A p re s e n t a ç ã o
Falando do título e deste pequeno exemplar, uma vez que ele, em si,
é dirigido a todo o povo crente ou não em Cristo, nosso Salvador, mas
que deseje conhecer ou, ainda melhor dito, saber e poder encontrar
melhor os caminhos de Deus. Subiram à minha mente vários temas, mas
nenhum ficou, até que por final chegou este e ficou.
É isso mesmo o meu objetivo, mexer nas profundezas de cada
coração que ainda, todavia, não se voltaram para Deus, através de nosso
Senhor Jesus Cristo, porque Ele (Jesus) mesmo o disse: Eu sou o
caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim
(João 14:6).
Poderás estar a gastar o teu tempo devocional noutro tipo de
caminho, mas o resultado será caíres num tipo de caminho que não tem
saída, conhecido por viela, na qual ocasionará um esbarramento de
engano, que terminará no hades (inferno) cheio de sofrimento. Mas, se te
voltares para Cristo, que é o verdadeiro caminho, terás teu futuro com o
Senhor no Paraíso de Deus.
O conjunto em si que compõe este livrinho, são compostos por
capítulos, como é habitual em cada obra, e por vários temas que
apresentamos, diluídos em seus comentários, mais direto ao coração,
para trazer um despertamento total á tua vida, se for possível, e vendo
logo de imediato a tua necessidade espiritual para obter a tua salvação.
Uma vez que a salvação é individual e não hereditária, quero dizer que
esse ato ninguém o pode realizar ou obter por terceiros. Cada própria
pessoa necessita não somente crer no Senhor Jesus, mas, outrossim,
nascer de novo, que é arrepender-se e converter-se a Cristo.
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Chegou às mãos do amado leitor este humilde trabalho com muita
urgência e grande necessidade, por quê? Porque o tempo passa com
muita rapidez a cada dia e as oportunidades, que são efetuadas por
Deus para a tua vida, hoje podem escassear ou mesmo terminar, sem te
teres ajustado com o Altíssimo Deus, e poderoso é o seu nome Jesus,
que se entregou por ti também naquela cruz do Calvário, dando a sua
vida, não somente pelo mundo, mas porque te ama, deu por ti também.
No conjunto e na composição desta pequenina obra, vão ser
abordados vários temas, conforme iremos falar e apresentar, pelo facto
de tratar com temas didáticos e aspeto de sermões, será muito mais fácil
o leitor escolher, no índice, a mensagem pretendida, indo assim direto
ao assunto que deseja saber melhor, mesmo que já o tenha lido.
Quero relembrar ao amigo leitor que todos os assuntos tratados em
cada capítulo, são preparados com um objetivo Divino, para a tua vida,
para a tua alma e teu espírito se saciarem com as leituras apresentadas.
Acredito que se houver boa vontade em ti, Deus, que é todo poderoso, te
ajudará a transpor algum ou qualquer conceito religioso na tua vida,
problemas morais e mesmo até paixões que tem sido alimentadas já há
longos anos, pela tua vida fora. Nós podemos ler assim: Há caminho que
ao homem parece direito, mas, o fim dele, são os caminhos da morte
(Provérbios 14:12).
Com toda a certeza não te convém jamais, a partir deste momento,
persistires andando nesses caminhos, que consistem praticando o
pecado, mas antes rejeitando-o e voltando para o santo caminho de
Deus, a onde encontrarás paz, gozo e felicidade sem fim. Mas uma coisa,
vou ainda relembrar-te as palavras de Deus: Dá-me, filho meu, o teu
coração e os teus olhos observem os meus caminhos (Provérbios 23:26).
UM BOM CONSELHO
Por que andas desgarrado e sem Pastor?
Por que não te voltas para Cristo?
Por que não deixas essa velha vida de pecado?
Por que não te arrependes desses maus caminhos, porque de bom
não tem nada?
Por que não te convertes a Cristo, o Salvador do mundo?
Aqui vão estes apelos à tua vida, para os conferires em teu coração,
os examinares e tomares a tua própria decisão. Aceitando a Jesus Cristo
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I n t ro d u ç ã o
No livro de Provérbios diz assim: Há caminho que ao homem parece
direito, mas o fim dele são os caminhos da morte (Provérbios 14:12). Se
podermos alcançar este aviso divino, e guardar em nossas almas, que é
dirigido a todo o ser humano, que vive em toda a face deste planeta, e
podermos refletir dentro de nós mesmos, e podermos ter uma boa
consciência de que caminho estamos trilhando, e com uma consciência
pura e compreensível da necessidade de uma mudança genuína, é na
realidade a maior urgência em nossas vidas. Ó, que bom seria com
certeza, pois muitos dos caminhos que compartilhamos, cheios de
iniquidade, deixaríamos com toda a segurança, e perfeito
reconhecimento, esses caminhos espaçosos, cheios de obras
pecaminosas, destruição da nossa equilibrada moral, e de nossa
conduta, como humano que somos, teríamos o seu ponto final.
Se na realidade não procurarmos aceitar, de todo o nosso coração, o
que o Altíssimo Deus nos adverte através de sua Palavra, no texto
bíblico citado por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, conforme diz:
o fim deles são caminhos de morte; por outras palavras, Deus se refere
ao destino eterno, que se concluirá no hades (inferno).
Podíamos chamar a este livrinho de um manual, porque os seus
capítulos que o compõe, estão elaborados em temas, com títulos
referentes ao Senhor Jesus, e aos seus atos que são como espelhos e
refletores para connosco, advertindo-nos do outro lado da vida e, quem
sabe, todos os anos, e anos nós temos trilhado sem nos apercebermos
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desse ruim trilho, com um piso muito irregular e desnivelado. Ó que bom
seria para nós e para nossa família que nos rodeia e acompanha muitas
vezes forçados a trilhar esses caminhos tortuosos, duvidosos e
perigosos, mas agora convido-te a fazeres um ponto final, e a te voltares
para o verdadeiro caminho de Deus.
Amigo leitor deste simples e humilde trabalho que com a graça de
Deus nos permitiu executar na qual eu, com muita alegria, o procurei
executar. Este manuscrito tem o objetivo principal de alcançar aqueles
que estão à beira do caminho, mas não entram nele, porque não se
querem envolver, são um tipo de pessoas com vários complexos, como
por exemplo: São pessoas medrosas e com dificuldade de serem vistas
pelo seu familiar ou seu próximo. São pessoas com pensamentos
negativos, não dando a torcer, nem reconhecem que estão erradas, e que
tampouco conhecem o Caminho com destino á salvação.
Enfim, uma maioria dessas pessoas já deixaram minar o seu coração,
pelo espírito das trevas que só transmitem sinais enganosos, derivado à
preexistência do maligno, através dos seus falsos mensageiros que não
param de atacar o sincero homem de Deus, que por vezes até se deseja
libertar das garras do maligno e como as forças por vezes são poucas, e
só têm uma solução ao seu alcance, uma verdadeira possibilidade, e um
verdadeiro caminho, e no final dele encontrar as forças necessárias para
se aproximar do Altíssimo e receber poder do Alto para ganhar a
batalha, que só com Cristo será possível chegar ao final da caminhada,
para receber o galardão que alcançou, pela batalha alcançada contra
Satanás e ter saído vitorioso. Que assim seja. Amém.
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