrar, e ele
decidiu que iria descobrir uma maneira de se certificar de
que poderia usar esse veículo durante o tempo que ele
estaria servindo.
Ele trabalhou ali seis anos. E o que ele planejou foi que
iria sempre estacionar o veículo em uma colina para
ajudar o arranque, de modo que onde quer que fosse, ele
procurava um lugar alto para parar. Ele estacionava o
veículo, puxava os freios, e quando era hora de ir, ele
soltava os freios e descia a colina, soltava a embreagem
e o carro pegava. E ele fez isso por quanto tempo? Seis
anos. Quanto tempo? Seis anos. Ele tinha um carro
maravilhoso.
O único problema era quando não havia colina por perto,
o local era plano, então ele sempre convidava pessoas
para ajudar a empurrar seu carro. Mas o carro sempre
pegava, desde que fosse empurrado.
Quando terminou seu período, um novo missionário
chegou para tomar seu lugar. Ele fez ao novo missionário
o mesmo que lhe fizeram. Mostrou todas as instalações,
a casa, etc. e a última coisa que ele mostrou foi o carro.
Ele disse: "É um carro grande, você pode contar com ele,
há apenas uma dica, você tem que empurrá-lo. ” Então,
o novo missionário olhou para o carro, viu que tudo
estava no lugar. Abriu o capuz, e enquanto olhou o
motor, notou que havia um fio que estava pendurado e
assim ele pegou uma chave de fenda, pegou um
parafuso, pegou o fio e o conectou ao lugar certo. Ele
entrou no carro, virou a chave, e o que você supõe que
aconteceu? Vroom, pegou.
Durante seis anos, aquele pobre missionário achou que
tinha de colocá-lo em uma colina. Quando tudo o que
precisava era ter o poder conectado. O que ele
precisava? Ter a força conectada!
Então, hoje vamos falar sobre como nos conectar com o
poder de Deus.

UCB

Vamos orar juntos. “Nosso Pai, ao estudarmos a Tua
Palavra, estamos gratos por ela e oramos para que Seu
Espírito nos dê direção, em nome de Jesus, Amém. ”
Há um versículo da escritura que muitas pessoas
conhecem. Esse versículo da Escritura é encontrado no
livro de Efésios 2: 8. E ele simplesmente diz, “Porque pela
graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós;
é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se
glorie. ”
Eu quero que você observe que diz que você é salvo pela
graça. Agora, se eu lhe perguntar qual é a definição típica
que as pessoas dão a esta palavra graça?
Quantos de vocês estão familiarizados com a frase, favor
imerecido? Você já ouviu essa frase antes? Posso ver
suas mãos? Vários de vocês. Agora, quando você vai para
outra reunião e algum pastor perguntou se você já ouviu
isso antes de todos vocês teriam que dizer sim. O que é
isso? Um favor imerecido.
Mas o que significa um favor imerecido? Isso é algo
bastante interessante. O favor imerecido significa que
você está recebendo algo que você não merece.
Imerecido significa que você não merece o favor. Então,
quando você toma a palavra graça e você diz que é favor
imerecido, você está realmente dizendo que você está
recebendo algo que você não mereceu. Mas deixe-me
fazer uma pergunta, "Isso realmente lhe diz o que é
graça?" Deixe-me ilustrar desta forma.
Suponha que você recebeu um presente e você faz a
pergunta: o que é isso? E eles lhe dissessem, "você não
merece." Porque é isso que significa favor imerecido, algo
que você não merece, ok? A Bíblia diz que é um presente.
Graça é um dom. Bem, se é algo que você não merece e
eu dou-lhe este pacote, e você diz, "O que é?" E eu digo,
"Você não merece." Isso lhe diz o que é? Sim ou não?
A resposta é simplesmente, não, não diz o que é.
Simplesmente lhe diz: você não merece.
A fim de entender o que essa palavra realmente significa,
eu acho que é importante ler as Escrituras. Graça não é
apenas algo que você não merece, é também algo que
você não pode trabalhar para ganhá-lo. É por isso que diz
que você não pode merecê-lo, você não pode comprá-lo,
nem você pode trabalhar para ele. É de graça! Há várias
escrituras que eu gostaria de compartilhar com você que
nos ajudaria a entender o que essa palavra realmente
significa. Primeiro de tudo, você sabe que deve ser algo
importante, porque a Bíblia diz que é por ela que você
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será salvo. Quão importante é entender o que essa coisa
chamada graça significa? Deve ser muito importante.
Note o que diz no livro de Atos 4:33, “Com grande poder,
os apóstolos davam testemunho da ressurreição do
Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. ”
Agora observe o que está dizendo. Estes apóstolos foram
capazes de dar grande testemunho porque havia grande
graça. Eles têm grande poder e o que lhes deu o grande
poder? Uma grande Graça! Se supostamente eles
tiverem pouca graça, então quanto poder terão? Pouco
poder! Então, em essência, graça é poder. O que é? É
poder. A graça é poder. Pode dizer isso comigo? A graça
é poder.
Agora, vamos considerar outro versículo da escritura.
Note Paulo falando sobre o evangelho, Romanos 1:16, diz
“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o
poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
”
Efésios 2 diz: "Porque pela graça sois salvos...”
E aqui nos diz que o evangelho realmente tem poder para
salvar. Então a graça não é apenas algo que você não
merece. Graça é realmente poder.
Aqui está outro verso interessante: “Mas, pela graça de
Deus, sou o que sou; e a sua graça, que me foi
concedida, não se tornou vã; antes, trabalhei muito
mais do que todos eles; todavia, não eu, mas a graça de
Deus comigo.”
Paulo estava dizendo então que era capaz de trabalhar
mais do que os outros, mas não por causa de sua própria
habilidade, mas por causa da graça de Deus que estava
com ele. Então, o que deu a Paulo essa energia, essa
força? Foi a graça de Deus ou o poder de Deus. Quantos
concordam? Assim, quando a Bíblia diz: "Pela graça sois
salvos, está realmente dizendo que você é salvo pelo
poder de Deus. Pelo quê? Pelo poder de Deus. Assim, a
graça é o poder de Deus.
Agora, aqui está outra declaração da Bíblia. Efésios 3:20:
“Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente
mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós.”
Obviamente então, Deus está fornecendo algo que você
e eu não podemos gerar. Não podemos inventar ou criar.
É algo que vem de fora de nós para nos permitir fazer
coisas que em nossa própria força, nós nunca
poderíamos realizar.

Agora, eu disse uma longa frase, mas deixe-me encurtar
isso simplesmente. Há coisas que você não pode fazer
que o poder de Deus é necessário para realizar em você.
Você entendeu isso? E o que a Bíblia diz é que você não
pode comprá-lo. Você não pode trabalhar para ele. É um
dom gratuito. É livre porque Jesus morreu para ter
certeza de que foi providenciado para nós. As Escrituras
então deixam claro que a graça é o poder de Deus que
coopera com a vontade do homem para a erradicação de
todas as tendências pecaminosas.
Paulo diz: “Pois não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo
aquele que crê,...” Se ele nunca tivesse visto o bêbado
tornar-se sóbrio, se ele nunca tivesse visto o batedor de
esposa tornar-se um marido amoroso, se ele nunca
tivesse visto o ladrão tornar-se honesto, o assassino se
tornando amoroso e gentil, então Paulo poderia ter se
envergonhado. Mas ele diz: "Não me envergonho do
evangelho de Cristo, porque é o poder".
A propósito, a palavra poder no grego é "dunamis", de
onde vem a a palavra "dinamite”.
Portanto, não me envergonho do evangelho de Cristo,
porque é a dinamite para a salvação. O que Deus está
oferecendo a você e a mim é algo que você e eu não
temos, mas precisamos desesperadamente. Deus
providencia aquela coisa maravilhosa chamada graça. A
graça é tão real quanto o ar que você respira. Às vezes
não pensamos que as coisas são reais porque não as
vemos. Mas há um monte de coisas que não vemos que
são reais. Apenas um exemplo rápido.
Quantos de vocês já viram eletricidade? Não existe um
ser humano na Terra que já tenha visto eletricidade.
Quando você vê raios, você não vê eletricidade. O que
você vê são elementos que a eletricidade aquece e
porque ele se aquece, eles liberam luz, mas você não vê
a eletricidade. Tudo o que você vê é que os elementos se
iluminam. Quando você vê uma faísca sair do circuito
elétrico, você não está vendo eletricidade. Você está
vendo o resultado da eletricidade fazendo algo para
aquecer esse elemento que causa a centelha. Não há
ninguém, mesmo com os microscópios eletrônicos que já
puderam ver a eletricidade. Nós realmente não sabemos
o que é eletricidade. Só sabemos que você pode
canalizá-lo e você pode usá-lo. E também, você pode
evitá-lo porque, se não o fizer, nunca mais poderá usá-lo
novamente. Então, a eletricidade é algo real.
Deus providenciou para nós muitas coisas que não
entendemos. Na verdade, nem sequer sabemos que
existe até que tenhamos a ocasião de senti-lo. Por

EMILIO ABDALA – Evangelismo & Missão Global

20

UCB

exemplo, há algo que acontece quando você acelera a
grandes velocidades e tenta romper a atmosfera no
espaço e algumas pessoas a chamam ou entendem como
"Gs", onde a pressão é tão grande que realmente
desfigura o rosto.
Bem, você não sabe que essa pressão está lá até que você
esteja voando rápido o suficiente para experimentá-lo.
Então o que estou dizendo? O que estou dizendo é que
há muitas coisas que aceitamos, acreditamos e vivemos
sem realmente entender. Deus fornece algo que você
não pode ver, mas é tão real quanto a atmosfera ou o ar
que nos rodeia.
Graça é o poder de Deus, que coopera com a vontade do
homem para a erradicação de todas as tendências
pecaminosas. A graça divina é um grande elemento de
poder salvador. Não é apenas a misericórdia de Deus e a
vontade de perdoar. É um poder ativo, energizante e
transformador para salvar. Deus oferece algo
maravilhoso.
A questão é: por que você e eu precisamos da graça?
Há um texto no Velho Testamento que eloquentemente
responde suas dúvidas para nós. A pergunta é feita em
Jeremias 13:23.
“Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo,
as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando
acostumados a fazer o mal.” O etíope pode mudar sua
pele? Qual é a resposta? Sim ou não? Não! O leopardo
pode mudar suas manchas? Qual é a resposta? Não!
O que a Bíblia está dizendo é que, assim como não é
possível para o leopardo mudar suas manchas ou um
etíope mudar sua cor da pele, tampouco é possível a você
que tem maus tendências fazer o bem. Agora, alguns de
nós não gostam de pensar em nós mesmos como mal.
Gostaríamos de pensar que somos pessoas muito boas,
mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. Quantos?
“Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. ”
Romanos 3:23
Isso significa, amigo, que se você nasceu nesta terra em
algum momento você fez algo errado. E a Bíblia chama
isso de pecado. E porque por natureza somos pecadores,
a menos que Deus forneça um antídoto para esse
pecado, continuaremos a pecar por natureza.
Continuaremos a fazer o que está errado. Vem natural
para nós.

Eu não sei quantos de vocês têm visto bebês que fazem
birras. Eles não sabem por que o fazem; eles
simplesmente fazem isso. Isso é verdade? A pobre mãe
está cansada. Ela dificilmente pode ficar acordada e o
bebê está gritando e gritando. Bem, esse pequeno bebê
não está pensando na condição da mãe. Ele só está
pensando em suas próprias necessidades egoístas. Ele
não percebe que está sendo egoísta, mas essa é a
realidade do que é, correto? Sim ou não?
Todos nós fizemos algo que não estava em harmonia com
a vontade de Deus. Temos uma inclinação natural para o
pecado ou a palavra é propensões ao pecado. Deus nos
providenciou um remédio. Esse remédio nos foi trazido
através de Cristo, que é chamado de Graça.
Agora, quantos de vocês reconhecem o que isto é?
Quantos de vocês já estiveram em um desses? Uma
criança pequena foi encorajada a ir confessar. Sua mãe
disse que tinha que ir e confessar. Ele não sabia o que
fazer ou o que dizer. Então ele perguntou aos
coleguinhas: "O que você diz, o que você faz?" E eles
disseram: "Bem, você diz: abençoe-me, pai, porque
pequei e espere uma resposta." Ele entrou. E ele não
sabia quem estava lá ou o que ele iria encontrar, então
ele disse o que lhe ensinaram: "Abençoe-me pai por ter
pecado." De repente ele ouviu uma voz, "O que você
fez?"
Isso o assustou. Como ele não sabia o que dizer, e porque
estava assustado, ele disse ao padre uma mentira. Ele
tinha medo de que se contasse tudo o que ele fazia, ele
iria para o lugar mais quente do inferno.
"Bem, tudo certo”. A voz disse. Vá e acenda algumas
velas e diga tantas Ave-Maria. Ele ficou muito aliviado
porque sabia que poderia acender uma vela e dizer a Ave
Maria. Entrou como um diabo pequeno, mas saiu como
um diabo mais mau porque mentiu ao padre. Você
entende o que eu estou dizendo?
Quantos de vocês estiveram nesses lugares e saíram da
mesma forma? Você entrou, você saiu do mesmo jeito.
Você entra, você sai do mesmo jeito. Você pode se sentir
um pouco aliviado porque você sente que pelo menos o
padre lhe deu algo para fazer.
Mas, na realidade, ele não forneceu para você uma
mudança. Você continua a pecar repetidamente. Isso é
verdade? Sim ou não? Alguns de vocês não estão
respondendo a mim, mas eu estou vendo os sorrisos em
seu rosto, que me dizem que é verdade.

EMILIO ABDALA – Evangelismo & Missão Global

21

UCB

Se tudo o que Deus tem que fazer ou oferecer a você e
para mim é o perdão, então você ficaria confessando por
toda a eternidade. Você passaria toda a sua eternidade
confessando, confessando, confessando e confessando.
A pergunta que gostaria de levantar esta noite é: "É tudo
o que Deus tem a oferecer?" É quase como se Deus
tivesse criado uma situação onde não há escapatória.
Você é um pecador e você será um pecador toda a sua
vida e você não tem como sair dela, mas Deus não
trabalha dessa maneira. Não foi Deus que fez de você um
pecador. Foi a humanidade que fez de si mesma
pecadora. Deus criou o homem perfeito. O homem
escolheu ir em uma direção diferente e, como resultado,
todos nós temos um pouco dos defeitos da mãe e um
pouco dos defeitos de seu pai. Às vezes você tem uma
dupla parte de mãe e pai. Isso é verdade? Você herda
essas tendências do mal. E se tudo o que Deus estava
oferecendo a você era o perdão, e você seria mal para
toda a eternidade, você teria que confessar para sempre.
É realmente um bom plano? Não!
É por isso que Deus, através de Cristo, disponibilizou para
você e para mim o antídoto a esta coisa horrenda
chamada pecado em nossas vidas.
Há muitos cristãos que não entendem isso. Eu ouvi
pregadores que fazem a declaração de que a graça veio
quando Cristo veio, e eles até citam um versículo no Livro
de João que diz "a lei foi dada por Moisés, mas a graça
veio por Jesus Cristo".
Quantos de vocês já ouviram isso antes? Eles dizem no
Antigo Testamento: "As pessoas foram salvas por
guardarem a lei. No Novo Testamento, as pessoas foram
salvas pela graça. Mas de acordo com este versículo, a
Bíblia nos diz que a graça existe há bastante tempo. Na
verdade, ele diz que tinha sido fornecido antes do mundo
começar.
Aqui está outro verso do roteiro de Tito 2:11, isto é o que
ele diz, “Porquanto a graça de Deus se manifestou
salvadora a todos os homens. ”
Isso significa, amigo, que ninguém - nem um indivíduo do
Antigo Testamento foi salvo por sua própria obediência.
Ninguém foi capaz de ser salvo por guardar a lei. Todos
os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos
pela graça de Deus. Todos os que foram salvos no Novo
Testamento foram salvos pela graça de Deus. E quem
quer que seja salvo será salvo pela graça de Deus. É por
isso que diz: "Porque pela graça sois salvos". Então, se
você for salvo, você tem que ter a graça de Deus. Sem sua
graça, você está perdido. Mas, porque Cristo quer que
você seja salvo, Ele torna esse maravilhoso dom precioso

disponível para cada um de nós. O que você disse? É uma
boa notícia? Sim ou não? É uma excelente notícia. Estou
contente, amigo, que Deus não apenas quer que eu
confesse, confesse e confesse. Agradeço que o Senhor
nos provê a vitória sobre o pecado. É uma realidade. Esta
mensagem tem sido pregada em todo o mundo, e
aqueles indivíduos que se aproveitaram desse dom viram
mudanças, e vitórias experientes em suas vidas.
Na Romênia havia cerca de 4.500 pessoas na plateia.
Uma noite, um jovem cigano que tinha cerca de 20 anos
de idade, encontrou-se com o pastor na parte de trás do
camarim. O pastor ficou surpreso por ele estar lá, mas
tinha outro amigo com ele. E através do tradutor, ele fez
uma declaração. Ele disse: "Faça pelo meu amigo o que
você fez por mim." O orador olhou para ele e disse: "O
que você quer dizer com faça com seu o amigo o que eu
fiz por você?" O pastor disse: "Eu Não fiz nada por você.
Se alguma coisa foi feita, Deus o fez. "O cigano disse:" Eu
não sei como você explica isso. Eu só quero que você faça
por meu amigo o que você fez por mim. "Então o pastor
perguntou:" O que eu fiz por você? "
Ele desnudou seus braços e havia cicatrizes, facas
cicatrizes de faca em seus braços. Então ele disse: "Eu
passei todo o meu tempo em ruas lutando e todas essas
cicatrizes são das lutas de faca que eu tenho."
Mas quando cheguei a essas reuniões era um alcoólatra.
Quando ouvi a Palavra de Deus, algo estranho aconteceu
em mim. Não quero mais lutar, e não tenho mais vontade
de beber. Eu sou livre! "Ele disse." Agora faça para o meu
amigo o que você fez por mim. "
Seu pobre amigo estava ali com os cabelos sujos, o rosto
meio manchado e mal conseguia se levantar. Seus olhos
mal podiam permanecer abertos. O pastor olhou para o
jovem, e eu disse: "Jovem, você quer ficar livre de seu
terrível hábito?" Ele disse: "Sim." "Quão disposto você
está de ser libertado?", perguntou o pastor. Ele disse:
"Com todo o meu coração." O pastor disse: "Então, se
você quer ser libertado, Deus pode dar-lhe a sua graça
para libertá-lo. Tudo o que você tem a fazer é pedir.
"Então eu disse:" Vá em frente e ajoelhe-se. Aquele
pobre jovem finalmente ficou de joelhos. O pastor
ajoelhou-se com ele e disse: "Você ora." Bem, ele orou.
Ele chorou e orou. Então o pastor orou. Quando
terminou, eles se levantaram. O pastor então disse:
"Jovem, vá para casa e não beba mais."
A coisa maravilhosa é que pelas próximas duas semanas,
eles estavam assistindo às reuniões com suas esposas.
Essas duas meninas ciganas foram correndo até o pastor
e o abraçaram e o beijaram. Elas trouxeram seus papais;
limpos, penteados, bem vestidos, não eram os mesmos
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dois jovens que foram vistos duas semanas antes. Deus
tinha feito algo milagroso nos corações daqueles dois
rapazes. Através da graça de Deus, aqueles dois jovens se
tornaram maridos jovens, livres, sóbrios e amorosos para
aquelas esposas. Eles disseram: "Algo maravilhoso
aconteceu com nossos homens. Eles não estão mais nas
ruas, lutando e bebendo, eles são carinhosos e amáveis
agora. ” Eles reconheceram que algo estranho e
milagroso havia acontecido. A graça de Deus, amigo, é o
que Deus providencia para você e para mim poder para
superar nossas tendências herdadas e cultivadas para
fazer o mal, e eu estou grato por Deus providenciar isso.
O que você disse?
Ouça, algumas pessoas pensam que podem se livrar do
seu ato mau fazendo um bom ato. A Bíblia chama isso de
ser salvo pelas obras. Na Índia, um sujeito acabou de
espancar sua esposa de manhã, e à tarde havia uma
senhora que precisava ser ajudada do outro lado da rua.
Então ele ajudou a velha senhora do outro lado da rua,
então ele se sentiu bem porque a boa ação que ele
acabou de fazer acabou de cancelar todas as ações ruins
que ele fez na parte da manhã. Senhoras, apreciariam um
marido que pensasse assim?
As pessoas têm uma má compreensão de sua condição e
acreditam que de alguma forma eles podem erradicar
seus maus atos, fazendo alguma boa ação, ou queimando
uma vela ou dizendo orações contando contas de um
rosário. Mas a Bíblia deixa claro que você não pode ser
salvo pelas obras. Que a única coisa que o salva é o poder
de Deus.
É por isso que a Bíblia diz pela fé. Onde a fé é exercida?
Na mente!
Quando você aceita a verdade do que Deus promete, e
você crê nela e a reivindica, Deus lhe dará o que mais
precisa desesperadamente. O poder de ajudá-lo a
superar seus pecados
Agora, no Livro de Hebreus 4:16, ele diz: “Acheguemonos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para
socorro em ocasião oportuna. ”
Então, aí está. A graça é um elemento ativo que o
capacita. Isso ajuda você. Deus o provê. E esse é um texto
maravilhoso que nos dá a certeza de que é realmente
verdadeiro o que Deus nos dá.
A Bíblia deixa claro que papel a graça desempenha em
referência ao pecado. Observe que diz em Romanos 5:20:

“Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa; mas onde
abundou o pecado, superabundou a graça. ”
Uma coisa que sempre ocorre quando pessoas procuram
um médico com gripe ou doença é receber remédios. O
medicamento pode ser um antibiótico. O que eles devem
fazer? Eles têm que lutar contra a doença. O antibiótico
é mais forte do que a doença.
Então o que acontece é que a graça é como o antibiótico
para o pecado. É o único remédio previsto para o pecado.
E assim a alma enferma de pecado que reconhece que
precisa de ajuda se voltará para Deus para aquilo que
somente Deus pode prover. É por isso que diz: "Onde
abunda o pecado, a graça é mais poderosa".
O que é pecado? Em 1 João 3: 4 diz: “Todo aquele que
pratica o pecado também transgride a lei, porque o
pecado é a transgressão da lei. ” O pecado é
basicamente a transgressão da lei de Deus.
De que lei estamos falando? Deus está falando sobre os
Dez Mandamentos. Então, se você quer saber como
aplicar esta graça e entender seu propósito, então você
também precisa entender o que é o pecado e o que ele
realmente faz.
A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Quantos
de vocês conhecem os Dez Mandamentos? Qualquer um
de vocês? Você sabe onde os Dez Mandamentos são
encontrados? Deixe-me ver as mãos daqueles que sabem
onde os Dez Mandamentos são encontrados.
Vou dizer-lhe onde eles são encontrados. Um dos livros
nos quais você encontra os Dez Mandamentos é Êxodo.
Que livro? Êxodo 20.
Ah, muitos, muitos cristãos membros de igrejas se forem
perguntados, não sabem onde encontrá-los, ou o que
eles realmente são. Eles sabem algumas frases dos Dez
Mandamentos, mas realmente não sabem o que os Dez
Mandamentos realmente dizem. Gostaria de encorajá-lo
hoje a ir para casa e ler os Dez Mandamentos, Êxodo
capítulo 20: 1-17. Seria uma boa coisa para você olhar
para eles.
Paulo diz que não saberia o que era o pecado senão a lei.
Observe que diz, “Que diremos, pois? É a lei pecado? De
modo nenhum! ” Romanos 7:7
A propósito, que mandamento é: "Não cobiçarás?"
Número 7? Número 2? É o número 10? Isso está correto?
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Paulo diz em Romanos 7:7, “Mas eu não teria conhecido
o pecado, senão por intermédio da lei; pois não teria eu
conhecido a cobiça, se a lei não dissera: Não cobiçarás.”
Assim, os Dez Mandamentos são basicamente uma breve
declaração da conduta moral que o homem deve viver.
Deixe-me fazer uma pergunta, se cada pessoa no Brasil
guardasse apenas a letra dos Dez Mandamentos, que
tipo de país nós teríamos? Precisaríamos de uma força
policial? Por quê? Não haveria ladrão, nem assassinos,
nem mentirosos, etc. Agora essa lei, a Bíblia revela, é
perfeita. É sagrada, é justa, é boa, é verdade! Jesus disse
que ela não pode ser destruída. Se as pessoas
simplesmente guardassem a mera letra da lei, teríamos
uma sociedade maravilhosa. E assim, a Bíblia deixa claro
que a razão pela qual há tanta corrupção e violência é
porque as pessoas estão vivendo contrariamente à
vontade do Deus, o que é revelado nas breves
declarações dos Dez Mandamentos. E porque o homem
é um pecador por natureza, Deus está tentando ajudá-lo
com sua condição má.
Assim, a lei de Deus em Seus Dez Mandamentos é algo
que Deus deu para que pudéssemos conhecer a diferença
entre o certo e o errado. Entre o que? Certo e errado.
Em todos os países existem um departamento de polícia.
A razão para isso é porque há pessoas e até cristãos que
dizem que não há lei. A sociedade estaria em sérios
problemas se realmente não houvesse lei. Basta pensar
no caos que haveria se não houvesse nenhuma maneira
para a humanidade de saber a diferença entre o certo e
o errado. Mesmo na sociedade, reconhecemos a
importância. A razão pela qual você tem o departamento
de polícia é ter certeza de que as pessoas não assassinam,
que não roubam, etc. Não é verdade? Assim, mesmo a
sociedade secular que não acredita em Deus reconhece a
existência de leis e a importância de ter leis.
Se isso é verdade em uma sociedade secular, é ainda mais
no reino de Deus. Deus criou a humanidade para viver em
harmonia uns com os outros e os princípios básicos dos
princípios dos Dez Mandamentos devem ser seguidos
para que possamos viver em paz uns com os outros e com
Deus,
Quando o homem viola a lei, a Bíblia simplesmente diz, o
homem está pecando. É muito importante entender isso.
Os Dez Mandamentos nas tábuas de pedras foram
realmente escritos por Deus. Há outro conjunto de leis
chamadas as leis cerimoniais que foram escritas por
Moisés. Às vezes, quando a Bíblia usa o termo lei, as
pessoas pensam que isso sempre significa os Dez
Mandamentos, mas às vezes se refere às leis de saúde, às

leis cerimoniais, às leis civis ou à lei moral. Mas quando
estamos falando sobre a lei moral, estamos falando sobre
os Dez Mandamentos que Deus escreveu com seu
próprio dedo.
A lei então é como um espelho. Ele só mostra como você
é. O espelho não pode mudar você. Quantos de vocês
olharam para o espelho hoje antes de virem? Porque
você fez isso? Você fez isso para se certificar de que você
está bonito ou bonita, certo? Você quer certificar-se de
que seu batom estava na maneira certa e certificar-se de
que seu cabelo foi penteado, etc. Não é verdade?
Agora, você achou algo fora de lugar em seu rosto. Talvez
seus cílios eram muito longos ou algo assim. Você não
pode pegar esse espelho e cortar os cílios com ele. Certo?
Você vai pegar a pinça e você puxá-los para fora. O
espelho apenas mostra se é ou não do jeito que deveria
ser, mas o espelho não muda você.
É o mesmo com a lei de Deus. Não muda você, mas está
lá para lhe dizer que você precisa de uma mudança. Mas
você não pode mudar a si mesmo e é por isso que Jesus
é tão importante nesta equação. Jesus veio e viveu a lei
em nosso favor para demonstrar que o homem também
pode viver em harmonia com a vontade de seu Pai, e
então Ele pagou a pena por sua transgressão por Sua
morte e quando Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para
demonstrar que o homem pode viver para sempre em
harmonia com a vontade de Deus. E então, pela Sua
bondade, Ele nos deu algo que todos nós precisamos
desesperadamente, e isso é chamado de Graça de Deus.
Através de Cristo, então, a graça foi fornecida para a
humanidade. A lei aponta o pecado.
Agora, a questão é quem deu os Dez Mandamentos?
Quem? Se você diz que foi Deus está certa a resposta,
mas quem em particular? Você se lembra que o Pai é
chamado Deus e Jesus é chamado Deus. Então eu estou
perguntando qual dos dois? Foi o Pai ou o Filho? Não, não
foi o Pai quem deu os Dez Mandamentos. Foi o Filho. O
problema é que a maioria de nós pensa que Jesus foi
alguém que nasceu em Belém há 2000 anos, mas a Bíblia
ensina que Jesus é o Criador. Que Ele existia antes de se
tornar um homem. E é por isso que ele diz que "Grande
é o mistério da piedade. Deus se fez carne ". Esse é um
pensamento novo para alguns de nós.
Deixe-me demonstrar para você. Jesus disse quando Ele
estava aqui, em João 14:15: “Se me amais, guardareis os
meus mandamentos. ”
O que ele diz a respeito dos Dez Mandamentos? A quem
eles pertencem? A quem é que Ele está dizendo que eles
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pertencem? Se Ele diz Meu, então a quem pertencem? A
Ele.
Deixe-me dar-lhe um versículo da escritura. E observe
que Paulo usa três palavras que são sinônimos. Observe
que ele diz em 2 Coríntios 12: 9: “Então, ele me disse: A
minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na
fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas
fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de
Cristo. ”
Observe o uso de três palavras diferentes, Minha graça,
Minha força e Meu poder. Paulo entendeu muito
claramente que a única maneira de escapar às tendências
de sua vida era ter a graça de Deus no seu coração e
mente. Ele precisava desesperadamente da graça de
Deus, mas também aproveitava essa graça, e por meio da
graça de Deus, Paulo fez muitas mudanças em sua vida, o
mais importante, trouxe conceitos e compreensão
daquilo que parecia misterioso por tempo. Paulo deixou
claro que Deus providenciou para a humanidade através
de Jesus Cristo algo chamado salvação, mas foi a graça
que trouxe essa salvação.
Ouça uma aplicação prática. Havia uma mãe com seis
filhos. Quando o mais novo tinha seis meses, seu pai e
sua mãe eram muito pobres. Eles estavam vivendo em
um barraco sobre a baía. Sem água corrente ou esgoto.
A melhor amiga da mãe perdeu o lugar onde morava. E
assim, a mãe que sempre foi muito gentil trouxe sua
amiga para dentro de casa até que ela pudesse encontrar
seu próprio lugar para viver novamente. Levou cerca de
alguns meses antes que a mãe descobrisse o que estava
acontecendo. Sua melhor amiga traiu sua confiança e
fugiu com seu marido e a deixou com seis filhos. A mãe
derramava lágrimas toda vez que se lembrava da
situação.
Quando ela foi mergulhada nesta situação, ela foi forçada
a ir de porta em porta para pedir esmolas para fornecer
comida para seus filhos
Mas então, ela ficou doente e por causa da sua condição,
uma filha morreu. A mãe chorou lágrimas amargas e
sentiu que a traição de sua melhor amiga era
responsável. Ela implorou a Deus para amaldiçoá-la.
Sempre que algo de mal acontecia, a mãe apenas dizia:
"Meu Deus, a amaldiçoe. Meu Deus, amaldiçoa-a onde
quer que ela esteja.
Ela teve a sorte de encontrar outro homem, e ele se
tornou o padrasto das crianças. Ele ajudou então a se
mudar para New York para proporcionar uma vida

melhor. Mas ele só podia dar ao luxo de levar três filhos,
e a mãe. Ele colocou-os em um apartamento de quarto e
voltou para Porto Rico para ganhar dinheiro suficiente
para trazer o resto das crianças.
As esperanças de Elsa foram ótimas. Até que ela recebeu
um telegrama. - Seu marido morreu. Era mais do que
podia suportar. Lá estava ela na cidade de Nova Iorque
com três meninos naquela parte do mundo e seus outros
filhos na outra parte do mundo. Ela não falava inglês, não
tinha emprego e estava desesperada. Enquanto ela
chorava incontrolavelmente, por causa da perda da que
amava, ela se lembrava de sua inimiga. Mais uma vez, as
crianças podiam ouvir suas maldições. Ela tinha dito que
se ela se encontrar com ela, ela iria rasgar os olhos dela
para fora. Quando os meninos eram adolescentes, a mãe
teve câncer. Eles disseram que ela ia morrer. Mas a mãe
não queria morrer. Não porque tivesse medo de morrer,
mas porque temia que os meninos ficassem órfãos. Ela
não sabia o que aconteceria com eles. Então ela orou:
"Deus, não me deixe ir. Quem cuidaria dos meus
meninos? Senhor, deixe-me viver até que meus meninos
tenham idade suficiente e então você pode me levar.
"Então ela ficava irada quando se lembrava da mulher de
sua maldição. Você pode imaginar a raiva, o rancor, a
amargura que estava no coração da mãe durante todos
esses anos. Ela sofreu muito. Felizmente, Deus
respondeu à oração dessa mãe e ela conseguiu suportar.
Apesar do fato de que naqueles dias não havia cura para
o câncer, a mãe viveu. Cerca de 13 anos depois ela teve
câncer novamente. E novamente, ela orou para que Deus
a poupasse e, novamente, Deus a poupou. Felizmente, a
mãe viveu até aos 86 anos. Assim, pela graça de Deus.
Pela graça de Deus, a mãe conseguiu viver tanto tempo.
Mas ouça. Enquanto ela estava passando por todas essas
experiências dolorosas, ela não sabia que seu ex-marido
tinha se mudado para um lugar chamado Chicago. Ele
deixou aquela mulher, e se uniu a outra mulher chamada
Lolita. Lolita começou a estudar a palavra de Deus, assim
como você está fazendo hoje. Ao estudar a Palavra de
Deus, algo começou a acontecer com ela. A graça de Deus
através de Sua Palavra começou a mudar Lolita, e ela
queria ver o seu marido mudar. E então ela pediu a ele
para ajudá-la a preencher as respostas para o
questionário para que ela pudesse obter o seu diploma
de conclusão do Estudo Bíblico. Ele achava que era uma
coisa boa para sua esposa obter um diploma, então ele
começou a preencher as respostas certas no formulário.
Pouco ele percebeu que, ao ler essas perguntas e lhes
responder que algo começava a acontecer em seu
coração, e a graça de Deus começou a mudar o coração
deste pai. Ele costumava ser um tipo bastante brutal de
pessoa.
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Este pai, com sua atual esposa Lolita, foi procurar as
crianças que tinha abandonado. Eles deixaram Chicago e
foram para a cidade de Nova York para tentar levar o
evangelho para eles. Isso levou 10 anos. A maioria dos
meninos tinha sentimentos de ódio em relação a ele. Mas
havia algo diferente nele. Mas os meninos não podiam
dizer o que era, porque nunca tinham conhecido alguém
que experimentou a graça de Deus. Mas através da
Palavra de Deus, o pai e Lolita se tornaram pessoas
transformadas. Eles testemunharam até que finalmente
a graça de Deus mudou um menino, depois outro.
Finalmente, todos os rapazes foram batizados. Todos eles
mudaram suas vidas selvagens e voltaram-se para Deus.
A mãe Elsa também. A princípio, não conseguia entender
por que seus garotos não estavam mais usando drogas,
não mais em gangues, nem bebendo em bares, nem
lutando. Ela não conseguia entender. Ela não entendia a
graça de Deus. Mas finalmente, algo maravilhoso
aconteceu com ela. Ela experimentou a graça de Deus e
se converteu. Dois dos meninos tornaram-se pastores; O
irmão mais velho e o mais novo. O mais velho se mudou
para Chicago, a mesma cidade onde o pai costumava
viver, onde ele se converteu. O menino mais novo foi
convidado a falar numa igreja naquela cidade. Eles
decidiram convidar a mãe.
A mãe consentiu. No dia do culto, o mais velho deu uma
saída e disse que tinha algo rápido a fazer, e estaria de
volta. Mas o que ele não contou a sua mãe foi que,
enquanto ele estava em Chicago, ele conheceu a mulher
que a havia traído. Ele também convidou a mulher, mas
não lhe disse que a mãe estaria lá.
Então, ao convidar a mulher para vir à frente, atravessou
a porta, a mãe imediatamente reconheceu sua velha
inimiga. Ela congelou. Os olhos dela se encontraram com
os olhos da ex amiga. O filho mais novo não sabia o que
sua mãe iria fazer. Quantas vezes ela desejou que Deus
amaldiçoasse aquela mulher e então se ela pudesse
colocar suas mãos nela, e rasgaria seus olhos.
E agora, ela tem a oportunidade. Ali estava aquela
mulher. Então uma coisa maravilhosa aconteceu. A mãe
começou a tremer, lágrimas começaram a fluir
livremente pelo seu rosto. Ela ergueu os braços.
Caminhou para aquela mulher, tomou-a e apertou-a
contra seu peito e beijou-a. Isso foi incrível.
Amigo, só a graça de Deus pode fazer isso com um
coração humano. O que você acha? Somente a graça de
Deus pode fazer isso com um coração humano.
Agora, eu não sei sobre você, mas eu sou grato pela graça
de Deus. E talvez alguém aqui hoje, talvez você possa se
identificar com essa mãe, talvez você tenha tido algo

acontecido em sua vida que causou amargura, rancor,
dor ou ódio, e você não foi capaz de deixá-lo ir, hoje você
pode pela Graça de Deus. Você se lembra daquele
homem que estava empurrando seu carro por seis anos.
Tudo o que era necessário era conectar-se ao poder. Às
vezes todos nós temos orado, "Deus, me perdoe. Deus
me perdoe. Deus, perdoa-me. "Você tem pedido perdão.
Será que você não reivindicou o poder que Deus
providenciou para você? Alguns têm lutado com algum
pecado na vida. Eu ouso dizer que talvez alguns de vocês
estão lidando com o fumo ou algum outro hábito em seu
coração e em sua vida que você não tenha sido capaz de
pôr de lado. Hoje, você veria que a graça é poder,
suficiente para lhe dar a vitória. Talvez você tenha
alguma tendência que você acha que não pode mudar e
isso é certo, você não pode, mas Deus pode em você.
Alguns de vocês ainda estão sofrendo por causa de
alguma experiência amarga. Por que não deixar isso aqui
hoje? Por que não aceitar a graça de Deus em seu
coração?
E alguns de vocês estão pensando em entregar sua vida a
Cristo. A maneira que usamos de Sua graça é recebê-Lo
como Senhor e Salvador e então sermos batizados para
lavar nossos pecados. Deus fornece a graça, mas você
deve querer. Você deve pedir isso. Você deve reivindicálo. Você deve acreditar nisso. Você deve querer isso. O
que você disse? Existe alguém aqui hoje que poderia
dizer: "Senhor, obrigado pela graça que Tu estás
oferecendo?" Você poderia levantar a mão e dizer:
"Senhor, eu apenas te agradeço." E talvez, talvez você
tenha acabado de reclamar O perdão, mas hoje, você
gostaria de dizer: "Senhor, ajude-me a aproveitar o poder
que Você oferece. Dê-me a vitória sobre as questões
específicas em minha vida. "Você pode levantar as mãos
para isso? Diga: "Senhor, apenas me dê a vitória."
(FAZER ESSA PARTE SOMENTE SE TIVER O CARTÃO APELO)

E agora, eu gostaria de passar para fora o cartão de
decisão hoje. Podemos passar para fora hoje? E eu quero
que você, em sua própria letra, haja alguns pontos
naquele cartão que eu gostaria que você apenas para
colocar para baixo.
Você pergunta: O que eu devo fazer então? Número 1,
eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador pessoal. Se
você realmente acredita e deseja e quer fazer isso, você
pode marcar ai no cartão? Talvez você tenha sido uma
pessoa que conheceu o Senhor e algo aconteceu em sua
experiência. Você vagou longe do Senhor e você deseja
voltar, você marcaria isso? Você só poderia colocar lá,
"Senhor, eu vaguei longe de Ti, mas é o meu desejo de
voltar para você.”? Ou você pode marcar o 3. Eu gostaria
de ser batizado como Jesus era. Quer marcar isso? E se
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você precisar de algo para escrever, temos canetas aqui.
Você preencheria isso como expressão do seu desejo, sua
decisão, sua vontade de aceitar Cristo como seu Salvador,
ser batizado como Jesus era, ou para voltar e voltar para
o Senhor. Através de Sua graça, todas as coisas são
possíveis.
Há pessoas que dizem: "Bem, eu adoraria aceitar Cristo,
mas tenho desafios na minha vida." Meu amigo, se você
tiver um desafio em sua vida, não pense que você pode
cuidar deles sozinho. Você precisa da graça de Deus. E
assim, pense o oposto. Ao invés de dizer: "Eu não
aceitarei o Senhor até que eu possa cuidar de meus
problemas", diga: "Eu aceito o Senhor para que Ele possa
me ajudar com meus problemas". Você faria isso? A graça
maravilhosa alcançou a família de Elsa. O pai, a mãe, e
todos os seis meninos. Um de seus filhos era o líder da
maior quadrilha da cidade de Nova York e levou 25 anos
para ele finalmente decidiu ser batizado. As orações da
sua mãe foram que em algum momento antes de sua
morte ela pudesse ver todos os seus meninos
comprometidos com Cristo, e assim finalmente este é o
retrato da graça maravilhosa de Deus na família Torres.
A maravilhosa graça de Deus. Aceite isso. Tire proveito
disso. É de graça. Deus te abençoe.
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TEMA 5

CRISE MUNDIAL:
SINAIS PROFÉTICOS INEGÁVEIS
Há uma cidade que se chama Czestochowa na Polonia.
Nesta catedral o falecido Papa João Paulo foi um padre.
Dentro da catedral, é bastante ornamentada e linda.
Essa grande pintura que é chamada de Madona Negra é
muito interessante. Algum de vocês já ouviu falar isso? As
pessoas veneram a imagem e prostram-se deitados no
chão em frente a esta grande imagem.
Em outra sala há uma imagem menor da Madona Negra.
Há um corte em seu rosto. Quando e por que deste
corte? A resposta é que quando os hunos estavam
atacando aquela área, um dos soldados atirou uma lança
que atingiu a pintura no rosto. Desde então, dizem que o
corte ou lágrima está crescendo em direção ao coração.
Quando crescer e finalmente chegar ao coração, então o
fim do mundo virá.
Existem muitas ideias diferentes do fim do mundo.
Quando um pastor americano visitou Cuba, um país
comunista, ele contratou um táxi. Isso foi logo após o
falecido Papa João Paulo ter ido pela primeira vez a Cuba.
A viagem levaria três horas para a cidade que ele ia
visitar.
O motorista estava muito quieto; Ele nunca dizia nada.
Tudo o que podia ser ouvido era a voz que se aproximava
de seu rádio de ondas curtas – que ele usava para manter
a comunicação com a sua sede.
Depois de viajar uma distância, começou a fazer ruído, e
finalmente desapareceu. Foi quando ele começou a falar,
"o que você sabe sobre o fim do mundo?" Foi bastante
irônico para um comunista fazer essa pergunta. O pastor
começou a compartilhar com ele o que ele entendia
sobre o que a Bíblia dizia sobre o fim do mundo. Quando
ele terminou, depois de viajar por cerca de 2 horas mais,
ele disse: "Oh, isso é assustador."
E assim é para muitas pessoas quando se trata do tema
do fim do mundo. Algumas pessoas ficam assustadas
quando ouvem sobre esse tópico. Alguns não querem
ouvir sobre isso, e alguns apenas acham que alguém
inventou isto para que as pessoas possam ficar
assustadas para se tornarem religiosas.
O tema do fim do mundo já não é algo que as pessoas
estão rindo. É encontrado em muitas das principais
revistas americanas como, a Time com um título de capa:
"O fim do mundo". E outro com: "O que a Bíblia diz sobre
o fim do mundo".

Recentemente, centenas de milhares de dólares foram
gastos por um certo homem que acreditava que o fim do
mundo viria no ano de 2011. Você sabia que o fim do
mundo já era para ter acontecido? Harold Camping
estava prevendo que o fim do mundo aconteceria. Ele fez
a mesma coisa em 1992.
O triste é que em 23 de outubro de 1992, as manchetes
dos jornais diziam: “Fim do mundo para crentes
desempregados e sem-teto.” O problema com todas
essas previsões é que, quando elas ocorrem, leva as
pessoas a supor que, porque o fim do mundo não
aconteceu, nunca irá acontecer.
E esse é o perigo. Muitas pessoas sinceras acreditaram.
Algumas até fizeram as malas! Elas desistiram de seu
trabalho, sua conta bancária, seu carro e tudo mais. Só
podem ter acreditado para ter embalado tudo que
pensaram que era importante para levar com elas na
mala. Pessoas sinceras. No entanto, a Bíblia é clara sobre
o que deve e o que não deve acontecer, e eu acredito que
muitas vezes as pessoas não estão realmente lendo a
Bíblia e elas são apenas guiadas por sentimentos.
Harold Camping, um locutor influente de uma estação de
radio cristã, presidente da Family Station estava certo de
que o mundo acabaria em 21 de maio de 2011 e Peter
Bianchi, um crente que foi enganado por Harold sobre a
previsão do fim do mundo, disse: "Ele acreditou no fim
do mundo para 2012 porque um monte de pessoas
inteligentes acreditou."
É essa a razão pela qual devemos acreditar em algo,
porque muitas pessoas inteligentes acreditam? Isso é
sábio? Eu acho que precisamos ter certeza para nós
mesmos, o que você diz?
Vocês vieram estudar a Palavra de Deus. Gostaria de
pedir-lhe que se junte a mim em uma palavra de oração.
“Pai no Céu, só queremos agradecer o estudo da Palavra
e orar para que o Espírito nos guie, nos dirija e nos dê
entendimento, em nome de Jesus, Amém.”
A questão é: alguém pode realmente prever a hora exata
do fim do mundo? A resposta é Não. O próprio Jesus disse
em Mateus 24:36, “Mas a respeito daquele dia e hora
ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
senão o Pai. ”
Quantos homens sabem? Isso inclui as mulheres? Ele diz
que ninguém, nem os anjos do céu, mas somente quem?
Só o Pai.
Obviamente, o assunto do fim do mundo, e o tempo
exato de seu acontecimento, não podem ser previstos.
Há pessoas que estão tentando fazer suposições e
pessoas que estão tentando estabelecer tempos, mas o
próprio Jesus disse: “Mas a respeito daquele dia e hora
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ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
senão o Pai.” Mas eu quero lhe fazer outra pergunta.
Quando é um aviso é uma coisa boa? Antes do evento.
Após o evento, o aviso não tem valor; por esse tempo,
você já sofreu as consequências. E assim uma advertência
é uma coisa boa antes que aconteça. Felizmente, em
muitas partes do mundo, eles desenvolveram tecnologias
que podem prever furacões, e como resultado de ser
capaz de salvar muitas vidas. Então eu acredito que um
aviso é coisa boa porque ajuda a salvar.
A razão pela qual as Escrituras estão cheias de
advertências e profecias é porque elas têm um objetivo.
Observe o que diz: João 14:29. “Disse-vos agora, antes
que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais.
”
Deus é o único que pode prever com precisão as coisas
que virão. E no tempo de Cristo, eles não tinham um
sistema de GPS, satélites pendurados ao redor do globo
que poderiam tirar fotos do olho dos furacões. Mas o
Mestre sabia exatamente e precisamente as coisas que
estariam acontecendo e quando elas estariam
acontecendo, então ele disse: "Eu vou lhes dizer essas
coisas antes que elas aconteçam, para que quando elas
aconteçam, vocês possam acreditar". De todos os
escritos sagrados que as pessoas aceitam como escritos
sagrados, por exemplo, os escritos de Maomé, os escritos
hindus, os escritos de Buda e qualquer outro, a Bíblia é a
única que tem profecias. Repito, a Bíblia é a única que
tem profecias. E a razão pela qual as profecias são dadas
é para que você possa acreditar. O que Jesus realmente
disse sobre as coisas que apontam para o fim dos
tempos? Os discípulos estavam interessados nessa
questão. Portanto, esta questão não é uma nova
questão, é uma velha questão. Na verdade, esta questão
foi levantada cerca de 2000 anos atrás.
Veja o que a Bíblia diz em Mateus 24:3, “…Dize-nos
quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua
vinda e da consumação do século.”
Os discípulos também estavam curiosos, queriam saber,
mas Cristo foi muito cuidadoso em sua resposta. Eu acho
que precisamos ter muito cuidado ao considerar o que
Jesus disse. Ele começou a explicar que eventos ou coisas
previam o fim. Esses acontecimentos nos ajudariam a
entender que está chegando.
Na verdade, ele usou uma parábola. Ele disse: “Aprendei,
pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se
renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o
verão. ”
Então, embora Jesus não nos tenha dado o tempo exato
em que o mundo irá acabar, Ele nos deu sinais que nos
ajudam a entender o quão perto estamos. Vejamos
vários destes sinais. Em primeiro lugar, Ele disse em Lucas

21:11: "“haverá grandes terremotos, epidemias e fome
em vários lugares, coisas espantosas e também grandes
sinais do céu.”
E assim Jesus mencionou terremotos como sinal. É
interessante notar que, embora sempre tenha havido
"terremotos", a realidade é que nunca houve tantos
terremotos ou terríveis terremotos como ocorrem em
nossos dias.
Deixe-me apenas compartilhar algumas coisas com você,
diz no versículo 25, 26:“Haverá sinais no sol, na lua e nas
estrelas; sobre a terra, angústia entre as nações em
perplexidade por causa do bramido do mar e das
ondas;”
O texto menciona terremotos, menciona angústias das
nações, menciona maremotos e, claro, as coisas
aconteceriam tanto na lua como no sol e nas estrelas.
Verso 26: “…haverá homens que desmaiarão de terror e
pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo;
pois os poderes dos céus serão abalados.”
Os corações dos homens, como resultado, estariam em
angústia. Por quê? Por medo e por considerar essas
coisas que estão vindo sobre a terra, porque os poderes
do céu serão abalados.
Recentemente, um meteorito chegou muito perto de
atingir a Terra sobre a Rússia. O meteorito era do
tamanho de uma casa. Explodiu antes de bater na Terra.
A explosão foi 60 vezes o poder de uma bomba atômica.
Ele quebrou milhares de janelas, e mais de 1000 pessoas
ficaram feridas. Alguns pensaram que era o fim do
mundo.
Eu fiz algumas pesquisas sobre algumas dessas coisas
apenas para descobrir qual a precisão da profecia. Em
primeiro lugar, os desastres estão em alta. Observe que,
em 1980, ocorreram 63 grandes desastres. Em 1990,
houve 88 grandes desastres. Em 2010, 134 e mais de 200
em 2011. Deixe-me fazer uma pergunta, as coisas estão
aumentando.
O relatório diz que as perdas de seguros nos EUA devido
aos furacões em 2011 foi a mais alta registrada em cerca
de US $26 bilhões, mais do dobro do recorde anterior
estabelecido em 2010, segundo a revista US Today. Eles
estão reconhecendo que essas coisas estão causando um
dano real sério sobre o que a economia.
Eles estão olhando para as perspectivas financeiras. Eles
estão pensando "se continuarmos tendo furacões,
teremos sérios problemas financeiramente".
Porque cada vez que há uma tempestade e as coisas são
destruídas, quem paga isso? As companhias de seguros.
Então, quão ansiosos você acha que eles estão com mais
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tempestades? Se eles continuam tendo mais
tempestades, aqui está o que acontece, as companhias
de seguros quebram, e quando a companhia de seguros
cai, você tem um efeito de dominó, e muitas outras
entidades também irão com isso.

ruas e sobre as pessoas. Alguns edifícios foram
transformados em montes de escombros. Havia gente
gritando, e pessoas chorando, e as pessoas ficaram
chocadas. Os carros foram esmagados sob o peso dos
detritos que caíam. Tudo foi muito rápido!

Então, pessoas que se preocupam com o dinheiro estão
observando essas coisas da perspectiva de como
sobreviver financeiramente. No entanto, também há
indicadores maravilhosos que nos ajudam a entender
que o que a Bíblia diz é verdade. Jesus disse que nos
últimos dias haveria terremotos em muitos lugares, e
antigamente havia terremotos apenas em alguns lugares;
Hoje, há terremotos em muitos lugares.

Para ajudá-lo a entender o que a Bíblia está dizendo,
quero compartilhar alguns dados com você. Em
referência aos terremotos de 1950 a 1959, houve apenas
um grande terremoto registrado, ok? Então, de 1960 a
1969, houve dois maiores terremotos que foram
registrados. Então, de 1970 a 1979, houve 6; e de 1980 a
1989, 7; De 1990 a 1999, 13. E falo sobre grandes
terremotos; não estou falando de pequenos terremotos
porque há terremotos que estão acontecendo todos os
dias agora em todo o mundo.

Veja o que diz em Lucas 21:11 – “Haverá grandes
terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas
espantosas e também grandes sinais do céu.”
A Escritura diz que a Terra está caindo aos pedaços. Os
cientistas dizem que os terremotos acontecem por causa
de placas que se movimentam, e enquanto se movem
para frente e para trás ou para cima e para baixo, isso
causa um terremoto. A Bíblia está nos dizendo que a
realidade é que os fundamentos da Terra estão
realmente desmoronando.
Eu quero que você perceba que esta profecia foi dada no
livro de Isaías, e Isaías foi escrito cerca de 560 anos antes
de Cristo. Estamos falando sobre a profecia que foi dada
há mais de 2500 anos. Mas isso indica que algo está
acontecendo em relação ao nosso globo. A terra está
desmoronando.
Talvez você se lembre do terremoto no Japão em 2011.
As pessoas que vivem em Guam ficaram muito
preocupadas quando ouviram falar do terremoto e do
possível tsunami. Quantos de vocês viram as notícias e as
fotos dessa horrível situação em que o oceano invadiu
tudo?
Não sei quantos de vocês sabem disso, mas algumas
dessas ondas tinham 22 metros de altura. Agora, na
forma como você calcula coisas, 22 metros seria tão alto
quanto um prédio de 7 andares. Algumas pessoas foram
ao Japão para ajudar a limpar depois desse terrível
desastre e eles compartilhavam as coisas que certamente
não eram compartilhadas nas notícias, horrível, o poder
da natureza. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas o
tsunami viaja sobre a velocidade de 900 kilometros por
hora. Então, quando um tsunami está chegando, você
não tem como fugir. Se você não está fora do caminho, é
muito tarde. 900 kilometros por hora é tão rápido quanto
um avião.
Não muito depois depois disso, houve outro terremoto
que atingiu Christchurch na Nova Zelândia. Os edifícios
balançaram e, em seguida, alguns desmoronaram para as

Note-se que houve 39,6 terremotos por dia, variando de
4,0 a 8 no momento, em todos os lugares do mundo.
Existe um perigo para as pessoas que vivem em áreas de
terremotos. Na primeira sacudida, as pessoas
experimentam o pânico. Quando nada acontece além da
casa balançar um pouco, o medo desaparece. O perigo é
que eles se acostumam com a agitação da casa e então
ela para, e passa. Na próxima vez que acontecer, vem a
destruição.
Agora, aqui estão alguns terremotos que ocorreram em
2012, e a propósito, você pode ir na Internet verificar
isso. Se você notar os terremotos da magnitude 6.7, 5.6,
você vê todos eles. Eles são todos acima de 5 pontos.
Você consegue ver isso?
E ali nos diz onde eles ocorreram, quando, qual data, etc.
Eles atingiram a Indonésia, o Alasca, a China, Costa Rica,
você tem as Filipinas, a ilha de Jan Mayen, e o mar de El
Salvador. Você pode ver uma série de lugares ao redor do
mundo que ocorreram terremotos que estão além dos 5
pontos da escala Richter. Se a Bíblia estiver correta, então
você pode ver que o que Jesus disse é verdadeiro. Nos
últimos dias, os terremotos são uma previsão da
realidade de que o que a Bíblia chamou de "fim do
mundo" está prestes a acontecer.
O terremoto que atingiu o Japão foi tão poderoso que
realmente mudou todo o planeta por quanto 25 cm.
Você sabia que a Terra foi movida para fora de seu eixo?
Você sabia disso? Esse terremoto realmente mudou o
planeta.
De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e
Vulcanologia de Illinois, esse tremor de magnitude 9,0 foi
tão poderoso que deslocou o eixo em torno do qual a
terra gira. O Japão tinha uma configuração antes do
terremoto e fciou com outra após o terremoto. Na
verdade, a terra mudou, de acordo com a história, não
conhecemos nada que tenha sacudido a terra e
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deslocado o eixo da terra, o que significa que o resultado
disso será algumas mudanças climáticas, porque quando
o eixo da terra é movido, isto causa alguns problemas.
Isaías 24:18, 19 diz: “E será que aquele que fugir da voz
do terror cairá na cova, e, se sair da cova, o laço o
prenderá; porque as represas do alto se abrem, e
tremem os fundamentos da terra.”
A Bíblia nos dá a razão real por que as coisas estão
acontecendo. Os cientistas estão tentando dar-lhe razões
científicas para o que acontece, e, infelizmente, o que a
ciência está nos dando não é a informação precisa.
Prefiro confiar na palavra profética mais segura, o que
Deus está dizendo é verdadeiro. Quanto mais a ciência
descobre as coisas, mais confirma o que a Bíblia
realmente está dizendo. Veja os furacões e / ou tufões. A
palavra tufão na verdade é uma palavra chinesa que
significa "vento grande". É interessante novamente que
os furacões estão aumentando em tamanho e força.
O furacão mais recente que atingiu a Costa Leste da
América foi gigantesco. A cidade de Nova York nunca
experimentou o que acabaram de experimentar
recentemente quando esse furacão passou. Um homem
daqui disse: "Nunca experimentamos nada assim ” Ele
disse:" Ainda estamos tentando limpar; Nós ainda
estamos atordoados porque isso nunca foi antecipado.. A
maioria dos desastres que sofreu foi como o 9-11, mas os
desastres naturais nunca foram uma preocupação para
os nova-iorquinos, mas agora é diferente. Não sei se você
entende o quão alto é a Estátua da Liberdade, mas as
ondas estão chegando acima do meio da estátua. A
estátua é tão alta quanto quatro coqueiros em pé um do
outro. Eles nunca experimentaram algo assim antes.
Você pode entender por que as pessoas estão
começando a se preocupar
Esses furacões estão aumentando de força e,
recentemente, houve um que passou por aqui. Foi
chamado pelo americano "Bofa". Foi um enorme furacão.
Atravessou as ilhas de Palau, finalmente desembarcou
sobre as Filipinas, mas foi um furacão muito, muito
maciço. Em Palau, pelo menos os ventos eram 195 milhas
por hora de ventos que são ventos bastante fortes, e
novamente o Palau nunca experimentou nada assim
antes.

Os cientistas que estão rastreando o número de furacões
dizem que eles aumentaram de 3,5 para 8,5. Então, você
pode ver então que os cientistas estão tentando
entender as coisas, mas eles estão reconhecendo que
algo estranho está acontecendo.
Eles chamam isto de aquecimento global. Não sei
quantos de vocês acreditam no aquecimento global.
Enquanto eles culpam o aquecimento global, há lugares
que têm terríveis tempestades de neve e nevascas, etc.
Existem lugares que ficam com frio e lugares que estão se
aquecendo. Então, surgem os tsunamis ou”ondas do mar
rugindo". E assim, os tsunamis acontecem no Japão e em
muitos, muitos lugares diferentes da Terra,
Vamos considerar pestilências. Pestes é outro nome para
doenças, e quero que você saiba que há algo interessante
também sobre isto. Dizemos que sempre houve doenças,
certo? Mas note o que a revista americana Newsweek
diz. Ela afirma que foram criadas 30 novas doenças desde
a década de 1970, causando dezenas de milhões de
mortes. As pessoas poderiam dizer, bem, é que eles não
foram devidamente diagnosticados. A realidade é que,
em 1970, nós temos um diagnóstico adequado. Temos
equipamentos e instrumentos suficientes para poder
detectar se essas doenças realmente existiram antes. A
realidade é que elas não existiram.
Os cientistas presumiam que as doenças dos animais não
podiam se transferir para os homens. Durante muitos
anos, eles mantiveram essa posição, mas agora, eles
estão reconhecendo que algo estranho está
acontecendo.
A maioria dessas novas doenças que surgiram são
doenças que foram transferidas de animais para
humanos.
Deixe-me mostrar-lhe algumas - a doença da SARS, a
doença das vacas loucas, o Hantavirus, a gripe aviária, o
vírus Ebola, a gripe suína e todas essas doenças vieram
do que? Dos animais!
Guerras. Lembro-me de quando o muro de Berlim caiu. O
mundo ficou cheio de euforia. Quando a Guerra Fria
terminou e o comunismo caiu, houve uma sensação no
ar de que não haveria mais guerras.

Por todo lado existem os tufão, terremotos e inundações.
Isso aqui é em Manila, nas Filipinas. Pessoas que
caminham em águas profundas, e muitas vidas foram
perdidas como resultado disso.

O muro que caiu entre a União Soviética e os Estados
Unidos era representado pelo muro de Berlim, que foi
derrubado. A Alemanha se reuniu e as pessoas estavam
comemorando o fato de que agora, finalmente, haveria
paz.

Os pesquisadores descobriram que os números médios
de furacões cresceu durante o século 20, de 3,5 por ano
nos primeiros 30 anos para 8,4 nos primeiros anos do
século XXI.

Mas a Bíblia diz em Mateus 24:6, 7: “E, certamente,
ouvireis falar de guerras e rumores de guerras; vede,
não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer,
mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação
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contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e
terremotos em vários lugares.”
É interessante que hoje temos nações e também têm
reinos, e a Escritura diz que em ambos os casos, a nação
se levantará contra a nação e o reino contra o reino.
Houve a Guerra da Coréia, a Guerra do Vietnã, a Guerra
do Irã e do Iraque, a Guerra Indochina-Argélia, ou a
Guerra da Bósnia-Herzegovina, as guerras tribais em
África e agora, em muitas partes do mundo, há guerras
acontecendo. O que pensamos que acabaria, não
acabou. Estamos vivendo em um mundo muito intenso,
não apenas pelo que o homem está fazendo uns com os
outros, mas o que a natureza está fazendo. Estamos
vendo um aumento de intensidade que está
surpreendendo o mundo e as pessoas estão se
perguntando o que está acontecendo?

A astrofísica diz que, porque somos basicamente animais
e a tendência é destruir uns aos outros, se pudermos
evitar de nos destruir uns aos outros nos próximos 100
anos, haverá tecnologia suficiente para nos distribuir
para diferentes partes do espaço, nos colocar em
diferentes planetas e, portanto, nenhum desastre poderá
nos destruir de uma só vez.
Agora, o interessante desta afirmação é o fato de que,
como evolucionista que não acredita em Deus e que não
acredita na criação, eles reconhecem, que a única
solução é sair deste planeta. O problema é que isso só
pode acontecer entre pessoas que têm a capacidade de
sair do planeta. Voce entende? Isso significa que pessoas
pobres que não têm os meios terão que ficar aqui e
sofrer. O ricos fugirão do planeta e eles estarão bem. Isso
é um bom plano?

Fome em um mundo onde temos muita comida. Mas,
apesar disso, 925 milhões de fome em 2010, quantos?
Nove e vinte e cinco milhões de pessoas que passam
fome

Eu prefiro o plano de Deus e não o plano do homem. O
que você acha? Mas ouça, quer eles percebam ou não, a
ciência confirma o que a Bíblia diz. Jesus disse que a única
esperança é sair do planeta

Aqui, quando você entra em um restaurante, não
importa a quantidade de alimentos que você deixa, a lei
é que o restaurante deve jogar essa comida no lixo.

Aqui estão as suas palavras: João 14:1-3, “Não se turbe
o vosso coração; credes em Deus, crede também em
mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim
não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos
lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e
vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu
estou, estejais vós também.”

Violência juvenil e agitação social. No Brasil em 1940, nas
escolas, as principais 7 infrações eram mascar chiclete
em sala de aula, usar mini saia, cortar a fila da cantina,
conversar na classe fora de hora.
Essas foram as principais infrações em 1940. Em 1990,
nas mesmas escolas, as infrações eram dependência de
drogas, assaltos, assassinatos, estupros, etc.
Hoje, os jovens estão usando armas e matando colegas
de escola, professores e outros. Sim, há coisas horríveis
que estão ocorrendo. Não apenas na América, mas em
outros países. Algo está acontecendo com as pessoas. O
valor de uma pessoa, o valor da vida não é mais
importante
2 Timoteo 3:1-5, “Sabe, porém, isto: nos últimos dias,
sobrevirão tempos difíceis os homens serão egoístas,
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,...”
(RELATO ATUAL DO BRASIL DE ALGUM CRIME NA
ESCOLA. OU DE PAIS ASSASSINADOS PELOS FILHOS)
Então a Bíblia diz que as pessoas perderão suas afeições
naturais. O que a Escritura diz é verdade, não é?
…desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem
domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores,
atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que
amigos de Deus

2 Pedro 3:10 - “Virá, entretanto, como ladrão, o Dia do
Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso
estrondo, e os elementos se desfarão abrasados;
também a terra e as obras que nela existem serão
atingidas.”
Não há dúvida de que a Bíblia deixa claro que há um fim,
mas da maneira como as coisas estão indo, eu acredito
que é melhor para nós que o fim venha. A humanidade
não tem solução, não tem respostas, Deus tem. Alguns
escolhem confiar nos homens; Eu escolho confiar em
Deus.
Somente em Deus pode ser encontrada segurança. Eu
não sei quantos de vocês já foram apanhados em uma
tempestade. Não há nada mais tremendo do que ser
pego em algo que você não tem nenhum controle. Uma
tempestade está chegando, implacável em sua fúria. As
Escrituras deixaram claro. A ciência está confirma o que
a Bíblia.
Jesus é a resposta; Ele prometeu que virá novamente.
E de acordo com a Bíblia, Ele diz em 2 Pedro 3:13 e 14 que
“Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos
novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por
essa razão, pois, amados, esperando estas coisas,
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empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem
mácula e irrepreensíveis.”
Havia um criminoso; ele amava o crime. Adorava roubar.
Ele gostava de brigar. Ele era a maior preocupação de sua
mãe. Ela não conhecia a profundidade de corrupção em
que ele estava envolvido. Ele passava a noite toda fora e
então, quando ele voltava pra casa, falava para o irmão
mais novo o que ele estava fazendo e o tipo de coisas que
estavam ocorrendo. Ele simplesmente amava esse tipo
de vida.
Bem, o irmão mais novo se tornou um cristão, e para o
bandido, isso foi um choque. Seu irmão também
conhecia bem sua vida corrupta. E quando seu irmão se
tornou cristão, ele simplesmente não entendeu isso. Seu
irmão tentou compartilhar com ele coisas da Bíblia. Mas
sua reação era fumar maconha e soprar no rosto do
irmão.
Ele não tinha alegria em brigar com uma só pessoa; Era
mais emocionante para ele brigar com três ou quatro
pessoas ao mesmo tempo. Ele era esse tipo de pessoa.
Eles o chamam de coelho porque ele era muito rápido.
Seu irmão orava por ele e o incentivava a consertar sua
vida com Deus.
Uma manhã, por volta das cinco da manhã, houve uma
batida na porta do cristão. Quando ele foi até a porta,
encontrou seu irmão. ”Rápido, abra a porta." Então ele
abriu a porta. Seu irmão entrou correndo. Ele estava
encharcado de suor. Depois de fechar a porta, o cristão
perguntou: Qual é o problema? Ele nunca tinha visto seu
irmão apavorado. "Qual é o problema?"
Ele disse, não sei se estava acordado ou adormecido, não
posso dizer, mas algo aconteceu comigo.
Ele disse: "Eu estava deitado na minha cama e de repente
eu acordei com a realidade de que havia uma luz
brilhante que atravessava a janela. Eu suspeitava que a
polícia estivesse lá embaixo e os holofotes tentavam me
encontrar. Eu me agachei e me arrastei para a janela para
ver quantos carros da polícia estavam lá, e de onde as
luzes estavam vindo. Quando cheguei ao peitoril da
janela, percebi que as luzes não estavam vindo de baixo,
mas sim de cima. Levantei os olhos e, quando o fiz, fiquei
com medo ", disse ele.
Ele continuou, “Louis, havia milhões de milhões de anjos
no céu, e era tão brilhante que estava cegando. No meio
de todos esses anjos, eu vi como um trono, e havia
alguém sentado no trono. Louis, eu vi Deus! Todos
estavam vindo para a Terra. Meu coração começou a
bater. Eu estava aterrorizado e então, eu sabia que
estava perdido. ”

Então eu pensei: "o que posso fazer?" Corri os degraus e
comecei a correr o mais rápido possível para encontrar
meu irmão Gene, meu irmão mais velho, que também se
tornou um pastor. E ele estava correndo, os edifícios
estavam movendo-se para frente e para trás; os carros
estavam batendo, era um caos, uma loucura em todos os
lugares, as pessoas estavam gritando.
Quando eu olhei para cima, percebi que esses seres
estavam se aproximando cada vez mais, então lembro
que comecei a gritar, Gene! Gene! Acordei e encontreime encharcado de suor.
E então ele perguntou. "O que isso significou? O que isso
significou?”
Seu irmão mais novo disse em resposta: " Hector, isso
significa que Deus está te avisando, que você é um
homem perdido e ele quer que você mude sua vida”.
Amigos, ele reconheceu que o seu dia havia chegado e
ele não estava pronto.
Meus amigos, escutem. Não há dúvida de que o que a
Bíblia diz é verdade. Cristo está chegando! Mas a questão
é, você está pronto? Se o Senhor viesse esta noite, você
estaria pronto? Talvez eu devesse simplesmente
reformular a questão dessa maneira. Se o Senhor viesse
esta noite, você gostaria de estar pronto? Quantos de
vocês diriam que gostariam de estar prontos. Você
levantaria sua mão? Sim, Senhor, quero estar pronto. O
Senhor está vindo, para não nos assustar, mas para nos
salvar, mas Ele quer que você esteja pronto. Você estará
pronto?
Vamos orar juntos. “Pai, estamos tão gratos por tudo que
o Senhor nos revelou na Sua Escritura. Nós cremos que a
tua palavra é verdadeira. A ciência está confirmando isso.
Os corações estão desesperados por medo das coisas que
estão acontecendo sobre a terra. Nós reconhecemos que
há desastres em terra e mar, que, independentemente
de quão educados somos, quão tecnicamente equipados
estejamos, as pessoas ainda estão assassinando pessoas,
as nações ainda estão se levantando contra as nações,
milhões estão sofrendo de fome, outros estão morrendo
de doenças. Nós reconhecemos, Pai, que o que Jesus
disse é verdadeiro e agradecemos a revelação para nós.
Você viu nossas mãos. Senhor ajude-nos a fazer nossa
parte para estarmos pronto. Em nome de Jesus, oramos,
Amém.”
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TEMA 6
VOCÊ PODE RENOVAR E RENASCER.
SAIBA COMO!
Havia um pastor que estava fazendo uma série de
sermões na Ilha de Palau, e na quinta-feira, quase no fim
da série, o presidente daquela ilha o convidou para ir ao
seu escritório.
Chegando lá, o presidente disse-lhe: "Decidi ser batizado
e quero ser o primeiro a entrar no tanque de batismo". A
igreja tinha acabado de ser construída e, como um
exemplo a ser seguido, ele queria ser o primeiro a entrar
no tanque. O pastor ainda estava comemorando aquela
boa notícia, quando o rei de Palau também o chamou
para conversar. E quando ele o encontrou, o rei disse:
"Tenho pensado seriamente na minha vida." Há muitas
coisas que eu fiz que sei que não são agradáveis a Deus,
e quero que minha vida seja lavada, purificada" Então ele
disse: "Decidi, Pastor, que eu quero ser o primeiro a me
batizar!" Agora o pastor tinha um dilema. Ele voltou para
o presidente e disse: "Tenho boas e más notícias, qual
delas você quer ouvir primeiro?" Ele disse: “A boa notícia
primeiro." O pastor disse: "O rei, Ibedul, decidiu ser
batizado". E o presidente disse: "Louvado seja o Senhor!"
Então ele disse: "Agora, qual é a má notícia?" "Ele quer
ser o primeiro a se batizar“, o pastor respondeu. “Ah,
entendi." Ele disse. Ele ficou ali pensando. Então, ele
disse: "Está bem, eu serei o segundo." E que dia
maravilhoso de batismo ao ver tanto o rei como o
presidente daquela nação darem o exemplo para o povo,
mostrando sua necessidade de estar ao lado de Cristo.
Vamos orar antes de abrir a Palavra de Deus essa noite.
“Pai, nós agradecemos muito pela oportunidade que
temos de estudar a Tua Palavra. Oramos para que o Teu
Espírito nos ajude a entender a Tua vontade, através da
Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. ”

O versículo 9 começa com as palavras: “Depois destas
coisas". Do que está falando? Ele está falando das
advertências que estão escritas no Livro de Apocalipse,
capítulo 7, versículos 1 a 8, sobre anjos que estão
segurando os quatro ventos da Terra, antes que os
últimos desastres aconteçam para destruir a Terra. Há
um chamado para selar aqueles que permanecerem fiéis.
Os anjos estão tendo dificuldade em conter os ventos,
mas há um anjo que diz: “Não danifiqueis nem a terra,
nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os
servos do nosso Deus”. Mas então, uma cena diferente é
introduzida.
João viu que, após as coisas terríveis que estão prestes a
acontecer, surge uma “grande multidão". Agora, a razão
pela qual essa declaração é feita é porque em Apocalipse
capítulo 6, o último verso termina com a pergunta:
"Quem é que pode suster-se? ” A pergunta faz soar como
se não fossem muitos os que permaneceriam fiéis. Quem
será capaz de permanecer em pé? Mas a boa notícia é
que haverá uma grande multidão que ninguém pode
numerar. O versículo também diz, que essa multidão
vinha de “todas as nações, tribos, povos e línguas". Em
seguida diz: “...em pé diante do trono e diante do
Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas
mãos”. Aqui estão as pessoas que passaram pela grande
tribulação que aconteceu no capítulo 6 de Apocalipse.
João revela que uma grande multidão de pessoas
sobreviveu. Isso não é uma boa notícia!? O texto diz que
eles estão vestidos com vestes brancas, que representa
pureza, e com palmas nas mãos, o que representa vitória.
“...lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do
Cordeiro. ” Apocalipse 7:10
A boa notícia no Livro de Apocalipse, amigo, é que, não
importa quão fracos podemos parecer ou pensar que
somos, em Cristo, há vitória sobre o pecado. Isso não é
uma boa notícia? Sim ou não? Sim!

O tema desta noite é a Revelação e a Renovação em
Apocalipse. No Livro do Apocalipse, há muitas
mensagens maravilhosas, mas em particular, essa é
muito especial. Vamos ler o Livro de Apocalipse no
capítulo 7. Se você tem sua Bíblia, abra em Apocalipse 7,
verso 9, e veja o que diz,

Independentemente de como nos sentimos às vezes, ou
contra o que lutamos em nossas vidas, as Escrituras
revelam que chegará o tempo em que haverá uma
multidão que conquista a vitória, simplesmente porque
olhou para Cristo e por meio dele, foi lavada no sangue
do Cordeiro.

“Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que
ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e diante do
Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas
nas mãos; Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo:
Estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e
donde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes.
Ele, então, me disse: São estes os que vêm da grande
tribulação.”

Assim, o Livro do Apocalipse não traz um final negativo,
mas sim positivo!
Ao redor do mundo, nas pequenas e grandes cidades, há
grandes multidões de pessoas. Você já se perguntou
quantas dessas pessoas vão ser salvas?
Obviamente, não temos como saber isso, não é? Mas
Deus sabe. E fico feliz por saber que haverá tantas
pessoas que ninguém poderia contar. E o interessante é
que a grande multidão de Apocalipse estava lá porque
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passou por um renascimento e uma renovação. Um o
quê? Um renascimento e uma renovação! As vestes
brancas que foram mencionadas no capítulo 7, o que elas
representam?
O capítulo 19 explica que essa multidão, vestida em linho
fino, limpo e branco, está, na verdade, vestida com
justiça.
A Bíblia chama essa justiça de “justiça dos santos”. Agora,
às vezes ouvimos a palavra santo, e se você vem de um
contexto católico, pode estar imaginando que uma
pessoa santa é alguém tão puro e perfeito que pode ir
direto para o céu. Certo? Por exemplo, temos São Pedro,
São João, São Judas, etc. Mas o bom das Escrituras é que
não limita a santidade à pessoas escolhidas por uma
religião em particular. Na realidade, a palavra santo na
Bíblia se aplica aos seguidores de Cristo.
Se você entregou seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e O
tem seguido, você é considerado um santo. Agora, pode
ser que muitos de vocês não se sintam santos. Não é
verdade? Mas não é uma questão de sentir. É uma
questão de aceitar o perdão de Deus e entregar sua vida,
para que Ele opere nela. Ele conhece a condição do nosso
coração. Às vezes, quando olhamos para nós mesmos,
pensamos como é possível sermos salvos? Como? Mas
lembre-se, você nunca irá conseguir vencer sozinho, você
não consegue salvar a si mesmo. Você precisa de ajuda.
Certa vez, um evangelista adventista estava fazendo um
seminário na cidade de Baltimore, Maryland. Na plateia
havia uma senhora bem vestida, uma advogada. O
evangelista que estava pregando a chamou à frente para
ajudá-lo a demonstrar o que ele estava tentando ensinar.
A demonstração era sobre como ajudar pessoas a
tomarem a decisão ao lado de Cristo. Então o pregador a
perguntou:
"Existe alguma coisa que te impede de aceitar Cristo em
sua vida?" E ela respondeu: “Sim. ” Então ele perguntou:
“O que?” Ela disse: "Eu não sou boa o suficiente." Quando
ela disse isso, o pastor viu a tristeza em seu rosto. Ele
então perguntou: "Você tentou se tornar boa o
suficiente?" Ela diz: "Sim". – “Você conseguiu? ” Ela disse
“Não."
O evangelista então perguntou: "Já que você não
conseguiu se tornar suficientemente boa com suas
próprias forças, quem você acha que pode ajudá-la a ser
boa o suficiente?" De repente, lágrimas rolaram em seu
rosto. Ela, então, entendeu o que precisava. Ela disse: "Eu
preciso de Jesus."
O pastor disse: "Veja, todo esse tempo você lutou com
suas próprias forças para se tornar boa, mas você não
conseguiu. “

Há pessoas que são sinceras e que realmente querem
viver uma vida que é agradável a Deus. Mas elas pensam
que, para se aproximarem de Deus, devem primeiro se
tornar boas o suficiente. O triste é que isso é uma
armadilha, porque ninguém consegue ser bom por si
mesmo. É preciso ter Jesus em seu coração. Somente
através de Cristo uma pessoa pode se tornar
"suficientemente boa". É Cristo quem faz você ser bom,
não você mesmo.
Mas ouça, a Bíblia revela algo muito importante aqui.
Essas pessoas que venceram e estão vestidas de branco,
em algum momento de suas vidas, elas se entregaram
para Deus. Elas foram lavadas no sangue do Cordeiro e
tiveram a vitória sobre o pecado.
Uma noite em particular, um importante líder religioso
dos judeus, apareceu para conversar com Jesus. Ele não
queria que as pessoas o vissem conversando com Jesus,
por isso ele foi à noite encontrar com Jesus. Seu nome
era Nicodemos. Alguns de vocês estão familiarizados com
essa história. Jesus, então, fez uma declaração muito
simples: “Em verdade, em verdade te digo que, se
alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de
Deus”. (João 3:3). Ele precisava “nascer de novo." Como
alguém pode nascer de novo?
Quando Cristo se reuniu com seus discípulos na Última
Ceia (também chamada de Comunhão), Ele fez algo que
os pegou de surpresa. Pegou uma toalha e água e
começou a lavar os pés dos seus discípulos.
Em João 13:4, 5 diz “…levantou-se da ceia, tirou a
vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se
com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar
os pés aos discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com
que estava cingido. ”
Ao aproximar-se de Pedro para lavar seus pés, Pedro
ficou indignado com a ideia de Jesus lavar seus pés.
Agora, talvez eu deva explicar um pouco a você que,
naqueles dias, era o servo da casa que lavava os pés das
pessoas. E veja, as ruas de Jerusalém eram empoeiradas,
até animais passavam por elas. Portanto, os pés dos
discípulos estavam longe de estarem limpinhos. Quando
eles iam para a casa de alguém, sempre havia um servo
para fazer esse serviço. Entenderam agora? Não era uma
tarefa agradável de se fazer. Jesus estava fazendo o papel
do servo.
“Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse:
Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus:
O que eu faço não o sabes agora; compreendê-lo-ás
depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés....”
João 13: 6-8
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Quando Pedro viu o seu Senhor se humilhando, agindo
como servo e lavando os pés, Pedro protestou e disse ao
Senhor: "Nunca me lavarás os pés!”
Que declaração!
E você pode imaginar quão chocado ele ficou ao ouvir
Jesus responder sua recusa. Jesus disse: "Se eu não te
lavar, não tens parte comigo."
Pedro não entendeu o que seu Mestre estava fazendo,
mas percebeu que era algo sério. Por isso, pediu que o
lavasse por inteiro!
Não há nada mais preocupante para um cristão do que
ouvir de seu Senhor, “você não tem parte comigo”. Pedro
havia trabalhado com seu Mestre por três anos. Ele
amava o Senhor, e aquelas palavras devem ter dado uma
pontada em seu coração. Você não tem parte comigo!
Obviamente então, a lavagem era algo muito importante
para o Senhor. Não era apenas importante; Era essencial!
Pedro então entende a mensagem e responde: "Senhor,
não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. ”
Pedro se recusou de ter os pés lavados por Jesus, mas
quando ele entendeu que era algo essencial, ele queria
ter certeza de que ele estava completamente lavado.
Voce entende? Lavar era essencial para Jesus, e era um
aspecto essencial também no Antigo Testamento. Muitos
acreditam que não existia batismo no Velho Testamento.
A razão para isso é que a palavra "batismo" é uma palavra
grega, portanto, nunca vai encontrá-la no Velho
Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento foi
escrito em hebraico. As pessoas eram batizadas no
Antigo Testamento? A resposta é sim! Há muitas
ilustrações na Bíblia e na história. Pesquisas têm sido
feitas para ver se os judeus realmente tinham fontes
batismais em suas sinagogas antes do tempo de Cristo.
Descobriram, então, vários lugares que tinham fontes
batismais. O termo utilizado no Velho Testamento é
"purificação" ou "lavagem" em vez de batismo.
Deus disse a Jacó no livro de Gênesis 35: 1-4, que ele
deveria ir e construir um altar para o Senhor. Observe
que ele diz “Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel
e habita ali; faze ali um altar ao Deus que te apareceu
quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então,
disse Jacó à sua família e a todos os que com ele
estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no
vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes;
levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao
Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me
acompanhou no caminho por onde andei. ”
Há três coisas que Jacó destaca como sendo importantes
para ir adorar a Deus. Número 1, se você está indo adorar
a Deus, você não deve ter outro deus na sua vida. Que
mandamento é esse? O primeiro mandamento! "Não

terás outros deuses diante de mim. “ Então, se vamos
adorar a Deus, devemos estar dispostos a deixar de lado
qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus, correto?
Número 2, você precisa se "lavar". Como pecadores, não
podemos nos purificar sozinhos, então buscar de Deus a
purificação espiritual. Ao mesmo tempo, não devemos ir
adorar a Deus sujos ou desleixados se temos condições
de ficar limpos. Devemos demonstrar reverência.
Portanto, nós vamos a Ele como somos, porque não
podemos mudar nossos corações, mas também
reconhecemos que Ele é um ser Santo, quem devemos
reverenciar. Por isso, devemos colocar de lado nossos
“deuses” estranhos e nos limpar, ao ir adorá-lo.
Há um ditado que diz: "A limpeza faz parte da santidade".
Você já ouviu essa frase? É um ditado inglês. As mães
sempre têm mais trabalho com alguns filhos do que
outros, principalmente quando se trata de tomar banho.
Elas às vezes precisam agarrar os filhos pela orelha para
levar para o banheiro. Algumas gostam de falar, “Você
pode ser pobre, mas não precisa ser sujo. ” Se é
importante estar limpo no meio de outras pessoas,
quanto mais importante é estar limpo diante de Deus.
Você concorda? Sim ou não?
Deus pedia ao povo, então, que se livrassem de deuses
estranhos, se limpassem, e eles também deveriam
“trocar de roupa".
Espiritualmente falando, a mensagem que Deus deu à
Jacó também serve para nós hoje. Esses “deuses” que o
texto menciona pode não ser algo que você tenha
esculpido, mas pode ser qualquer coisa que colocamos
no lugar de Deus. Há muitas coisas que, infelizmente, se
tornam nossos deuses. Não é verdade? Uma maneira de
testar se algo é um deus para você ou não, é se você
consegue viver sem isso, colocar de lado. Se há algo em
sua vida que você tem dificuldade de entregar a Deus,
então pare e pense bem se isso não está sendo um deus
para você. Para algumas pessoas, por exemplo, o carro é
o deus delas.
Alguns fazem de seu namorado/a ou companheiro/a um
deus. Outros fazem do dinheiro seu deus. Outros fazem
da vida/status social um deus. Há diversas coisas que as
pessoas transformam em deuses. Mas o que quer que
seja, se você deseja se entregar a Jesus, então você deve
deixar de lado esses “deuses”. Você também de ser
lavado. A importância da lavagem é reforçada em todo o
Antigo Testamento. A troca do vestuário. As roupas
representam o caráter sujo que temos.
E se você ler no Livro de Zacarias, verá que o Senhor diz
ao anjo para tirar o manto sujo do sacerdote e, em
seguida, dar-lhe um novo, representando uma mudança
de caráter. Assim, nos chegamos a Deus como pecadores,
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mas Cristo não nos deixa vivendo em pecado. Seu desejo
é nos livrar do pecado para que possamos ser vitoriosos.

quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. ”

Note como a família de Jacó respondeu, em Gênesis 35:4:
“Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que
tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das
orelhas. ”

“A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te
digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o
reino de Deus. ”

Agora, alguns de vocês podem ficar surpresos ao
descobrir que eles consideraram joias como sendo
deuses estranhos também.
Então eles colocaram de lado seus brincos, anéis, etc.
Em Êxodo 19:10, 11, encontramos a mesma ideia de
lavagem e preparação para ter um encontro com Deus. A
Bíblia diz:
“Disse também o SENHOR a Moisés: Vai ao povo e
purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e
estejam prontos para o terceiro dia; porque no terceiro
dia o SENHOR, à vista de todo o povo, descerá sobre o
monte Sinai. ”
Deus queria se encontrar com Seu povo, mas antes, Ele
queria que eles fizessem a sua parte, se preparassem.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta prática. Quando
você vai encontrar alguém que você considera
importante, ou alguém que você respeita, o que você
faz? Você vai todo sujo e malvestido?
É claro que não! Você toma banho, se arruma, se veste
bem. Fazemos de tudo para ficar apresentáveis. Não é
verdade?
Se fazemos isso com seres humanos, então, quanto mais
não devemos nos preocupar ao ir encontrar com o nosso
Deus! Os israelitas, então, foram ensinados a importância
de estarem limpos para se apresentar diante de Deus. No
nosso mundo moderno, muitas vezes, esquecemos
algumas coisas básicas que são muito importantes na
caminhada com Cristo.
Em Salmos 51: 2, 7, Davi entendeu a importância da
lavagem/purificação. Ouça a sua oração. Ele diz “Lava-me
completamente da minha iniquidade e purifica-me do
meu pecado. ”
“Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e
ficarei mais alvo que a neve. ”
As pessoas compreendiam que a limpeza exterior
simbolizava a limpeza interior. Fazemos o que podemos
para que Deus possa fazer o que só Ele pode fazer. Mas
se não fizermos nada, se não desejamos ser limpos, então
Deus não pode fazer por nós o que só Ele pode fazer, que
é limpar o nosso coração.
E voltando a Nicodemos, Jesus lhe disse em João 3: 3, 5:
“Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo:

Não, não é um erro ortográfico. A maioria de nós, só
recordamos o versículo 5. Mas o versículo 3 é um pouco
diferente. O versículo 3 diz: se alguém não nascer de
novo, não pode ver o reino de Deus. ”
A razão pela qual isso é importante é porque, quando
estamos vivendo longe de Deus, somos considerados
mortos e cegos. Quando finalmente nos tornamos
espiritualmente vivos, Deus nos capacita a ver, o que
significa compreender a importância de nossa salvação.
Então, uma pessoa que vai entrar no reino de Deus deve
primeiro ver. Se uma pessoa não vê que necessita de
salvação, então essa pessoa é considerada cega e morta,
espiritualmente. Quando ocorre um renascimento
espiritual, a pessoa começa a ver sua real condição, o que
a leva a querer uma mudança de coração, o que a Bíblia
chama de nascer de novo.
Você primeiro deve VER para entrar no reino de Deus.
Quero te fazer uma pergunta. Quantos de vocês querem
entrar no Reino de Deus? Amém!
Se você não entrar no Reino de Deus, então você estará
perdido, certo? Deve haver um despertar espiritual, uma
percepção de sua verdadeira condição - uma percepção
da necessidade de Deus. Você deve perceber que não
pode fazer nada por si mesmo. Só então, você sente a
necessidade de buscar Aquele que pode realmente
mudar seu coração. E você, então, experimenta uma
mudança de coração, o que a Bíblia chama de nascer de
novo.
Mas observe que o texto menciona "nascer da água".
Esta é a mesma ideia que vimos no Velho Testamento.
A pessoa deve ser lavada.
No Livro de Romanos, Paulo fala sobre esta lavagem
como sendo o batismo.
“Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos
batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua
morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo
batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre
os mortos pela glória do Pai, assim também andemos
nós em novidade de vida. ” Romanos 6:3
O arrependimento é uma tristeza sincera pelo pecado
que cometeu e um afastamento do mesmo. E assim,
quando a escritura diz que uma pessoa deve ser lavada,
há uma condição, que é experimentar o arrependimento.
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Em Romanos 6: 3, 4, é interessante que Paulo compara o
batismo a três coisas - morte, sepultamento e
ressurreição. Quando uma pessoa é batizada, seu
batismo deve representar morte, sepultamento e o que
mais? Ressurreição! Normalmente, quando uma pessoa
é batizada, antes de ser mergulhada debaixo da água,
eles prendem a respiração, representando a morte.
Quando são mergulhadas na água, o sepultamento é
representado. E então, o que representa o sair da água?
Ressurreição. E essas três palavras apontam para o que
Cristo fez por nós, Ele veio, morreu, foi sepultado e
ressurgiu para nos dar a salvação. A Bíblia deixa claro que
existe uma maneira específica de uma pessoa ser lavada
ou batizada, representando assim a morte, o
sepultamento e a ressurreição.
A Bíblia não nos dá apenas a Páscoa como um dia para
recordar a morte, o sepultamento e a ressurreição de
Cristo. Ela nos dá o batismo para isso. Assim, você pode
celebrar a morte, o sepultamento e a ressurreição de
Cristo toda vez que alguém é batizado. Você não precisa
esperar chegar a Páscoa.
O indivíduo que se arrepende, tem o coração
transformado e é batizado, ao sair da água, tudo o que
ele entregou a Deus, tudo que ele confessou foi lavado, e
essa pessoa começa uma vida nova. Deixe-me explicar
isso para você desta forma. Quantos de vocês fizeram
coisas em sua vida que pensaram: “Se eu pudesse voltar
no tempo, não faria isso. ” Alguma vez você já se sentiu
assim? Bem, o batismo é a solução que Deus proveu para
que o pecador arrependido tenha a sua vida de pecado
lavada, e possa começar uma nova vida em Cristo. Assim,
embora você seja mais velho, como Nicodemos, mas
deseja um novo começo, você pode ter esse novo
começo através do batismo. Nós, que somos mais velhos,
já vivemos o bastante para acumular muitos erros. Às
vezes carregamos fardos, um peso sobre nossos ombros
de coisas que nunca desejávamos que tivesse
acontecido. Mas em Cristo, Deus proveu um meio para
que esses fardos sejam removidos. Você pode entender,
então, por que o batismo é tão importante para o
Mestre. É por isso que Ele disse a Pedro, "Se eu não te
lavar, não tens parte comigo“, porque o céu não é para
pessoas que querem carregar seus pecados para lá. O céu
é para pessoas que querem deixar seus pecados para
trás. E se Deus proveu uma solução para permitir que
você deixe seus pecados para trás, por que não
aproveitar dessa solução? O que o impedirá de tirar
proveito disso? Se você entender quão maravilhoso é
esse privilégio, certamente vai se apressar para ter esse
privilégio!
Gálatas 3:27 diz “porque todos quantos fostes batizados
em Cristo de Cristo vos revestistes. ”

Lembra-se daquele manto branco de justiça do qual a
Bíblia fala? Simbolicamente, representa o caráter de
Cristo, de modo que, quando uma pessoa aceita a Cristo
e é lavado, o céu considera essa pessoa não pelo seu
caráter antigo, suas velhas roupas, mas sim como
estando vestido com a vida perfeita de Cristo. Então, há
uma troca. As roupas sujas e velhas são substituídas
pelas roupas limpas e puras de Cristo. Isso é a Justiça de
Cristo. Deus olha para o pecador arrependido e lavado
como se ele nunca tivesse pecado, e ele é visto como
alguém coberto pela vida perfeita de Cristo.
Em Atos 2:38, no dia em que os judeus estavam reunidos
em Jerusalém no dia de Pentecostes, Pedro pregou. O
verso 37 diz que o povo que ouvia as palavras de Pedro
foi comovido e seus corações foram tocados. E então,
quando o povo perguntou a Pedro “o que devemos
fazer? “
“Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de
vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para
remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do
Espírito Santo. ”
Agora, observe o texto: “...para remissão dos vossos
pecados." O que significa remissão? Essa palavra significa
se livrar do pecado.
E assim, uma pessoa que entende o que Deus está
pedindo e se arrepende e se entrega para seguir aquilo
que Deus revelou, tem seus pecados removidos pelo ato
do batismo. E observe o que diz no versículo 41, que
essas pessoas foram batizadas. No mesmo dia, foram
batizadas cerca de 3.000 pessoas. Que dia maravilhoso
deve ter sido! Imagina ver 3.000 pessoas sendo batizadas
em um só dia! A Bíblia revela que essas pessoas, não só
foram batizadas, mas também foram acrescentadas à
Igreja, ou seja, se uniram ao grupo de fiéis.
E em relação ao batismo de bebês? Lembre-se:
"Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo". Um bebê pode se
arrepender? O que vocês acham? Sim ou não? Logo,
aspersão não é batismo. Aspersão é uma tradição que
começou a ser praticada depois de Cristo, para dizer que
as pessoas foram batizadas. Mas de acordo com as
Escrituras, o batismo tem a ver com uma compreensão
inteligente da necessidade de um Salvador, e os bebês
não têm esse entendimento. Portanto, os bebês não se
arrependem.
Havia uma moça que foi visitada por um jovem obreiro
bíblico. Ele estava tentando ajudá-la a entender a
necessidade de ser batizada. Ela continuou e insistiu que
ela já tinha sido batizada por aspersão.
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Então ele leu para ela: “Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas
as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou
convosco todos os dias até à consumação do século. ”
Ele argumentou que, para ser batizado, ela precisava ser
ensinada. Mas mesmo assim ela não aceitava. Pode um
bebê ser ensinado? Sim ou não? Ele estava tentando
ajudá-la a entender, mas não importava o que o texto
dizia, ela simplesmente não entendia. “Já fui batizada",
dizia ela. Um dia, ele foi à sua casa, e quando ele chegou
lá, ela estava chorando. Seu cachorrinho havia sido
atropelado por um carro. E então ele se sentou com ela,
e tentou confortá-la. Ele, então, voltou a falar com ela
sobre salvação, e a necessidade de ser lavada. Ela disse:
"Já te disse que fui batizada." Ele, então, começou a orar,
o que posso fazer para ela entender? Como posso ajudar
esta moça a entender que a aspersão não é batismo? De
repente, o Senhor lhe deu uma ideia.
Então ele disse: “Como você vai enterrar seu
cachorrinho? Vai colocar apenas alguns grãos de areia
por cima? Ela respondeu, "não, eu tenho que cavar um
buraco no chão e cobri-lo por inteiro. “
E de repente, ela entendeu que para ser batizada, você
precisa ser enterrado, e então, ressurgir das águas,
simbolizando a morte e ressurreição de Cristo. E louvado
seja o Senhor, ela foi batizada.
Agora, ouça, no livro de Atos capítulo 8, a Bíblia menciona
um homem que era um eunuco da Etiópia. Filipe,
discípulo de Cristo, então, se aproximou dele enquanto
lia a Bíblia. Filipe perguntou: "Compreendes o que vens
lendo? ” Sua resposta foi: “Como poderei entender, se
alguém não me explicar?". Então, Filipe entrou na
carruagem junto com ele e começou a explicar o texto de
Isaías. Ele estava lendo sobre as profecias do Velho
Testamento sobre a vinda de Cristo, que seria crucificado
como um Cordeiro e levado ao matadouro. O eunuco
aprendeu e descobriu a verdade sobre Cristo.
Ele era um judeu que tinha ido a Jerusalém para adorar,
e estava voltando para sua casa. Filipe lhe explicou que
aquele de quem a Bíblia estava falando era Aquele que
foi crucificado em Jerusalém, e Seu nome era Jesus
Cristo. Quando o eunuco compreendeu que o Messias já
havia chegado, queria aceitá-lo como seu Salvador. A fim
de demonstrar sua aceitação de Cristo como seu
Salvador, ele fez um pedido a Filipe.
Versos 36 e 37 diz, “Seguindo eles, caminho fora,
chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco:
Eis aqui água; que impede que seja eu batizado? ”
Este eunuco estava familiarizado com o batismo e o
significado dele e, quando ele compreendeu que Jesus

era de fato o Messias do qual Isaías falava, e que Ele já
havia morrido e ressuscitado, esse eunuco queria aceitar
a Cristo como seu Salvador, e ele entendeu que, para
demonstrar sua decisão, ele deveria ser batizado.
Então a Bíblia diz, “Filipe respondeu: É lícito, se crês de
todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que
Jesus Cristo é o Filho de Deus. ” Atos 8:37
Você pode ver então que, ao longo das Escrituras,
quando as pessoas compreendem suas necessidades
espirituais e percebem que Deus é o Único que pode
suprir essas necessidades, elas decidem entregar seus
corações a Deus, pedem perdão a Ele pelos seus pecados,
e decidem ser batizadas para demonstrar essa decisão de
seguir a Cristo.
O batismo é semelhante ao casamento. Se um casal se
apaixona, eventualmente eles querem se casar, não é
verdade? Pelo menos é o ideal que Deus planejou, não
importa o que a sociedade pense, Deus disse: "Um
homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa
e eles serão uma só carne". Qualquer coisa fora disso,
Deus chama pecado. E quando eles decidem se casar,
eles, então, organizam a cerimônia do casamento. Eles
trocam votos de compromisso um com o outro e eles
expressam publicamente essa decisão. Quando uma
pessoa decide que quer se juntar a Cristo, há também um
casamento realizado e esse casamento é chamado de
batismo. Através do batismo, podemos expressar
publicamente que aceitamos a Cristo como nosso
Salvador, mostrando que somos agora um com Cristo e
que daqui em diante vamos viver para Ele.
O verso 38 diz, “Então, mandou parar o carro, ambos
desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. ”
A Bíblia deixa claro que as pessoas que compreendem
sua condição e percebem que precisam de uma
purificação, devem seguir o exemplo de Cristo, que
também foi batizado.
De acordo com Mateus 3:16, “Batizado Jesus, saiu logo
da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito
de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.”
“Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo;” Efésio 4:5
E em relação ao rebatismo? Pode ser que alguns de vocês
foram aspergidos e alguns batizados. Pode ser também
que alguns de vocês não acreditem que exista rebatismo
na Bíblia.
Algumas pessoas pensam que isto tem a ver com a
quantidade de batismo. Mas o que Paulo está dizendo
nesse verso é que existe apenas um verdadeiro Senhor,
uma verdadeira fé e um verdadeiro batismo. A razão pela
qual ele disse isso foi porque, naqueles dias, havia muitas
pessoas que se diziam o Messias ou que espalhavam
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heresias. Portanto, ele queria nos guiar à Jesus, que é o
verdadeiro Messias. Naqueles dias, havia muitos
apóstatas que andavam ensinando falsidades. Por isso,
Paulo diz em Gálatas: "se alguém vos prega evangelho
que vá além daquele que recebestes, seja anátema”. Ele
queria deixar claro de que há apenas um Senhor que
você deve seguir, há apenas uma verdadeira fé, e há
apenas um verdadeiro batismo. Você pode entender
agora porque Paulo faria essa afirmação, hoje em dia, por
exemplo, há vários tipos de batismos. Mas a Bíblia só
revela um tipo. Um dia, Paulo estava passando por
Éfeso e encontrou vários discípulos.
“Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo,
tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso
e, achando ali alguns discípulos. Eles, tendo ouvido isto,
foram batizados em o nome do Senhor Jesus. ” Atos
19:1-2
Em Atos capítulo 19: 1-5, quando ele se encontrou com
aqueles discípulos, ele lhes perguntou. "Recebestes,
porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe
responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que
existe o Espírito Santo." E Paulo então fez a pergunta:
"Em que, pois, fostes batizados? ” E eles responderam:
“No batismo de João. ” Então, Paulo disse: “João realizou
batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresse
naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. ” Eles,
tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor
Jesus.
Em Lucas 7: 29-30, fala sobre pessoas que recusaram o
batismo, observe o que é dito “Todo o povo que o ouviu
e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus,
tendo sido batizados com o batismo de João; mas os
fariseus e os intérpretes da Lei rejeitaram, quanto a si
mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados
por ele. ”
Em outras palavras, João estava batizando pessoas e
aqueles que se batizavam encontravam salvação. Mas
havia também os que se recusaram a ser batizados. E o
interessante é que o texto diz que eles, na verdade, não
estavam rejeitando João. Quem eles estavam rejeitando?
O conselho de Deus! Se as Escrituras nos revelam o que
devemos fazer, e decidimos não fazer o que Deus nos
revelou, então não estamos rejeitando o mensageiro,
estamos, na realidade, rejeitando a Deus. Isso faz sentido
para você?
Em uma série de evangelismo na Romênia, havia cerca de
4.000 pessoas assistindo. Em um dos dias, quando o
evangelista estava indo para o tanque batismal, ele notou
um casal. Era um rapaz e uma moça. A moça estava
chorando. O pastor percebeu que ela estava perturbada,
porque ela agarrou seu roupão de batismo. Ele, então,
parou para ouvi-la.

Ele olhou também para o jovem, e era óbvio que ele
também estava aflito. Ele amava aquela jovem e eles
estavam noivos. O pastor perguntou: “O que está
acontecendo? Qual o problema? ” E ele olhou para ela
com lágrimas rolando e disse: "Eu a amo, mas quero
seguir a Jesus." Ao ouvir isso, ela deu as costas e foi
embora. O jovem, então, inclinou a cabeça e tomou o seu
lugar entre os que seriam batizados.
Aquele jovem compreendeu o real valor do batismo e sua
importância para a salvação. Ele entendeu o que
significava. E então, ele decidiu sacrificar tudo para seguir
a Cristo, até mesmo sua noiva. Dois anos depois, o pastor
encontrou esse jovem e perguntou a ele como se sentia.
O jovem respondeu: “Estou tão feliz de ter dado meu
coração a Jesus, apesar de tudo, porque encontrei a paz
que eu precisava".
Nesta noite, vários de vocês devem estar em situações
semelhantes. Vários de vocês devem ter sido aspergidos
quando eram crianças. E todo este tempo você
acreditava que já tinha sido batizado, mas agora você
percebe que na verdade não foi batizado de acordo com
a Bíblia. Em seu coração você sente o desejo de ser
lavado, para ser purificado e para estar entre os que
foram lavados no sangue do Cordeiro. Hoje à noite você
quer dizer: "Senhor, eu sei que eu fui aspergido, mas eu
percebi agora que eu devo ser lavado. É meu desejo ser
lavado. “ Há alguém aqui nesta noite que gostaria de
levantar a mão, e dizer: "Sim, eu preciso ser lavado“?
Alguém? É possível também que alguns de vocês já
tenham sido batizados por imersão. Entretanto, depois
de virem e estudarem a Palavra de Deus, vocês
perceberam que não estavam de fato seguindo a Palavra
de Deus. Talvez você tenha seguindo tradições, ou coisas
que você foi ensinado pela sua igreja, em particular. Mas
agora você percebe que compreende melhor a vontade
de Deus e você sente que precisa seguir o que aprendeu.
Ouça o que Jesus diz em João 12:35: "Ainda por um
pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz,
para que as trevas não vos apanhem; e quem anda nas
trevas não sabe para onde vai. ”
Há momentos em que as pessoas hesitam em ser
batizadas, mas a Bíblia diz em Marcos 16:16: “Quem crer
e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será
condenado. ”
Paulo diz em Atos 22:16: "E agora, por que te demoras?
Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados,
invocando o nome dele. ” Se há alguém aqui que nunca
foi batizado, ou mesmo que já tenha sido batizado ou
aspergido antes, e que sente que Deus está falando a seu
coração esta noite e é seu desejo ser lavado dos seus
pecados, levante sua mão e diga: "Senhor, quero estar
entre aqueles que serão batizados, quando eu estiver
pronto. ” “Preciso consertar a minha vida, colocá-la da
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maneira que deveria ser, e para isso, quero ser batizado.
Eu quero ser rebatizado. Eu fui batizado antes, mas eu caí
e quero entregar minha vida novamente ao Senhor ".
Fique de pé, se esse é o seu desejo. Fique de pé se em
seu coração, você diz: "Sim, eu quero ser lavado. Eu
preciso ser lavado. Eu preciso colocar minha vida em
ordem, preciso colocar minha vida aos pés de Jesus "
Talvez seja difícil para você ficar em pé, talvez não esteja
acostumado com isso. Então eu vou pedir aos diáconos
que passem alguns cartões de decisão. Assim, você pode
escrever no cartão o seu desejo. Estamos planejando ter
uma cerimônia de batismo em breve e para mim, seria
uma alegria enorme ver vocês que tomaram a decisão,
serem batizados. Mas essa decisão é sua. Não podemos
decidir por você. Você mesmo tem que decidir ser lavado.
Nós podemos te ajudar, mas a decisão é sua. Por isso, ao
pegar um cartão, ore e marque o desejo que está em seu
coração.

Agora que os cartões serão recolhidos, eu vou pedir que
vocês se juntem a mim nessa oração final. "Pai, muito
obrigado pela alegria de saber que um dia estaremos de
pé ao redor do trono, no mar de vidro, vestido com
roupas brancas. Obrigado pela oportunidade de estar
entre aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro.
Somos gratos pela oportunidade de ter um novo começo
e oro por aqueles que ainda estão lutando, para que o
Senhor os abençoe e lhes dê força para Te seguir e fazer
o que o Senhor pede em Tua Palavra. Obrigado por nos
ouvir. Oramos em nome de Jesus Cristo, amém.”

Enquanto os cartões de apelo estão sendo entregues, vou
contar uma história. Havia um bispo católico em Nova
York chamado Fradelli, que estivera participando de uma
série de reuniões como essa. Ele estava vestido
normalmente, então, ninguém sabia que ele era um
bispo. O seu amigo que o havia encorajado a ir a essa
reunião de oração e, um dia, ele finalmente foi. Noite
após noite ele ouvia coisas que nunca tinha ouvido em
toda a sua vida, embora fosse um bispo católico. Então,
ele finalmente decidiu considerar o que estava ouvindo.
E, em uma das noites, ele ouviu o sermão sobre o batismo
e aquilo realmente lhe tocou e agitou o seu coração.
Consequentemente, ele decidiu que queria ser batizado.
Foram feitos os planos para o seu batismo. O dia do seu
batismo também seria seu aniversário, então, ele
chamou os seus amigos, que eram padres para celebrar
com ele seu aniversário naquele dia. Mal sabiam que ele
também iria comemorar seu novo nascimento. Eles
foram porque queriam honrá-lo pelo serviço que ele
havia prestado à Igreja Católica durante todos esses
anos. Quando o dia chegou, ele disse na frente de seus
amigos: "Estou muito feliz que vocês vieram hoje.
Quando eu era apenas um bebê, meus pais me batizaram
por aspersão", disse. "Mas, estudando a Bíblia, eu
percebi que as crianças não têm a capacidade de
arrepender-se ou sentir culpa pelos seus pecados.
Descobri, através da Bíblia, que Deus quer que sejamos
lavados por inteiro dos nossos pecados e eu escolhi esse
novo nascimento espiritual de acordo com a Bíblia, e fico
feliz que todos vocês puderam vir para testemunhá-lo".
Então, o bispo Fradelli entrou no tanque batismal e
experimentou o novo nascimento. Amigos, se um bispo
pode ser rebatizado, certamente você também pode.
Agora é o momento de escrever a sua decisão, seu
desejo e se você já escreveu, e você pode devolvê-lo.
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TEMA 7
CRISE MORAL:
O PECADO IMPERDOÁVEL
Em uma reunião de tenda realizada na Florida, enquanto
o pregador estava fazendo sua apresentação, as luzes
estavam desligadas porque ele estava mostrando slides,
um casal entrou. O pregador poderia dizer por suas
formas que era um homem e uma mulher .
Assim que o orador terminou seu tema, o casal saiu da
tenda. Quando ele perguntou sobre eles, ninguém os
tinha visto antes ali. Na noite seguinte, eles voltaram
cedo. Foi então que o evangelista notou que ambos eram
fisiculturistas, gostavam de musculação. Eles ficaram
sentados e ouviram o pregador. Na terceira noite,
sentaram-se mais perto da frente e ouviram com grande
interesse. Quando o orador fez o apelo para ir à frente, o
marido e a esposa responderam. Com lágrimas
escorrendo pelo rosto, o homem perguntou ao pastor:
"Deus pode me perdoar?".
"Sim", disse o pastor. "Como você sabe?” O homem
questionou. "Você não sabe quem eu sou e o que fiz". O
pastor respondeu: "É verdade, mas sei quem é Deus e o
que ele pode fazer. O que você fez que você acha que
Deus não pode perdoá-lo? "Eu matei cerca de 350
pessoas!"
"Como você matou 350 pessoas?” “Eu cresci ateu". O
homem começou. "Meu pai era ateu e assassino
profissional. Depois que ele matava alguém, ele se
escondia. Eu odiava isso. Eu determinei que eu
descobriria como matar sem ter que se esconder. "
"Quando eu tinha 17 anos, decidi me juntar ao exército.
Eu me tornei um piloto de helicóptero e me ofereci para
o Vietnã. Quando cheguei, fui voluntário para cada
missão de destruição. Foi então que contei 350 corpos
que destruí. Nunca tive remorso nem tristeza pelo que fiz
até chegar à essa reunião de tenda. "Agora o que eu
faço?”
O pastor então abriu sua Bíblia e leu: “Se confessarmos
os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.”
"Como posso acreditar nisso?” Perguntou o homem.
"Porque Deus o declarou!" O pastor respondeu. "O que
eu preciso fazer?" Ele perguntou. "Apenas ajoelhe-se e,
com um coração arrependido, diga-lhe que está
arrependido e peça-lhe que o perdoe." O pastor
respondeu.
Os homens e a esposa se ajoelharam e oraram. Sim, se
confessarmos nossos pecados.

Em Mateus 12:31, 32 Jesus fez uma declaração sobre o
perdão que chocou as pessoas do seu tempo. Ele disse:
“Por isso, vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão
perdoados aos homens; mas a blasfêmia contra o
Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma
palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso
perdoado; mas se alguém falar contra o Espírito Santo,
não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no
porvir.”
Alguém sabe que tipo de pecado é esse?
Será que o pecado imperdoável é:
Matar? - Moisés e Paulo mataram. Êxodo 2:11, 12; Atos
26:10, 11.
Adultério? – Davi adulterou. 2 Samuel 12: 9
Amaldiçoar? – Pedro negou Jesus. Mateus 26:73, 74
Não é matar: Moises matou e foi perdoado. Vendo que
um egipcio espancava um hebreu, “olhou de um e de
outro lado, e, vendo que não havia ali ninguém, matou
o egípcio, e o escondeu na areia.” Êxodo 2:12.
Paulo matou e foi perdoado. Ele disse que havendo
recebido autorização dos principais sacerdotes, prendeu
muitos dos santos nas prisões e “…encerrei muitos dos
santos nas prisões; e contra estes dava o meu voto,
quando os matavam…” Atos 26:10
Adultério: Davi adulterou e foi perdoado. Ele orou
“apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó
Deus, um coração puro e renova dentro de mim um
espírito inabalábel.” Salmo 51:10
Amaldiçoar e negar a fé: Pedro traiu e foi perdoado.
“Logo depois, aproximando-se os que ali estavam,
disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um
deles, porque o teu modo de falar o denuncia“…Ele
negou outra vez com juramento: Não conheço tal
homem...e imediatamente cantou o galo.” Mateus
26:72
JESUS DISSE QUE É O PECADO CONTRA O ESPÍRITO.
Portanto, para entender esta questão, devemos primeiro
considerar quem ou o que é o Espírito Santo.
Ao falar com um homem chamado Nicodemos, Jesus
procurou abrir sua mente para a experiência milagrosa
da conversão. Como Nicodemos não entendia a
explicação de Jesus, então usou uma ilustração da
natureza para abrir sua compreensão.
“O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não
sabes donde vem, nem para onde vai; assim é todo o
que é nascido do Espírito.” João 3:8
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Aqui, Jesus comparou o Espírito com o vento. Você não
pode vê-lo, mas você pode percebê-lo pelo seu efeito.
Você pode ver as coisas se movendo em razão do vento,
ou ouvir o som dele.
Algumas pessoas não sabem nada sobre o Espírito; eles
são estranhos às influências divinas. Outros foram
ensinados, ou pensam que Ele é como uma corrente
elétrica ou um poder, ou algum elemento como o vento.

Uma vez que estes não são judeus e Pedro ainda mantém
a idéia de que apenas os judeus podem ser salvos, Deus
também lhe dá uma visão. Assim, enquanto os servos
estão a caminho de Pedro, Deus lhe mostra animais
imundos (versículos 9-12). Ele é ordenado a matar e
comer (versículo 13). Pedro se recusa porque Jesus nunca
os comeu e, como judeu, ele cresceu nunca comendo-os
(versículo 14). Então a voz diz: "O que Deus purificou, não
chame de comum" (versículo 15).

No entanto, Jesus faz muitas declarações para
entendermos o assunto. Observe as muitas
características diferentes que Jesus disse sobre o Espírito
Santo. Ele é chamado: Deus: Ele é capaz de consolar,
ensinar, testemunhar, repreender as pessoas de suas
ações ou pensamentos errados, capaz de orientar, ouvir
e falar.

Pedro ficou confuso. O que a visão poderia significar?
Veja o versículo 17. Enquanto ele estava pensando sobre
a visão, os três homens aparecem no lugar onde ele
estava. É então que o Espírito diz a Pedro que não faça
perguntas. Foi Ele quem enviou os homens. Observe o
ponto principal. Este é o Espírito Santo falando com
Pedro. Ele é a terceira Pessoa da Divindade.

Ele mostra, revela, ordena, pode ser entristecido
(portanto, tem sentimentos), pode-se pecar contra Ele,
pode ser apagado do coração, pode nos fazer lembrar de
coisas, Ele intercede por nós, capaz de nos dar o poder, e
Ele é capaz de testemunhar. Na verdade, Ele é o único
que liderou e dirigiu a igreja do Novo Testamento.

Falando do Espírito, Jesus disse em João 14:26: “Mas o
Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em
meu nome…”

É nesse sentido que Jesus usa uma ilustração da natureza
em João 3: 8. Há muitas coisas em nosso mundo que não
podemos ver. Não podemos ver eletricidade, mas
quando há uma faísca, ou acendemos as luzes, sabemos
que está presente. Não podemos ver a gravidade, mas
quando vemos algo cair, sabemos que a gravidade está
causando essa queda. Não podemos ver vírus, nem
bactérias, mas quando ficamos com gripe ou um
resfriado, sabemos que estão nos deixando doentes.
Assim é o Espírito Santo.

No verso 13 Ele disse, “quando vier, porém, o Espírito
da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não
falará por si mesmo…”

Você não pode vê-Lo, mas quando sua consciência está
perturbando você, ou você se sente culpado, ou quando
sente que não deve fazer algo errado, então, você sabe
que Ele está presente

Em João 16:8 Ele disse: “Quando ele vier, convencerá o
mundo do pecado, da justiça e do juízo.”

Observe! É o Espírito Santo que nos permite
compreender as coisas espirituais. Sem ele, não
poderíamos saber o que é certo e o que é errado. Sem
Ele, não poderíamos ter uma consciência. Sem Ele, nunca
poderíamos entender a Bíblia.
Agora que sabemos que o Espírito Santo é a Terceira
Pessoa da Divindade, e não apenas uma essência, como
uma pessoa comete o pecado contra Ele? Existem vários
exemplos nas escrituras que nos ajudam a entender.
1.

Pessoas presas à tradição que não querem
mudar: “Homens de dura cerviz e incircuncisos
de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao
Espírito Santo; assim como fizeram vossos pais,
também vós o fazeis.” Atos 7:51

2.

Endurecendo o coração contra os caminhos e a
vontade de Cristo: “Assim, pois, como diz o
Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não
endureçais o vosso coração como foi na
provocação, no dia da tentação no deserto.”

Encontramos um excelente exemplo disso na Bíblia.
Leiamos Atos 10:19, 20.
“Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o
Espírito: Estão aí dois homens que te procuram, levantate, pois, desce e vai com eles, nada duvidando; porque
eu os enviei.”
Nos versículos 1 e 2 deste capítulo, nos dizem que um
centurião romano estava orando. Vamos ver isso. Se você
tem sua Bíblia, vabra lá. Note que ele diz que ele não era
um judeu, mas um um italiano. Também diz que ele era
dedicado e orava a Deus continuamente. Enquanto ele
está orando, ele tem uma visão (versículos 3 e 4). Ele é
então dito para ir e encontrar Pedro, que está em Joppa
(ver versículos 5, 6). Ele imediatamente envia seu servo e
soldado para encontrar Pedro (versículos 7, 8).

Judas era avarento, tinha extrema ganância por riqueza e
ganho material.
Ananias e Safira: tentaram encobrir algo errado mesmo
sabendo que não agradava a Deus. “Então, disse Pedro:
Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que
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mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor
do campo?” Atos 5:3
Uma das histórias mais tristes do Antigo Testamento de
alguém que pecou contra o Espírito Santo é encontrada
em 1 Samuel 10. Deus o chamou para ser o primeiro rei
de Israel.
Vamos ler: 1 Samuel 10: 9,10 – “Sucedeu, pois, que,
virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe
mudou o coração; e todos esses sinais se deram naquele
mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de
profetas lhes saiu ao encontro; o Espírito de Deus se
apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles.”
Deus não apenas o chamou para ser rei, ele mudou seu
coração. Mas ele tinha um espírito incurável. Quando
Deus lhe pedia que fizesse alguma coisa, ela fazia outra
coisa. Quando repreendido, ele nunca assumia a
responsabilidade. Ele sempre culpava outra pessoa. Com
essa atitude, Deus nunca poderia corrigi-lo. Esta
inclinação de não aceitar a correção levou Deus a declarálo um rebelde.
Deus o advertiu em 1 Samuel 15:23. O profeta disse:
“Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a
obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar.
Visto que rejeitaste a palavra do SENHOR, ele também
te rejeitou a ti, para que não sejas rei…”
Mesmo depois disso, ele continuou não escutando.
Finalmente, encontramos uma das passagens mais tristes
da Bíblia.
Em 1 Samuel 16:14, lemos “…Tendo-se retirado de Saul
o Espírito do SENHOR, da parte deste um espírito
maligno o atormentava”
Uma vez que o Espírito se afastou de Saul, ele não podia
mais se arrepender. Sem arrependimento, não houve
perdão. Saul foi deixado para continuar obstinadamente
pelo caminho da destruição. Ele acabou tirando sua
própria vida, e teve um final sombrio.
O registro bíblico é encontrado em 1 Crônicas 10:13:
“Assim, morreu Saul por causa da sua transgressão
cometida contra o SENHOR, por causa da palavra do
SENHOR, que ele não guardara; e também porque
interrogara e consultara uma necromante.”
Este é um ensino muito importante porque, infelizmente,
meus amigos, há pessoas hoje que estão pregando isso:
"Uma vez que você é salvo, você sempre é salvo”.
Quantos de vocês já ouviram esse ensino? Não é bíblico.
Aqui está um exemplo perfeito. Deixe-me perguntar-lhe
novamente. Esse homem recebeu o Espírito de Deus? Ele
foi convertido? Quando você recebe um novo coração,
como o Novo Testamento chama isso? "Nasceu de novo."
Este homem nasceu de novo, sim ou não? Ele foi

convertido? Sim. Ele teve o Espírito de Deus sobre ele?
Sim! O Espírito de Deus o deixou? Sim! Muito triste. De
fato, a Bíblia diz que esse homem morreu perdido. Como
pode um homem que recebeu o Espírito de Deus acabar
se perdendo? Observe que "Saul morreu por sua
transgressão, que ele cometeu contra o SENHOR, contra
a palavra do SENHOR, que não guardou, e também por
pedir um conselho de alguém que era um MÉDIUM” e
não ao SENHOR, que, por isso, o matou e transferiu o
reino a Davi, filho de Jessé.”
Veja o que a Bíblia diz em Efésios 4:30. ”E não
entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados
para o dia da redenção”
Em outras palavras, se você recusar o Espírito Santo, Ele
não poderá ajudá-lo a se preparar para a eternidade
Então, é o Espírito de Deus que ajuda você a mudar e se
tornar tudo o que Deus quer que você seja. É através do
Espírito de Deus que o sacrifício de Cristo torna-se eficaz.
Em outras palavras, é capaz de fazer algo por nós porque
o Espírito de Deus permite que isso aconteça. Então, tudo
o que Cristo faz, tudo o que Cristo ensinou vem até nós
através dos canais do Espírito Santo, e na medida em que
o Espírito de Deus desperta nossa mente (isto significa,
torna vivo o nosso pensamento), então vemos a luz e
podemos nos alegrar com a luz.
Há duas maneiras pelas quais podemos pecar contra o
Espírito Santo. Uma é o pecado da comissão e o outro é
o pecado da omissão. O que queremos dizer com isso?
Há coisas que Deus diz "Faça", e há coisas que Deus diz
"Não faça." Correto? Então, Jesus diz que quando Ele vem
pela segunda vez, Ele diz a um grupo: "Bem feito servo
bom e fiel porque estava com fome e você me deu
comida para comer. Eu estava nu e você me vestiu e
tudo isso. "E o sujeito diz:" Senhor, quando eu te vi nu?
Quando eu vi você com fome? "E Jesus diz:" Bem, tanto
quanto você fez isso para um desses, você me fez isso.
Entre na alegria do teu Senhor".
O rei Saul tinha o Espírito; Ele provou as coisas boas de
Deus e era um homem para o qual Deus havia dado um
novo coração. No entanto, este homem virou as costas
para Deus e Deus finalmente removeu o Espírito dele.
Então, observe novamente que você pode apagar o
Espírito. É por isso que diz: "Não apague o Espírito de
Deus". Isso significa que você pode recusá-lo.
Havia um homem que professava ser cristão. Ele sentia
que seu chefe não estava lhe pagando o suficiente. A
empresa fabricava peças de cobre. Ele decidiu
compensar a perda, levando as peças de cobre para casa.
Um dia, um evangelista realizou um avivamento em sua
cidade natal. O homem compareceu. Uma noite em
particular, ele ouviu o pregador falar sobre roubar. Ele
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citou o Mandamento: "Você não deve roubar". O homem
ficou tão convicto que ele foi ao pregador e disse: "Olha,
eu tenho um problema, eu me sinto terrível. Meu patrão
é um avarento. Ele realmente não me pagou o que
deveria. E assim, eu tenho compensado isso levando
peças ´de cobre que a fabric para casa. Agora percebo
que tenho roubado e não deveria estar fazendo isso. O
que devo fazer? "O pregador disse:" Então é melhor você
acertar isto com o homem ".
"Ah, não!" Ele disse. "Se eu disser para ele que eu o tenho
roubado todo esse tempo ao mesmo tempo em que eu
tenho dito a ele que ele deveria ser um cristão, esse
homem não vai querer minha religião "O pregador disse:"
Olha, você esta roubando, conserte isso com o homem ".
O homem começou a tremer e disse:" Eu não posso fazer
isso! "O pregador disse:" Você quer estar em paz com
Deus? "Ele disse:" Sim! "" Vá fazer isso com esse homem
".
Esse rapaz finalmente tomou coragem e disse a seu
chefe: "Eu preciso conversar com você." "Sim, o que você
quer?" Ele disse: "Eu quero confessar-lhe que eu tenho
roubado peça de você por muito tempo.” O homem
disse:" Eu sabia disso! Eu sabia que você estava fazendo
isso. É por isso que não confio em vocês, cristãos! "E o
homem disse: " Bem, ouça, assisti a uma reunião na noite
passada e fiquei tão convicto sobre o que estava fazendo
de errado que eu decidi acertar isso com você. Desculpe,
perdoe-me. Eu nunca vou roubar você. "O homem
disse:" Para onde é que você foi? "Ele disse:" Bem, eu fui
às reuniões em tal local é aí que ouvi isso. "Ele disse:"
Bem, olha, talvez eu deva ir lá, também, e aprender algo
sozinho. ”
Amigos, ouçam. Quando o Espírito de Deus o convence a
fazer o bem, você deve fazê-lo. Quando as pessoas não
obedecem ao Espírito de Deus, eles cometem os pecados
da omissão e da comissão. Ouça o que Estevão disse às
pessoas em Atos 7:51: “Homens de dura cerviz e
incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre
resistis ao Espírito Santo; assim como fizeram vossos
pais, também vós o fazeis”
O que é o pecado contra o Espírito Santo? É resistir.
Quando Deus o leva a fazer algo e você escolhe não fazêlo, você está resistindo ao Espírito Santo. Em outras
palavras, quer Deus lhe diga para não fazer ou não algo,
se você vê isso claramente na Palavra de Deus, o
conselho é claro, você sabe o que Deus está dizendo,
então, se você ceder ao Espírito de Deus, por mais difícil
que seja, você encontrará a vitória e você também
encontrará a paz.
Quantos de vocês têm relógio despertador? Quantos de
vocês decidiram que precisava acordar em um
determinado momento. Você configurou o alarme, mas

quando tocou, você pressionou esse botão para parar de
tocar? Quantos de vocês acordaram uma hora depois em
vez de cinco minutos depois? Quem já se acostumou a
desligar seu despertador de tal maneira que você não o
escuta mais? Se você se acostumar a desligá-lo, chega um
momento que você não o escuta mais. Isso é verdade?
O pecado contra o Espírito Santo é cometido quando o
indivíduo que sabe o que é certo e continua
persistentemente ignorarando a voz de Deus, a acaba
desligando essa voz. A consciência torna-se fraca. Deus
continua a falar, mas nossos ouvidos ficam aborrecidos
de ouvir. Enquanto voce tem luz, acredite na luz, para que
seja um filho da luz. "Falha em andar na luz que Deus nos
traz, leva à escuridão e à confusão (João 12:35)
O mesmo acontece com o pecado. Quando Deus nos
convence do nosso erro, Ele faz isso com a intenção de
perdoar-nos e dar-nos a vitória sobre ele. Mas quando
negamos, ou procuramos encobrir nossos pecados,
demonstramos que nossos pecados são mais preciosos
para nós do que a salvação oferecida. É por isso que ele
diz em Provérbios 28:13: “O que encobre as suas
transgressões jamais prosperará; mas o que as confessa
e deixa alcançará misericórdia.”
Deus não enviou Seu Filho ao mundo para condenar o
mundo, mas para que o mundo através dEle pudesse ser
salvo. Ele é muito paciente e misericordioso. É por isso
que ele diz em Tiago 4:17: “Portanto, aquele que sabe
que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando.”
Na cidade de Chicago, o evangelista Dwight Moody
realizava uma série de reuniões evangelísticas. Uma noite
particular ele fez um longo apelo. Em sua frente, ele
podia ver um homem bem vestido sentado. Ele percebeu
que o homem estava lutando contra o Espírito estava
falando com ele. Mas ele não se levantou nem respondeu
ao apelo.
Quando a reunião terminou e Moody estava se
despedindo boa dos participantes, ele notou o jovem
tentando saír despercebido. Moody se aproximou e o
pegou pelo braço. "Jovem, disse Moody, por que você
não dá seu coração a Deus esta noite?" "Oh, por favor,
Sr. Moody, eu pretendo fazer isso." "Por que você não faz
isso aqui e agora? "Sugeriu o evangelista Moody. "Oh,
não, Sr. Moody. Eu sou uma pessoa tímida. Por favor, eu
prometo que vou fazer isso, mas não agora na frente de
todas essas pessoas. ”Promete que você vai fazer isso.
Disse Moody. "Eu vou. Eu prometo!"
Com isso, o homem de negócios saiu pela porta.
Várias semanas depois, Moody estava andando pelas
ruas de Chicago e conheceu o jovem empresário. "Jovem,
você não é aquele jovem que frequentou minhas
reuniões há algumas semanas? Ele perguntou. "Sim sou
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eu. Que bom vê-lo novamente.” O jovem respondeu.
"Bem, e a sua promessa? Você já entregou seu coração a
Deus? ", Perguntou Moody.
"Bem, para ser sincero, tenho estado muito ocupado. Os
negócios cresceram tanto que nem tive tempo de coçar
a cabeça.” Ele respondeu. "Bem, por que você não faz
isso agora?” Moody encorajou. "Aqui mesmo, não posso
fazer isso aqui com todas aquelas pessoas caminhando.
Sr. Moody, prometo-lhe que vou fazer isso, mas não aqui
e agora. Ouça, devo ir.” E com isso, ele se virou e seguiu
seu caminho.
Vários meses depois, à meia-noite, alguém bateu à porta
de Moody. Ele acordou e foi até a porta para ver quem
estava lá. “Moody, recebi uma mensagem urgente de
que você deve visitar o mais rápido possível um jovem
que está morrendo. Os pais pediram que eu venha e o
leve até eles.”
Depois que ele se vestiu, ambos os homens seguiram o
caminho para uma cais e entraram num barco. Eles
remaram para uma ilha em um lago. Quando chegaram,
então o levaram para a cama do enfermo. Para a surpresa
de Moody, era o jovem empresário. Era óbvio para o
pastor Moody que ele não tinha muito tempo. Curvandose perto da orelha do homem, ele disse: "jovem, aqui é
Moody. Dê o seu coração a Deus agora. "Mas não houve
resposta. Novamente, Moody disse: "Jovem, dê seu
coração a Deus agora. Ele irá levá-lo, se você fizer isso
agora, enquanto a vida permanece. "Mas, novamente,
não houve resposta.
Então, enquanto olhava para o jovem notou que seus
lábios se moviam. Ansioso para ouvir o que o homem
estava dizendo, ele se curvou e colocou a orelha perto
dos lábios em movimento. A tristeza tomou conta do
evangelista Moody. O jovem estava repetindo uma
passagem da Bíblia. Aqui está o que ele estava dizendo:
“Acabou a sega, findou o verão e nós não estamos
salvos.” Jeremias 8:20
Ah, amigo, não permita que a colheita da sua vida passe.
Se Deus em sua misericórdia lhe trouxe nova luz e
verdade, então, por que não decidir andar nessa luz. Se
Deus o convenceu de algum pecado para abandonar, por
que não fazê-lo agora? Não apague o Espírito Santo.
Caminhe na luz enquanto você tem a luz, para que a
escuridão não venha sobre você. Deus diz: "Hoje, se você
ouvir sua voz." O Espírito de Deus está falando com você?
Então, por que não decidir agora. Você vai levantar sua
mão para o céu e, com fé, dizer a Deus que você sente
tristeza pelo seu passado, que abandonará esse pecado?
Você vai andar na luz? Você vai fazer isso agora?
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TEMA 8

CRISE DE IDENTIDADE:
OS FILHOS DE DEUS
Um jovem cristão estava dando estudos bíblicos a um
casal. Eles moravam no mesmo bairro onde ele morava.
Um dia, ele foi estudar com eles e encontrou algumas
pessoas em sua casa e descobriram que eram
Testemunhas de Jeová. Isso o incomodava porque ele
sabia que eles estavam ansiosos para levar esse casal
para a sua igreja.
O casal queria descobrir quem tinha a verdade. A senhora
das Testemunhas de Jeová, era a esposa do líder da igreja
na cidade. Ele estava muito nervoso porque naquela
época ele só havia sido cristão por três anos. Ele sentia
como se estivesse lidando com um Golias que sabia
muito mais sobre a Bíblia do que o que ele. Com seu
coração batendo rapidamente, eles entraram em uma
discussão. Quando começou o debate, ele descobriu que
o Espírito de Deus estava lhe dando respostas às
perguntas que a mulher fazia ou versos que ela
apresentava. Ele percebeu que ela ficou nervosa. No
começo, ela estava muito confiante, mas, quando
entraram na Bíblia, ela não se sentia mais confiante.
Então ela apresentou um verso que ele não conhecia,
sobre os filhos de Deus. Ela começou a explicar que os
Filhos de Deus eram anjos que desceram do céu e
tiveram relação sexual com as mulheres nos dias de Noé.
Segundo ela, esses gigantes mencionados na Bíblia eram
filhos dos anjos. Isso parecia estranho para o evangelista,
mesmo que ele não conhecesse esse verso. Então, ele lhe
fez a pergunta: "Então, quando chegou o dilúvio, para
onde foram esses anjos?" Não tinha sido feita essa
pergunta antes. Ela disse: "Oh, eles voltaram para o céu".
"Agora espere um minuto, eles voltaram para o céu? Eles
estavam vivendo em fornicação com as mulheres aqui
embaixo? E eles voltariam para o céu? Como Deus
permitiria isso?" O evangelista perguntou.
Ela ficou muito nervosa. Então ela disse "eu preciso ir", e
ela saiu.
E Bruce então ficou convencido de que eles não tinham a
verdade, e sim os adventistas. Bruce Wilkinson, foi
batizado, tornou-se pastor e hoje ele é pastor na América
do Norte.
Agora vamos considerar a escritura no livro de Genesis
6:1, 2, 4-5. “Quando os homens começaram a
multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas. Os filhos
de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e
escolheram para si aquelas que lhes agradaram.” Deixeme fazer uma pergunta "Quantos de vocês já ouviram
essa explicação antes?”
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Ela diz que os homens começaram a se multiplicar, e
depois diz que os Filhos de Deus viram as filhas dos
homens que eram agradáveis e o versículo 3 diz, “Então
disse o Senhor: "Por causa da perversidade do homem,
meu Espírito não contenderá com ele para sempre; e ele
só viverá cento e vinte anos. Naqueles dias havia nefilins
na terra, e também posteriormente, quando os filhos de
Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram
filhos. Eles foram os heróis do passado, homens
famosos.”
O que esses versículos realmente significam? A maioria
de nós, provavelmente, entendeu que estes eram anjos,
mas a realidade é que a Bíblia não apoia isso.
No verso 5, “O Senhor viu que a perversidade do homem
tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos
pensamentos do seu coração era sempre e somente
para o mal.” O contexto geral tem a ver com anjos ou
homens? Com homens! O único lugar que os anjos foram
referidos como filhos de Deus está no livro de Jó. E há
dois versos.
Estes são os únicos dois versículos da Bíblia que se
referem aos seres celestiais como filhos de Deus. Não é
seguro fazer uma doutrina de um ou dois versículos da
Bíblia. Então, vejamos alguns textos na Bíblia que se
referiam aos seres humanos como filhos de Deus.
Vamos ler Filipenses 2:15. “Para que vos torneis
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no
meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual
resplandeceis como luzeiros no mundo.”
Paulo não está escrevendo para anjos, ele está
escrevendo para os filipenses. Eles eram crentes que
viveram em Filipos, e ele os chama Filhos de Deus.
Outro texto é João 1:12. “Mas, a todos quantos o
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Deus, a saber, aos que crêem no seu nome.”
Então, na Bíblia, uma pessoa que acredita no Senhor é
considerada um Filho de Deus. Quantos de vocês
acreditam no Senhor? Então quantos de vocês são filhos
de Deus? Sim, todos vocês. Está correto.
Agora ouça, aqui está outro texto, 1 João 3: 1–2. “Vede
que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de
sermos chamados filhos de Deus; somos filhos de Deus.
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto
não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos
filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que
haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se
manifestar, seremos semelhantes a ele, porque
haveremos de vê-lo como Ele É.”
A Bíblia deixa claro que uma pessoa que aceitou Cristo
como seu Salvador pessoal é um Filho de Deus. Agora
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senhoras, isto não deixa vocês de fora. O termo filho é
um título. Este é um título para aqueles que acreditam e
que seguem Deus. Eles são considerados filhos de Deus.
Hoje usamos o termo crianças. Você pode ser
perguntado: "Quantos filhos você tem?” O termo
crianças incluiem os sexos masculino e feminino. Inclui
ambos.
Romanos 8:14-19, “Pois sou devedor tanto a gregos
como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes,
porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto
entre eles, porque Deus lhes manifestou.”
Em outras palavras, aquele momento em que Cristo
parecerá para todos os que o amaram serão finalmente
manifestados como filhos de Deus. Então, se você estiver
vivo quando Jesus aparecer ou morto, você será
ressuscitado e considerado filho de Deus.
Podemos dizer: Amém disso? Eu acho, nós
estabelecemos o fato de que está se referindo aos seres
humanos que são os filhos de Deus.
Anjos casam? Outro texto ou referência que nos ajuda a
entender a realidade de que não poderiam ser anjos é
encontrado no livro de Mateus. Jesus está falando com
pessoas que estavam tentando provar que não havia
ressurreição. Os saduceus não acreditavam nos anjos.
Então, inventaram uma história. Era sobre uma mulher
que tinha um marido, e ele morreu. Ele tinha vários
irmãos. Ela se casou com a próximo e ele morreu, e ela se
casou com a próximo e ele morreu, e ela se casou com a
próximo e ele morreu, e ela se casou com a próximo e ele
morreu. Então, ela se casou com todos os sete e todos
morreram. Finalmente a mulher morreu. E então eles
perguntaram: "De quem será a esposa na ressurreição?"
Eles pensaram que tinham apertado Jesus com uma
pergunta difícil.
Mas Jesus respondeu em Mateus 22:29, 30, “Respondeulhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o
poder de Deus.”
“Porque, na ressurreição, nem casam, nem se dão em
casamento; são, porém, como os anjos no céu.”
Há casais que não gostam desses versos. Houve senhoras
se aproximaram de pastores com lágrimas nos olhos:
"Pastor, acabei de ler um texto terrível. Diz que não nos
casaremos no céu. Eu não vou viver com meu marido no
céu?"
A resposta é: "Preocupe-se em chegar lá primeiro,
porque se você chegar lá, então você descobrirá o que
Deus pode fazer.” É por isso que Jesus diz: "Você não
entende as Escrituras nem o poder de Deus". O plano de
Deus para nós é a felicidade final. Portanto, quando você

chegar ao reino, descobrirá que a sua felicidade lá será
maior do que a que você teve aqui na Terra.
Então, não se preocupe se você estará com seu marido
ou com sua esposa no reino. Preocupe-se em chegar lá. E
se você estiver lá, então esse problema não existirá. O
Mestre sabe a resposta para isso.
Mas o ponto é este: os anjos não se casam. Essa é a
questão. Então, quem está falando aqui? É Jesus. Quem
é o criador? É Jesus. Portanto, Jesus está deixando claro
que os anjos não podem se casar. Portanto, em Gênesis
6, não se refere a Anjos, porque eles não podem casar.
Ponto!
Lembre-se disso, quando você e eu fomos criados, a
Bíblia diz que fomos criados um pouco “inferiores aos
anjos". Salmo 8:5
Você e eu seremos elevados para ser como os anjos.
Agora somos um pouco inferiores aos anjos, mas então
seremos iguais aos anjos.
Em Lucas 20:34-36 lemos: “Então, lhes acrescentou
Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em
casamento; mas os que são havidos por dignos de
alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os
mortos não casam, nem se dão em casamento.”
Eu quero que você saiba isso; que para Deus, você ser
ressuscitado é mais importante do que você se casar.
Mas nós consideramos casar como algo muito
importante.
Havia uma jovem na igreja perguntando ao pastor:
"Pastor, você acredita que Jesus virá em breve?" Ele
disse: "Por quê?" "Espero que Ele não venha muito cedo".
"Por que não?" "Eu quero me casar primeiro". Essa é uma
aspiração nobre. Não há nada de errado em se casar. Mas
se casar é mais importante para você do que a vinda de
Jesus, então você não entende o sacrifício que Jesus fez
para sua salvação.
Em Marcos 12:24, 25: “Respondeu-lhes Jesus: Não
provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras,
nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de
entre os mortos, nem casarão, nem se darão em
casamento; porém, são como os anjos nos céus. ”
Jesus não morreu para que você possa se casar. Jesus
morreu para que você possa ter a vida eterna. Qual é
melhor? Vida eterna. Portanto, precisamos corrigir
nossas prioridades. Vejamos a razão pela qual a Bíblia
está falando sobre os Filhos de Deus nos dias de Noé.
Deve haver uma razão pela qual essa expressão é usada.
Como não se trata de anjos, deve ser sobre humanos.
Ocorreu algo estranho que Deus considerou importante
registrá-lo em Gênesis 6. Se você se lembra quando Eva
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caiu e levou o também levou o marido à rebelião, então
Deus lhes deu uma promessa

ao qual pôs o nome de Enos; daí se começou a invocar o
nome do SENHOR.”

E a promessa foi feita em Gênesis 3:15. Esta é a primeira
mensagem do Evangelho já pregada. Observe que diz:
“Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e o seu descendente. Este te ferirá a
cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.”

Sete tornou-se o portador fiel da verdade de Deus. E
através da sua influência, os homens começaram a
invocar o nome do Senhor. Quão importante era ter a
semente justa viva! Sem ela, não haveria esperança. A
humanidade teve esperança através da semente.
Quando Adão e Eva morreram, e as crianças começaram
a se multiplicar, os filhos de Sete começaram a ter filhos.
Também é registrado que Cain começou a ter filhos. E
assim, as crianças se multiplicaram, mas havia dois
campos separados.

Bem no início da Bíblia, Deus faz uma separação. Observe
que existem dois grupos. Você consegue ver isso?
Observe novamente que diz: "haverá inimizade entre a
mulher e sua semente". Quantas sementes existem?
Duas. A semente de Satanás e a semente da mulher!
Estas duas sementes estarão em disputa. O Senhor
proclamou uma separação divina lá.
No livro de Mateus capítulo 13, encontramos a parábola
da semente que está sendo jogada, e diz “Outra parábola
lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a
um homem que semeou boa semente no seu campo;
mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo
dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E,
quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu
também o joio. Finalmente, os servos disseram, Senhor,
não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem,
pois, o joio? E a resposta foi “Ele, porém, lhes
respondeu: Um inimigo fez isso.”
A explicação era que o inimigo que semeou o joio era
Satanás. A semente, a boa semente são os filhos do
Reino, mas a má semente são os filhos do perverso. Em
Mateus, capítulo 13, o trigo e o joio crescem juntos.
Deus determinou que havia duas sementes - as sementes
de Deus e as sementes do diabo. E é claro, então, que
Jesus diz, que o que semeou a boa semente é o Filho de
Deus, e aquele que semeou o joio foi o diabo.
Estas são sementes plantadas por duas entidades
completamente opostas. Um, a semente da justiça: o
outro, a semente da iniquidade. Eva entendeu que,
através da semente, o Messias viria
Vamos olhar em Genesis 4:25, 26. “Tornou Adão a
coabitar com sua mulher; e ela deu à luz um filho, a
quem pôs o nome de Sete porque, disse ela, Deus me
concedeu outro descendente em lugar de Abel, que
Caim matou.”
Você consegue ver isso? Ela estava colocando suas
esperanças na semente, mas quando Abel morreu, ela
não tinha mais esperança. Quando ela teve outro
menino, a esperança reviveu, porque agora havia outra
semente no lugar de Abel.
Mais uma vez, há duas sementes concorrentes, Sete, e
você lê no verso 26, “A Sete nasceu-lhe também um filho,

Agora, havia Caim e havia Abel. Deus, então, através de
Sete, manteve a verdade viva. Mas algo aconteceu; A
Bíblia revela que o homem se tornou tão perverso que
Deus teve que fazer algo para salvar a humanidade.
Lembre-se que sem a semente justa, não haveria
esperança. Mas a semente ficou tão contaminada que,
no tempo de Noé, apenas oito pessoas permaneceram
fiéis a Deus.
Nós não sabemos quantos estavam vivos nesse mundo.
Só sabemos que as coisas ficaram tão ruins que apenas
oito permaneceram fiéis. E se Deus não tivesse feito algo
para preservar a semente, então o diabo teria
conseguido convencer o universo de que não haveria
nenhuma maneira do homem ser salvo.
Então, Deus fez algo sobre estas duas sementes. Para
salvar a humanidade, Deus teve que interpor. "Os filhos
de Deus não eram outros que os filhos de Sete. Mas as
filhas dos homens eram os cananitas ímpios ".
Em outras palavras, esses nomes ou títulos foram usados
para diferenciar entre os fiéis e os infiéis.
O que ocorreu foi que os setitas que era a semente que
preservava da verdade e o conhecimento de Deus, caiu.
De alguma forma, os setitas viram que as filhas de Caim
eram muito bonitas. E eles começaram a se misturar. E,
em vez de os setitas influenciarem as cananitas, o inverso
aconteceu. As cananitas começaram a influenciar os
setitas.
Às vezes, há moças cristãs que pensam que se casarão
com um rapaz que não é crente. Elas se casam com
alguém com quem não deveriam se casar, e, ao longo do
caminho, descobrem os horrores de se casar com um
incrédulo. É uma situação muito difícil se casar com
alguém que não acredita no que você acredita. O
problema é que no êxtase do romance, os jovens pensam
que de alguma forma o amor vai dominar o mal. Mas
muitas vezes isso não acontece. O que aconteceu
naquele dia é que a boa semente ficou tão influenciada e
tão contaminada que, no tempo de Noé, restaram
apenas oito justos.

EMILIO ABDALA – Evangelismo & Missão Global

49

UCB

Talvez você não entenda a seriedade disso. Mas, para
salvar uma cidade, quantos justos você precisa?
Dez! É a resposta! Quantos? Dez.
Quando o Senhor disse a Abraão que iria destruir Sodoma
e Gomorra, o que Abraão disse?
Se houver cinquenta? Se houver quarenta? Se houver
trinta? Se houver vinte? Se houver dez? Por que ele parou
às dez? Porque esse era o mínimo!
Na verdade, ainda hoje, entre os judeus, eles não podem
adorar em uma sinagoga se não tiverem dez homens. Se
houver apenas nove homens, eles não podem ir na
sinagoga e adorar. Eles têm que ter quantos? Dez
homens. De onde veio a ideia de dez homens? Da Bíblia!
Então, pense nisso, pessoal. A raça humana chegou
perigosamente perto de ser exterminada. Por que,
porque havia apenas oito justos remanescentes. Pense.
Os ímpios devem sua existência aos justos. Se Deus não
tivesse feito algo, a raça humana poderia ter sido
exterminada. Toda o grande conflito na Terra teria
terminado. Satanás teria ganho e Deus derrotado.
Assim Deus interferiu, Ele trouxe o dilúvio para destruir
os ímpios, para dar à semente justa uma oportunidade de
crescer forte de novo. Mas não demorou muito para que
a semente real começasse a ser afetada de novo. Através
de Cão, o mal começou a multiplicar novamente. E em
pouco tempo, a maioria das pessoas que estavam vivas
na terra eram ímpias novamente. Então Deus teve o
mesmo problema novamente. Deus então escolheu
pessoas como Abraão. Para Abraão, Ele disse que "pela
sua semente, todas as nações da terra serão
abençoadas".
Paulo, mais tarde, em Gálatas, disse: "Ele não disse às
sementes no plural, mas à sua semente no singular, que
é Cristo".

Agora, isso coloca em você uma responsabilidade pesada
e sagrada! Por que eu tenho que ser a luz? As pessoas
não têm inteligência suficiente para descobrir tudo por
si? Não! Não importa o quão inteligente uma pessoa é.
Quando se trata dos aspectos espirituais da vida, não se
trata de inteligência. É tudo sobre ter coração aberto.
Embora as pessoas que não acreditam em Deus sejam
altamente inteligentes ou bem educadas, não se trata de
inteligência. Elas simplesmente não têm um coração
aberto.
Deus procurou preservar a semente para a salvação da
humanidade. Deus determinou que qualquer custo para
o céu seria pago para que a semente justa sobrevivesse.
É por isso que a Bíblia disse que: “Deus amou o mundo
de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida
eterna".
Por que Deus menciona a situação no Gênesis? É porque
no livro de Mateus 24: 37-39 diz “Pois assim como foi nos
dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio
comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o
perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a
todos, assim será também a vinda do Filho do Homem.”
Isso que significa que o que aconteceu nos dias de Noé,
onde houve uma união entre os justos e os injustos,
acontecerá antes de Cristo retornar.
O povo nos dias de Noé tornou-se tão afetado por causa
da união entre os justos e os injustos que Satanás quase
conseguiu destruir a semente justa, de modo que os
únicos que viveram na terra foram os ímpios. Que
situação horrível teria sido. Jesus disse então: "Mas como
foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho
do homem".

Para preservar a humanidade na terra, Deus precisa ter
uma semente justa. O mundo não entende que a razão
pela qual esse mundo ainda está em pé é porque o povo
justo ainda está vivo no mundo. Você ouviu isso?

Em outras palavras, meu amigo, Gênesis 6 é um aviso
para o povo de Deus que vive nos últimos dias. O povo
de Deus não deve se deixar influenciar pelo mundo, mas
deve ser uma influência no mundo. Em vez de ser você
influenciado, você deve ser o único a influenciar.

Se você entende ou não, você é a razão pela qual ainda
estamos aqui no planeta Terra e por que todos os ímpios
estão vivos no planeta Terra. Se não fosse pelos os justos,
mesmo que os ímpios odeiem os justos, e eliminem os
justos se pudessem, os ímpios não existiriam. Deus teria
que destruir o planeta.

Em outras palavras, meu amigo, Gênesis 6 é um aviso
para o povo de Deus que vive nos últimos dias. O povo
de Deus não deve se deixar influenciar pelo mundo, mas
deve ser uma influência no mundo. Ao invés de ser o
influenciado, você deve ser o único a influenciar

É porque Deus um dia vai finalmente remover os justos
da terra, que Ele destruirá o planeta. E então refará a
terra e repovoará o planeta com a semente correta …É
por isso que Jesus disse que você é o sal da terra, e você
é a luz do mundo, é isso que você deveria ser.

Se você vai para a escola, em vez de permitir o
influenciem usando a pressão de grupo sobre você, para
começar a dançar como eles, a agir como eles, a se vestir
como eles, etc., é você que deveria influenciá-los para
que comecem a seguir a Deus, e frequentem à igreja e
deixem as coisas que costumavam fazer.
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Se você estiver no trabalho, ao invés de beber cerveja ou
álcool com aqueles que estão bebendo, e sentar para
ouvir a música rock e falar sobre coisas que não deveria,
você deveria ser a pessoa que abre a Bíblia com eles ali
no intervalo para o café para compartilhar com eles a
Palavra de Deus.
Cristo nunca foi a um lugar onde Ele não pudesse
influenciar. Ele foi a lugares onde Ele podia influenciar.
Então, eu não vou para lugares onde eu vou ser
influenciado. Em vez disso, eu vou para lugares onde eu
posso influenciar, porque é isso que Deus quer que seus
filhos façam.
É através da sua influência que as pessoas encontram
alegria. É através da sua influência que as pessoas
encontram significado na vida. É através da sua influência
que as pessoas encontram coragem e amor, apoio e
força. Através da sua influência, eles encontram a
salvação, encontram esperança e encontram um
Salvador.
Mas, sem sua influência, o mundo será varrido. Você se
torna o mesmo tipo de elemento que esteve presente
nos dias de Noé, e você será varrido para fora. Então você
pode fazer uma escolha.
"Essas alianças profanas, entre os setitas e os cananitas
foram responsáveis pelo rápido aumento da maldade
entre os cananitas." Eles se tornaram tão misturados
que era impossível dizer a diferença entre o crente e o
incrédulo. Deus está nos chamando para sermos
separados. Deve haver uma diferença marcante entre
um crente e um incrédulo. O mesmo que aconteceu nos
dias de Noé acontece hoje.
Deus diz em Lucas 17:32, “Lembrem-se da mulher de
Ló.”
A razão que Ele disse para você se lembrar da esposa de
Ló, é porque a esposa de Ló e Ló, decidiram armar sua
tenda em Sodoma. Não diz que eles armaram sua tenda
EM Sodoma, mas em “um lugar PRÓXIMO a Sodoma”
(Genesis 13:12 NVI). Mas é surpreendente que, quando
os anjos vieram encontrar Ló e sua família, eles não
estavam mais próximos de Sodoma. Onde eles estão?
Eles estavam em Sodoma. O que aconteceu foi que a
esposa de Ló ficou encantada com a cultura de Sodoma.
Ló era um homem rico, então a família tinha todas as
comodidades da vida naqueles dias. Ela ficou muito
confortável no ambiente de Sodoma. Ela deve ter
adorado. Ela ficou encantada com os arredores, e quando
o aviso veio para sair de Sodoma, seu coração estava tão
ligado àquele local que não podia pensar em si mesma
vivendo fora desse ambiente. Quando ela correu, os
anjos disseram que não olhasse para trás. Ela olhou para
trás porque seu coração ainda estava lá. Ela deveria ter

feito um impacto sobre os sodomitas, mas os Sodomitas
a influenciaram.
Deus está nos dizendo que existe o perigo de que Seus
filhos sejam tão contaminados que não tenham mais
poder para converter e mudar o mundo. A igreja tornase insípida porque não têm mais a piedade primitiva. O
que acontece então, é que a igreja já não tem o poder de
ajudar as pessoas a encontrar vitória em suas vidas.
É por isso que muitas igrejas estão agora dizendo que
Deus aceita você como você é, venha como você é, você
não precisa mudar, você não precisa fazer nada, tudo o
que você precisa fazer é crer. E há igrejas, mega igrejas
com essa filosofia, e as pessoas adoram ir lá porque são
aceitas sem fazer mudanças.
Paulo em 2 Coríntios 6: 14-18 diz o seguinte. (Isto é em
referência a Mateus 24 e Gênesis 6.)
“Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos;
porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a
iniqüidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas?
Que harmonia, entre Cristo e o Maligno? Ou que união,
do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o
santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos
santuário do Deus vivente, como ele próprio disse:
Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles
serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles,
separai-vos, diz o Senhor; não toqueis em coisas
impuras; e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis
para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. ”
Paul está destacando a terrível situação que ocorreu
naquela época. E está usando isso como um exemplo da
separação que deve existir entre aqueles que acreditam
e aqueles que não acreditam.
Agora, entenda isso, não estamos dizendo aqui que você
não deve ter amigos e tentar trazê-los para Cristo. Não
estamos dizendo que você não deve tentar levar as
pessoas ao Senhor. Às vezes você tem que ir a lugares
onde você pode encontrar pessoas para trazê-las para o
Senhor
O que estou dizendo aqui é que você não deve se tornar
como eles. É por isso que Paulo diz: "Eu gostaria que você
seguisse meu exemplo." Por que Paulo disse isso? Porque
ele disse: "Eu estou seguindo Cristo e se você me segue,
na realidade você não está me seguindo, você está
seguindo a Cristo. Deus está chamando você para ser a
semente que traz uma influência para mudar a sua
comunidade.
E pela graça de Deus, por mais fraco que você pensa que
é, o fato de ser uma filha ou um filho de Deus, tem poder
para causar um efeito na sua comunidade, fazer a
diferença entre seus amigos, mudar seus corações, para
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que eles possam encontrar esperança e salvação, o que
você diz?
Deus quer que você leve alguém para Cristo. Deus quer
usá-lo para ser uma benção, e é por isso que ele disse a
Abraão: "Eu vou te abençoar. Você deve ser uma
benção”. Pela graça de Deus, ao invés de ser envolvido e
ofuscado, afetado e influenciado por todas as coisas que
estão acontecendo ao redor e que finalmente trarão a
destruição, seja um agente da salvação nas mãos de
Deus, um instrumento para levar pessoas aos pés do
Mestre, o que você diz?
Você pode fazer a diferença em seu prédio, em seu
apartamento, se você pretende ser um Filho de Deus,
uma filha de Deus. E você será o agente que muda ao
invés de ser o que está sendo mudado. Você pode
escolher fazer isso e você pode orar pela força de Deus.
Em sua casa, você pode estar casado com alguém que
não é um crente, você pode optar por deixar que ele ou
ela influencie você, ou você pode optar por influenciar
seu esposo ou esposa. Na verdade, a Bíblia diz que a vida
virtuosa de uma esposa de fé fará uma mudança na vida
do cônjuge. Você pode reivindicar isso como uma
promessa.
Agora que você entende a grande responsabilidade que
você tem como Filho ou Filha de Deus; que você
percebeu que a salvação dos outros depende da sua
fidelidade, depende da sua influência; você pode
escolher ser a influência. Qual será a sua escolha hoje?
Quantos querem dizer "Senhor, me ajude a permanecer
um verdadeiro Filho ou filha de Deus, me ajude agora que
eu entendo que a salvação daqueles que me rodeiam,
mesmo que eles não compreendam que estão vivos
porque eu sou seu, me ajude Senhor, a não ser o único
que será salvo. Ajude-me a ajudá-los se tornarem filhos e
filhas de Deus também. Quantos de vocês gostariam de
tomar uma posição e dizer:" Senhor, me ajude ".
Vamos orar. “Pai, ajuda-nos a sermos influências para
transformar os outros para o Seu Reino. Perdoe-nos onde
falhamos, mas conceda-nos Senhor uma mudança para
entrarmos em nossas casas, nos nossos bairros, nos
nossos empregos, e influenciar a vida dos outros.
Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Deus
abençoe você!”
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