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INTRODUÇÃO
DESPERTADOR DE CORAÇÕES
Muito perto da final deste simples e humilde manuscrito ser
composto, faltava-me encontrar o título 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, conhecer
melhor os caminhos de Deus. Subiram à minha mente vários temas,
mas nenhum ficou, até que por final chegou este, que se chama.
'Despertador de Corações'.
É esse 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 de devoção 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,
um 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 que compõe este livrinho, não é composto por capítulos, como é habitual em cada obra, mas outrossim por vários temas
que apresentamos, diluídos em seus comentários, mais direto ao coração, para trazer um despertamento total à sua vida, se for possível, e
vendo logo de imediato a sua necessidade espiritual para obter a sua
Salvação. Uma vez que a salvação é individual e não hereditário, quero
dizer que esse ato ninguém o pode realizar ou obter por terceiros. Cada
pessoa necessita, não somente crer no Senhor Jesus, mas outrossim
nascer de novo, que é arrepender-se e converter-se a Cristo.
Chegou às mãos do amado leitor este material com muita urgência
e grande necessidade, porquê? Porque o tempo passa com muita rapidez a cada dia, e as oportunidades, que são efetuadas por Deus para a
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tua vida, 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 já falamos, pelo facto de tratar com
temas didáticos e aspeto de sermões, será muito mais fácil o leitor no
índice encontrar 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 tema, 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 todopoderoso te ajudará a transpor, algum ou qualquer conceito religioso na
tua vida, problemas morais e mesmo até paixões que têm sido alimentadas já há longos anos, pela tua vida fora. Nós sabemos, conforme se
lê: 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-os e voltando para os santos
caminhos de Deus, aonde encontrarás paz, gozo e felicidade sem fim.
Mas vou ainda relembrar as palavras de Deus: Dá-me, filho meu, o teu
coração, e os teus olhos observem os meus caminhos (Provérbios
23:26).
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 nada tem?
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 como teu único e suficiente Salvador pessoal em tua vida.
Que assim seja!
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RELATO
A FAMÍLIA VENADE MARTINS NA AMÉRICA
Nos primórdios anos de 1957 e 1958, na força da minha juventude, com idade à volta de (19) dezanove anos, estava eu atravessando um período bastante desconcertador, um pouco na vida física, na
saúde e também na procura de um futuro melhor, na esperança, talvez,
de encontrar uma saída abonatória que me garantisse melhores condições de vida. Procurava, procurava e ninguém abria as portas, tudo
estava fechado, tudo me era negado, por todos me era dito que não
havia qualquer hipótese de poder encontrar um lugar de trabalho, estável, remunerado, com um futuro promissor e com garantias.
No entanto, aproximava-se o ano 1959, onde eu teria que me apresentar para as inspeções militares e ver a possibilidade de me livrar delas e,
assim, tive a ideia de consultar e me aconselhar com o famoso médico,
chamado Dr. Brás Regueiro, diretor do Sanatório de Paredes de Coura,
natural da Régua, Douro. Na época, considerado um dos melhores
especialistas do Alto Minho. Além dos seus talentosos conhecimentos
na medicina de então, que certas enfermidades abrasavam muita
juventude e a destruía.
O Dr. Brás Regueiro, com os seus dotes afáveis e de ternura,
sempre tinha uma palavra de esperança e consolo para corações
desesperados ou desiludidos na vida. No entanto, chegou a hora da
consulta e a pergunta do Dr. Regueiro foi: para o que vens hoje?
Senhor doutor vinha ouvir a sua opinião e saber se sim ou não me livrarei do serviço militar, da tropa. A resposta logo surgiu daquele talentoso e incomparável doutor: rapaz, não serás livre da tropa porque o teu
estado de saúde foi curado, embora possas queixar-te e baixares ao
hospital militar do Porto, mas de nada te poderá valer ou livrar. Querovos dizer que a resposta foi tal e qual conforme ele me disse: fui apurado para todo o serviço militar. Assentei praça em Viana do Castelo em
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1959. Tirei a escola de cabos, e a especialidade no quartel de Infantaria N.º 6, no Porto, passei à disponibilidade em 1960.

PARTIDA PARA ÁFRICA
Com a instabilidade e revoltas em África, em 1961 fui chamado
e mobilizado para África (Guiné Bissau). Logo que desembarcamos em
Bissau estivemos aproximadamente uma semana, pelo motivo das
obras do aquartelamento em Bula não estarem todavia terminadas.
Uma vez completadas as obras no quartel, lá seguimos o nosso percurso, porque Bula ficava um pouco distante da capital e finalmente chegamos.
Fomos nós os fundadores do novo Quartel Militar 239. Quando
lá chegamos nada havia a não ser as casernas, ou sejam os dormitórios. Tudo foi feito por nós, incluindo a vedação e as proteções de defesa
que, como disse, nada existia.
Depois de algum tempo, já estabelecidos, chegou a hora de um
dos capitães, de nome Teixeira, organizar a ação psicossocial, na qual
incluía o Ensino Primário (completo) e, também, o Liceu. Sobre a minha
atividade, e depois de passar por algumas especialidades, fui convidado a preencher um lugar nas escolas primárias, sob a direção do capitão Teixeira, que estavam vinculadas ao departamento da ação psicossocial, em que o quartel Militar se envolvia. Como anteriormente disse,
eu fui convidado a ensinar como professor a 2.ª e da 3.ª classe primárias, conforme no final deste livro mostrarei.
Foi para mim, sem dúvida, uma nova experiência ao envolverme com esse povo de África, pela primeira vez em minha vida. Trateios com muito amor e paciência, uma vez que eles de português quase
ou nada sabiam, e havia uma grande dificuldade em nos compreendermos, porque falavam o crioulo e outras línguas, mas eu sempre, com
muita calma, procurava-me comunicar e fazer entender com eles.
Foi um tempo que marcou a minha vida ao envolver-me com
um povo muito carente, e que muitas vezes era desrespeitado. Sobre
esses factos eu tive vários aborrecimentos, não somente com meus
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colegas, mas com certo subalterno militar, porque estávamos lá para
manter a ordem e impor respeito, mas a mente desses senhores era só
votar a perder. Cumpri dois anos de serviço militar até 1963, no qual
regressei ao Continente. No mesmo ano de 1963 emigrei com destino à
França (Corse), ainda no estado de solteiro, mas muito enamorado de
uma jovem que Deus pôs em meu caminho, vindo a contrair casamento
em 1965, em Valença, Portugal.
Tornei a voltar para França, só que desta vez foi para os lados
de Paris e já casado e acompanhado pela minha jovem esposa, na qual
fomos trabalhar juntos ate ao ano de 1969.

RUMO À AMÉRICA
Quando nos encontrava-mos em Paris, tivemos o convite do
meu cunhado José Ribeiro, para irmos para a América do Norte, o qual
ambos aceitámos. Depois de tratarmos de todos os documentos necessários, passaportes, bilhetes e os respetivos vistos, chegou o momento
de embarcarmos a 23 de novembro de 1969, partindo do aeroporto de
Orly (França) com destino ao aeroporto Jonh Kennethy, em Nova Iorque. E assim foi a nossa rotina e destino nesta grande Nação das Américas!
Comecei a trabalhar na grande e espetacular fábrica de doces
(enorme pastelaria, de tamanho sem igual) chamada Entenmann´s
Bakery, aqui em Bay Shore, New York. Simultaneamente, matriculei-me
nas aulas de inglês e consegui tirar o curso equivalente de High School
(GED) em Brentwood, New York.

MINHA CONVERSÃO AO CRISTIANISMO
Aproximadamente em meados do ano de 1976, Deus falou
comigo em sonhos, assim: Manuel, Manuel por que não vais à Igreja?
Na realidade foram palavras verdadeiras, eu não frequentava a igreja
tradicional, mas a partir desse milagroso momento procurei a dita igreja
e seus horários mais convenientes. Chegou o momento e o dia exato
em que resolvemos assistir à tal missa em espanhol. Ao entrar estava
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uma pequena mesa, logo no hall, que servia de recipiente para várias
literaturas, incluindo os boletins das missas. Mas olhando para a mesa,
a qual me surpreendeu porque apenas havia um único livro, o qual
agarrei, entrei, tomámos o nosso lugar e seguimos paulatinamente o
desenrolar do serviço.
Chegamos ao momento da leitura da Palavra de Deus, foi nesse precioso instante que eu senti uma alegria descer sobre mim, inundando todo o meu ser, nunca tal coisa tinha acontecido em minha vida!
Saí daquele lugar com um gozo e sede de conhecer mais das coisas de
Deus. Ao chegar a casa pedi ao meu cunhado José Ribeiro para me
emprestar uma Bíblia, até chegar uma de Portugal que eu iria receber
através dos meus pais. Enquanto que, ansiosamente, esperava a Bíblia
de Portugal, eu deleitava-me a ler a que me foi emprestada.
Comecei no primeiro livro chamado Génesis e assim fui lendo a
cada dia um pouco, segundo o tempo que tivesse disponível, mas nada
mudava o meu entendimento. Mas quando cheguei à leitura do 2.º livro
chamado Êxodo, no capítulo 20, verso 4 em diante, foi aí que o Altíssimo e Poderoso nosso Deus mexeu com as minha entranhas (alma e
espírito), no que respeita à adoração de imagens e sua confissão. Foi a
partir desse momento, até ao dia de hoje, que nunca mais me ajoelhei,
nem adorei qualquer imagem que, afinal, são feitas pelas mãos do
homem.
Passado um tempo razoável resolvi visitar uma igreja Evangélica, para ver melhor como eles serviam a Deus. Num determinado
domingo de junho de 1977 lá fui visitar, pela primeira vez em minha
vida, a igreja Evangélica Pentecostal de Deus Vivo. Assistindo com
toda a atenção a tudo quanto se ia realizando, em certo momento senti
algo que se apoderava de minha vida. Foi feito o convite à aceitação de
Jesus como seu Salvador pessoal. Eu logo levantei a mão e fui instantaneamente mudado pela presença de Deus, de uma tal maneira que
eu perguntei se estava sim ou não batizado. Eles responderam que,
segundo as Escrituras Sagradas, não estou batizado, necessitava
entrar nas águas e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Levou aproximadamente um mês a frequentar as classes do
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batismo na igreja. A cada domingo, na parte matinal, lá estava para
aprender as autênticas doutrinas da Palavra de Deus, o que é importante e necessário a um servo crente saber.
O meu pastor local de então, chamado Luís Rodrigues, sempre
que me via nas classes ficava impressionado e sempre alguma coisa
me questionava sobre a minha nova carreira. Um novo caminho se me
foi dado pelo Senhor Jesus. Ninguém de nós que viva nas suas próprias ideias, e afastado do Altíssimo, poderá alcançar esse novo caminho,
porque ele é apertado e a porta é estreita para passar nela (Mateus
7:13).
Aproximou-se o momento do dia dos batismos nas águas, estava ansioso por esse evento acontecer em minha vida e esse determinado dia sempre chegou. Apresentei-me todo vestido de branco, com calças e camisa. As calças ainda as tenho guardadas para recordação e
até mostrar aos novos candidatos das classes do batismo. Foram
momentos de grande alegria e regozijo em minha vida, que jamais
esquecerei! Passei a tomar a ceia do Senhor juntamente com os irmãos
na fé, que com tanta simplicidade se vivia.
Certo dia tive um sonho, melhor dito uma revelação, no início
do nosso ministério, no qual o Espírito Santo me mostrou o desenrolar
dos acontecimentos na Igreja e o nosso futuro ministério iria ter o seu
início. Eu pus uma marca perante Deus e, assim, tal e qual aconteceu.
Foi a resposta ao meu pedido, e assim se cumpriu.

FUNDAÇÃO DA IGREJA
ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL
No ano de 1979, nós, acompanhados com os irmãos que
tinham feito votos de fazer parte da fundação da Igreja Evangélica em
Português, fomo-nos encontrar com o Ministério da Igreja Evangélica
Pentecostal de Dios Vivo, apresentando os nossos planos e recebendo
a respetiva autorização para iniciarmos o nosso Ministério e começamos a realizar os nossos cultos aos domingos, às 15 horas, no atual
largo da antiga estação dos caminhos de ferro em Brentwood, N.Y.
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Colocaram-me como obreiro responsável pela obra do Senhor, pregando o Evangelho e fortificando as colunas da nova Igreja que acabava
de nascer debaixo de certa opressão do maligno. Mas, graças ao nosso
Misericordioso e Altíssimo Deus, fomos vencendo.
No ano 1982 tivemos um encontro com a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Emanuel, de New Jersey e, depois da nossa filiação de amizade com eles, aconteceu a nossa consagração ao ministério de Presbítero (Ancião) pela Igreja Evangélica, Assembleia de Deus
Emanuel, localizada em Harrison, New Jersey, pelo Pastor Alves, na
qual me credenciaram com o certificado ao serviço do Senhor de Presbítero (Ancião). No prosseguimento do meu ministério, o Pastor Alves
apresentou-me ao Distrito das Igrejas Assembleias de Deus (USA),
com sede em Siracuse, N.Y. Tive que tirar um curso de teologia, para
pastores, e só depois é que fui oficialmente consagrado e reconhecido
como Pastor oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Emanuel,
com a sua sede em Brentwood, New York.

O NOSSO MINISTÉRIO EXPANDIU-SE:
FARMINGVILLE - Fica a 20 milhas de distância da igreja da
nossa sede em Brentwood. Podem usar a autoestrada expressway 495,
exit 62, que se destina a Stony Brook. Fica mesmo em frente ao Suffolk
College. É uma vila aonde há uma comunidade com um número razoável de pessoas, algumas nossas compatriotas que ali vivem. Em
Setembro de 1989 demos início aos cultos em 540 College Road, Farmingville. Arrendamos um prédio por tempo parcial, e temos os nossos
serviços públicos todas as quartas-feiras, ás 19:30 horas, e culto das
damas, são na última sexta feira de cada mês, às 19: 30 horas, na 125
Second St., Brentwood, N.Y.
MINEOLA - Fica aproximadamente a 26 milhas de distância da
igreja de Brentwood. Pode usar o expressway 495, exit 40 west (route
Jericho 25), até willis ave., Mineola. Em fevereiro do ano 1992, alugamos um prédio em Willis Ave., Mineola, propriedade por arrendamento
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da família Manuel Estevinho, para abrirmos uma nova Casa de Oração,
assim se chama biblicamente, na qual funciona até aos dias de hoje,
com uma certa dificuldade, mas, por tudo, damos graças ao nosso
Excelso Deus. Os serviços públicos são: 2.º sábado de cada mês, às
19:00 horas (Dias e horários podem ser alterados).

EVANGELISMO NOS JORNAIS COMUNITARIOS
Começamos a meio da década de 80 a pôr comentários nos
jornais dos Estados Unidos: no Jornal Luso Americano e no Jornal 24
Horas. Presentemente em Portugal: no Jornal O Valenciano, no Jornal
Cerveira Nova e no Jornal O Vianense. Todos estes jornais recebem
de nós uma contrapartida como pagamento. Mas mesmo assim, estamos muito gratos a Deus por estas portas se abrirem à pregação do
Evangelho, para salvação de todo aquele que crê.

MOÇAMBIQUE, ÁFRICA:
Estando o jovem irmão na fé, Sérgio António, na ilha de Cuba,
como estudante, participávamos num programa de rádio, de onda curta,
através do ex-Padre Manuel Vargas Pereira, que cobria várias partes
do Globo através dessa oportunidade. O jovem de então, citado anteriormente, teve contacto connosco por escrito, ouvindo em Cuba os nossos programas. Depois de terminar o curso regressou a Moçambique e
deram início, em Nampula, a um lugar de pregação do Evangelho.
Como a obra se firmou, entrou em contacto connosco para o apoiarmos
e oficializar o seu Ministério, certificá-lo com o mesmo nome e título
igual ao nosso. Também nas doutrinas características com procedência
iguais ao nosso Ministério, aqui nos Estados Unidos da América. O trabalho da Obra do Senhor tem-se fortificado e crescido e vários locais
de culto têm sido abertos. Está de facto num constante crescimento.
Glória ao Nome de Jesus!
Também já por duas vezes enviamos Missionários. O chefe do
grupo tem sempre sido o co-Pastor António Coelho, confirmando esse
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trabalho, vemos ao vivo as suas necessidades, as quais são muitas e
sobretudo estabelecendo as igrejas na sã doutrina de um Cristianismo
puro e sem misturas nem corrupção.
Estamos em constante ajuda financeira, comprámos para eles
uma carrinha Toyota para transportar os irmãos, uma motorizada, para
os obreiros irem pregar a várias igrejas. Temos comprado vários terrenos para construir igrejas locais e temos ajudado na obra deles. Todos
os anos ajudamos com várias ofertas para os menus dos dias de festa.
Enviamos literaturas e Bíblias. Também material para as escolas dominicais. Por tudo isto damos graças a Deus por podermos ser úteis para
com esses irmãos em terras de Moçambique, África.
Foi falado, pelo co-Pastor Tony Coelho, para mais um grupo de
missionários ir visitar a igreja em Moçambique, em data a combinar. Eles desejam conhecer-nos pessoalmente, a mim e minha esposa.
Eu estou pronto a obedecer à vontade do Senhor, pois foi para isso que
Ele me salvou e alistou para trabalhar na Sua vinha. Faço-o com grande alegria e regozijo, sempre que uma oportunidade se me oferece,
tanto no púlpito como fora dele.
Para todos que estão a ler este meu simples relato, que seja de
grande edificação para vossas vidas. E também desejo que o Senhor
Deus todo poderoso vos abençoe todos os dias das vossas vidas, conforme se lê: O Senhor te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua
alma; O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e
para sempre (Salmo 121:7-8).
Esta é a Palavra de Deus para ti e para a tua casa, somente o
que precisas fazer é crer de todo o coração nas palavras do Altíssimo;
e maravilhoso é o seu nome. Ele quer abençoar-te como nunca ocorreu
na tua vida, conforme se lê: E o Senhor te porá por cabeça e não por
cauda; e só estarás em cima e não por baixo, quando obedeceres aos
mandamentos do Senhor teu Deus (Deuteronómio 28:13).
Amigo leitor, ou irmão na fé, são estes os meus desejos e também do Senhor Jesus.
Um grande abraço te envio do fundo do meu coração.
Manuel Venade Martins (Pastor)
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O CONVITE DE DEUS À SALVAÇÃO
PALAVRA DE DEUS
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto
está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus
pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar (Isaías 55:6-7).

INTRODUÇÃO
Ainda faltava a ultima travessia do Jordão, para atingir a terra
prometida a Abraão. Foi nesse precioso momento que Deus tinha
nomeado seu sucessor a Moisés. Prestes a terminar a sua missão,
chamou a Josué e falou-lhe diante de todo o povo assim: Esforça-te e
anima-te, porque com este povo entrarás na terra, que o Senhor jurou a
teus pais lhe dar; e tu a farás herdá-la (Deuteronómio 31:7).
Coisa que Deus promete ao homem, se esse mesmo homem
crer de todo o seu coração e não duvidar, receberá tudo da parte do
nosso Deus. Agora a dificuldade está no homem tomar a sua decisão,
perante tal convite do Altíssimo.
O povo de Israel estava numa situação e provação como nunca, para alcançar a terra que mana leite e mel. Para isso acontecer
Deus escolheu e nomeou a Josué, homem de fé e corajoso, para completar a última etapa da jornada. É destes que Deus está buscando
para o seu exército trabalhar na sua vinha, que está implementada no
campo (Mundo).
Amigo, queres alistar-te? Há lugar para ti! Algumas coisas te
são necessárias:
1.º Arrependimento.
2.º Decisão que terás de tomar.
3.º Conversão a Cristo (não é propriamente mudar de religião), mudar
17

de atitude, mudar teu coração. São estes três factos muito importantes,
que marcarão a tua decisão.
Que Deus te ajude e abençoe.

COMENTÁRIO
O CONVITE DE DEUS À SALVAÇÃO
Deus não cessa de convidar o homem ao arrependimento! Disto as Escrituras nos dão largo testemunho, como podemos verificar
pela leitura seguinte: Ainda que os vossos pecados sejam como a
escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lá. É Ele
quem perdoa todas as tuas iniquidades. Sabei que o Senhor é Deus; foi
Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto (Salmos
100:3).
Deus chama por todos, pobres e ricos, sábios e ignorantes,
poderosos e fracos, velhos e novos, sem distinção de cor, fação política
ou religiosa. A condição imposta é: Deixe o ímpio o seu caminho, e o
homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor.
O preço que temos a pagar, é apenas reconhecer a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, a quem devemos obedecer como servos fiéis, sempre prontos. Não podemos nos envergonhar
nunca de confessar o Seu Nome diante dos homens, Jesus foi bem
claro, quando nisto nos advertiu. Qualquer que me confessar diante dos
homens, Eu o confessarei diante de meu Pai que está nos Céus. Mas
qualquer que me negar diante dos homens, Eu o negarei também diante de meu Pai que está nos Céus (Mateus 10:33).
Se o leitor já e crente, não pode ficar num estado de inatividade, a sua chamada é bem distinta, a sua missão, agora, é buscar de
Deus a Sua graça e poder para, de alguma maneira, ajudar os perdidos
a encontrar JESUS O SALVADOR, a quem devemos obedecer como
servos, sempre prontos e fiéis.
Se, porém, não tem ainda a certeza da salvação, eis aqui AGO-
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RA o dia da salvação. Analisando a história da sua vida, observando a
qualidade das suas obras, poderá julgar-se ser uma pessoa excelente e
que, por conseguinte, não tem nada de que recear. Quando chegar o
seu dia estará pensando: certamente que Deus me concederá um bom
lugar, pois que tenho sido uma pessoa importante e muito generosa.
Repare que, se assim fosse, iria entrar no Céu pelos seus próprios
méritos; passaria a eternidade a dizer, eu estou aqui porque fiz esta ou
aquela obra,- dei esta ou aquela esmola, ajudei este ou aquele necessitado. Já notou que desta maneira, passaria a eternidade a dar glória a
si próprio, unicamente, e não a Deus?
Não se esqueça, os que hão de herdar a vida eterna passarão
a eternidade alegrando-se na glória do seu CRIADOR; e não na glória
desta ou daquela pessoa. A salvação é, pois, pela graça de Deus, para
que ninguém se glorie, conforme se lê: Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das
obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em
Cristo Jesus para as boas obras, as quais DEUS preparou para que
andássemos nelas (Efésios 2:8-10).

E NECESSÁRIO ARREPENDER-SE
Como nos dizem as Escrituras, todos pecaram e destituídos
estão na glória de Deus. Logo ninguém ficou excluído da lei do pecado.
Portanto, você também necessita de arrependimento. Porque o salário
do pecado é a morte, isto é, condenação, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Arrependimento não significa nem obriga a mudar de religião,
ainda que muitas pessoas julguem que arrependimento é tornar-se religioso. À luz da Palavra de Deus, arrependimento significa mudar de
parecer; mudar de atitude; sentir contrição, pesar, angustia, temor pelos
atos que tem praticado contra o próximo e contra Deus. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigénito, para que
todo aquele que n'Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (João
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3:16).
Em face de afirmações tão solenes, feitas nas Escrituras, creio
que este é o momento de profunda meditação da sua parte. Deve
entrar em profundo reconhecimento, na sua própria consciência, e perguntar a si mesmo como escaparei, se não atentar para uma tão grande salvação? Depois de ler este nosso comentário, o leitor não fique
indeciso, mas pode escrever-nos via E-Mail ou uma simples carta. Não
importa se vive em Portugal ou no estrangeiro. Cá continuamos esperando suas notícias que serão bem-vindas.

20

ABRE A PORTA
PALAVRA DE DEUS
Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a minha voz, e
abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao
que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono.
Assim como Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas (Apocalipse 3:20-22).

INTRODUÇÃO
O Senhor Jesus se declarou e identificou perante o seu povo,
usando uma palavra figurativa de sua própria pessoa, como ensino de
doutrina, sobre como adquirir a salvação, receber um milagre e obter
uma bênção de Deus. Para que todos entendamos, Ele disse que
estava à porta, isto é, único meio de entrada para obter a salvação.
E que vale a porta do nosso coração, se alguém ouvir o seu
toque, e não abrir seu coração? Ele (Jesus) não entrará em tua vida
para te ajudar, e assim não compreenderás o ato da salvação. Pois
unicamente inclui, em primeiro lugar, um ato de arrependimento dos
seus pecados. Segundo, conversão ao Senhor Jesus Cristo (não propriamente a uma religião). Terceiro, aceitar de boa mente o Evangelho,
único livro de Deus, para alumiar teu caminho, teu destino e tua final
morada Celestial nos Céus.

COMENTÁRIO
ABRE A PORTA
A pessoa quando é convicta a fazer alguma coisa, é como um
impulso que a impele a atuar; Muitas vezes uma pessoa executa obras
impulsionadas por esse toque, que, em circunstâncias normais, jamais
seria capaz de as executar.
Também acontece que, muitas vezes, a pessoa recebe o
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toque, portanto é impulsionada a agir, mas repudia a ideia, que lhe
toca com mais ou menos intensidade, e muitas vezes, por desprezar
esse toque, grandes e preciosas oportunidades perde na vida. Também há os que são tocados a fazerem o mal, e infelizmente muitos há
que, cedendo ao toque do maligno, têm praticado crimes horrendos, e
a nossa pobre humanidade que o diga, pois tem sido vítima, desde
tempos imemoriais, de toda a espécie de maldade, praticada por grandes e pequenos que, nalguns casos, arrastaram mesmo grande parte
da humanidade para a tragédia ou mesmo para uma catástrofe.
Tenhamos cuidado quando somos tocados a fazer ou a dizer
alguma coisa. Se é um toque para o mal, saibamos repudiar esse
toque maligno, esse toque que, posto em prática, pode desgraçar a
nossa vida, pode perde-la mesmo para sempre. Agora se é um toque
bom, talvez em prol do próximo, talvez para salvar uma situação dum
aflito, praticar qualquer outra boa ação, talvez para implantar amor
onde há ódio e desunião, então sim esse toque devemo-lo acolher
bem e pô-lo em prática, pois quão sequioso se encontra o nosso mundo de gente benfazeja pronta a ser tocada para o bem.
Mas há um toque muito especial que continua incessantemente atuando em nossos dias, batendo à porta do coração de cada ser
humano. Ao falar dele, desejo solenemente com profundo espírito de
oração a Deus, que quando ele chegar ao seu ouvido e à sua mente,
possa ponderar e meditar bem nele convictamente, dando-lhe o crédito
que merece, pois deseja tocá-lo para a sua verdadeira felicidade, física
e espiritual. E que este toque quando é bem-sucedido, opera na pessoa que o sente, uma transformação tal, que o torna feliz já aqui na
terra e dá a certeza da Vida Eterna no Céu.
Ainda antes de falar nele, eis o nosso apelo: Predisponha-se a
ceder a este toque, abra o seu coração para o mesmo, experimente a
maravilha de ser tocado por Ele e aceite o que é vindo da parte de
Deus, para seu bem, para bem do seu corpo, alma e espírito. Como
são tão tocantes estas palavras de Jesus?
Há muitíssimas pessoas que são assistentes nas igrejas, muitas regularmente, que no entanto ainda não se converteram a Cristo,
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não experimentaram o novo nascimento, por conseguinte ainda por
salvar, por quê? A resposta é simples. Elas têm escutado o Evangelho
vezes sem conta, mensagens poderosas cheias do Espírito, sentem o
toque, certamente, mas resistem ao convite do Espírito Santo. Para
esses o toque não significa coisa alguma, e nunca chegam a ter um
encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Nunca chegam a sentir a necessidade da salvação, acompanhada de uma transformação
maravilhosa que Deus, pelo Seu poder, deseja operar no pecador perdido, tornando-o num filho de Deus remido pelo Sangue de Cristo.
Desejo que não seja assim consigo.
Deixe-se tocar pelo Espírito Santo para aceitar a salvação e
resolva o seu problema espiritual, tomando posse já da vida eterna que
Jesus lhe quer oferecer graciosamente porque o ama verdadeiramente.
Ouça a pregação do Evangelho, com muita atenção e considere em
seu coração tudo o que o pregador inspirado está dizendo, com muito
amor, procurando que os ouvintes tomem uma decisão por Cristo.
Medite bem, caro amigo, no que tem recebido com esta mensagem, e deixe que o Espírito Santo, com o seu poder, toque com tal
intensidade o seu coração que possa render-se a Jesus, o Salvador,
Senhor e Rei dos reis, para transformar completamente a sua vida de
pecador perdido em nova criatura, em um filho de Deus, salvo, purificado, com paz, alegria, gosto de viver, desejo de agradar a Deus e a certeza da Vida Eterna.
Espero confiante em Deus, que tudo sabe e tudo vê, que este
trabalho não tenha sido escrito em vão, mas que produza efeito poderoso, tocando alguma alma necessitada de Jesus. Alma que teve o privilégio de ler e assimilar a mensagem divina aqui contida, levando-o a
reconciliar-se com Deus, mediante o arrependimento e a aceitação de
Jesus Cristo como único e suficiente Salvador.
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QUEM ENTREGOU JESUS?
PALAVRA DE DEUS
Eu sou o bom pastor: o bom pastor dá a sua, vida pelas ovelhas. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a
tomá-la. Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou: tenho
poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai (João
10:11, 17, 18).

INTRODUÇÃO
A entrega do Senhor Jesus, para ser crucificado naquela cruz
do calvário, foi debaixo dos propósitos e orientação de Deus. As escrituras dizem-nos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
seu Filho Unigénito, para que todo aquele que nele crê, não pareça,
mas tenha a vida eterna (João 3:16).
Foi a decisão e a entrega de Jesus ao mundo, por um ato
voluntário e amor de nosso Pai Celestial. Os homens maus procuram
logo pôr as mãos no Senhor, até antes do tempo, como podemos ver
em certas ocasiões, mas foi só naquela época da Páscoa Judaica que
Deus o permitiu, para cumprir o sacrifício eventual, que se fazia a cada
ano, pelo único sacrifício Eterno. Pelo que o Senhor Jesus, foi a vítima
do altar (Salmo 118:27).

COMENTÁRIO
QUEM ENTREGOU JESUS?
Vamos voltar a nosso atenção para aquilo que aconteceu dois
mil anos atrás, quando o Senhor Jesus Cristo se tornou homem, com o
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único propósito de assumir a morte no lugar de toda a humanidade,
para que todo o homem e mulher possam, depois deste trajeto da existência terrena, viver na presença de Deus eternamente. Em termos
bíblicos, este é o cenário e a única razão que explica o que Jesus veio
fazer. Este é o ato que desvenda o grande amor de Deus a respeito
das suas criaturas que se enlaçaram pelas veredas da desobediência.
A morte de Cristo não resultou de um acidente. Foi a decisão
eterna de Deus em resposta ao ardil que Satanás montou no jardim do
Éden.
Não há qualquer dúvida que a cruz encerra um tremendo mistério, assim como a encarnação e a ressurreição de Jesus Cristo. Todavia eles são factos da nossa história que a revelação de Deus desvenda para todos os que querem ir além do que os seus próprios horizontes permitem. Mesmo assumindo uma posição meramente intelectual
perante estes acontecimentos, é possível alguém aperceber-se da
grandiosidade do plano que Jesus executou em favor da humanidade.
Segundo a análise bíblica, o homem errou diante de Deus em
relação à sua própria vida e no uso da sua liberdade. Deus, o ofendido,
não pode em razão da sua natureza alterar as consequências dessa
decisão. Apenas há uma possibilidade, Ele mesmo, na pessoa do Seu
Filho assumir o lugar do transgressor e substituí-lo nas consequências
espirituais do seu ato, foi o que Jesus fez.
Quem entregou Jesus para morrer? Foi o pai, por amor. É
essencial que conservamos juntos estes dois modos complementares
de olhar para a cruz. No nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes, os quais o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, os
quais o crucificaram. Mas, no nível divino, o Pai o entregou, e Ele se
entregou a si mesmo para morrer por nós. À medida que encaramos a
cruz, podemos dizer a nós mesmos, meus pecados o enviaram à cruz.
O apóstolo Pedro disse na sua admirável afirmação do dia de Pentecostes: Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência
de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos.
Assim, Pedro atribuiu a morte de Jesus simultaneamente ao
plano de Deus e à maldade dos homens; e ao mesmo tempo a revela26

ção do propósito divino de vencer a maldade humana assim exposta.
Tremendo gesto de solidariedade que, ainda hoje, inspira
homens e mulheres que em circunstâncias diversas, e com outro alcance, não negam a sua vida para salvar outros. Ao longo da história do
cristianismo encontramos muitos homens e mulheres, discípulos de
Jesus, que se prontificaram a colocar suas vidas à disposição de Deus,
para que muitos outros viessem ao conhecimento do Seu grande amor
e da possibilidade de viver na posse da vida eterna. Muitos outros, única e exclusivamente pelo facto de se recusarem a negar o nome de
Jesus Cristo, defrontaram a morte, as feras, o fogo, a espada, e tantas
outras coisas usadas para demover a fé desses intrépidos cristãos,
mas prevaleceram firmes.
Se é verdade que em todos os tempos e em todas as épocas
aparecem escândalos ligados ao cristianismo, não é menos verdade
que este está recheado de intocáveis manifestações de dedicação e
solidariedade para com o próximo, de fé e da fidelidade para com Deus.
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OS QUE OUVEM A PALAVRA DE DEUS
PALAVRA DE DEUS
Vede pois como ouvis; porque a qualquer que tiver lhe será
dado, e a qualquer que não tiver até o que parece ter lhe será tirado.
E foram ter com Ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam
aproximar-se d'Ele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora
tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te.
Mas, respondeu Ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são
aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a executam (Lucas 8:18-21).

INTRODUÇÃO
As escrituras sagradas dizem assim: De sorte que a fé é pelo
ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus (Romanos 10:17). Se o amado
leitor procurar ir ouvir, aonde se prega o Evangelho de Cristo, o Senhor
promete em sua Palavra lhe aumentar a fé, que necessariamente lhe
fará falta, para a salvação de sua alma. Note bem nas palavras que
seguiram este comentário.

COMENTÁRIO
OS QUE OUVEM A PALAVRA DE DEUS
Nas escrituras, narradas pelo apóstolo do Senhor, Lucas, falanos do encontro natural da família de Jesus, que na época de então
ainda viviam, porque se presume, por notícias dadas, pelos pais da
igreja, de geração em geração, que seu pai adotivo, chamado José, já
não existia na terra dos viventes, essa é a narrativa de Lucas no seu
Evangelho, somente fala da mãe de Jesus (Maria) com seus irmãos
(v.19).
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Aqui podemos entender que o Senhor Jesus já não habitava
com a família, mas se tenha entregado totalmente fazer a vontade do
Pai Celestial. Tudo isso começou a partir do momento que foi batizado
nas águas do rio Jordão, por João Baptista, despojou-se de sua vida
quotidiana com a família, isto é da mãe e dos irmãos, e foi lá mesmo,
no deserto, que começou o seu ministério, que atingiu toda a Palestina.
A história que o servo do Senhor, Lucas, nos fala é mais uma
prova que Jesus viveu em família até ao batismo no rio Jordão. Foi
então, a partir daí, que teve de escolher, fazendo a vontade do Pai
Celestial que o enviou ao mundo.
Mas conforme nos citam as escrituras, deixou a família natural,
e como provavelmente houvesse bastante tempo que se não viam, com
certeza que nutriam saudades e desejos de ver aquele que desceu de
cima de todos os Céus, por obra do Espírito Santo, usando uma honrada e virgem donzela, operando em seu ventre esse milagre sobrenatural. Até hoje muitos incrédulos e até mesmo religiosos esbarram-se
com esse milagre Divino. Para esse tipo de pessoas, é como uma porta
em suas vidas, intransponível, para eles impossível de transpô-la
(v.21).
Vejamos com cuidado a resposta dada pelo Senhor, àqueles
que lhe davam a notícia da presença de sua família, que desejavam se
encontrar com Jesus. Os anunciadores da notícia a Jesus cuidavam ver
um tratamento diferente, uma distinção, uma honra ou até mesmo um
elogio, mas a resposta foi geral de igualdade e modo para todos, por
quê? Perguntará o leitor:
a) Quero aqui lhe explicar, que com estas palavras o Senhor
está mostrando a sua Divindade, a sua essência e a sua autoridade.
b) Ninguém queira ou tente diminuir a Divindade do Senhor
Jesus. Infelizmente à por este mundo fora aqueles que pregam um
evangelho duvidoso, com uma trindade inexistente, e assim esses charlatões, empurrados pelo maligno, confundem as pessoas que os
ouvem, e mais difícil se lhes torna encontrar o caminho da verdade,
pelo motivo de anunciarem um falso evangelho, por eles transformado
(foge deles).
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c) Quero dizer com isto, caro leitor, que estás lendo este artigo,
que faças uma pausa em ti mesmo, penses se de facto tens predisposto teu coração a ires a uma Casa de Deus (igreja Evangélica) para
ouviras a Palavra de Deus. Se a resposta é um SIM, eu digo glória a
Deus, mas se for não, aconselho-te a que não tardes muito.
Deus deu a vida por ti naquela cruz do Calvário. Agora a decisão tem de vir da tua parte que poderá ocorrer num coração compungido e desejoso de se libertar do pecado, que muitas vezes o inimigo das
nossas almas nos tenta pressionar e não atendermos ao convite do
Altíssimo que diz:
Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e Eu
vos aliviarei (Mateus 11:28). Continuando a ler, verá que este alerta
vem diretamente de Deus para si. E a hora de atender é agora, dando
um passo de fé será a melhor decisão de tua vida. Entrega teu coração
àquele que tudo pode, inclusivamente ajudar-te a seguires a Cristo, o
Salvador do mundo.
Ele espera a tua decisão. Que Deus te abençoe e guarde por
onde andares.
Manuel V. Martins (pastor)
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A QUE COMPARAREMOS O INFERNO?
PALAVRA DE DEUS
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do
trono, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida; e os
mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras.
E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno
deu os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as
suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo; esta
é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago do fogo (Apocalipse 20: 12-15).

INTRODUÇÃO
Se me fosse possível, gostaria de me ocultar e não ouvir as
vozes daqueles contraditórios leitores, que ao mitigar este meu comentário os tenham ferido involuntariamente, tanto no referente à vida física, mas sobretudo ao espiritual. Este é um tema muito controverso,
porque o homem natural se sentirá ferido, pela sua vida quotidiana, que
não caminha acertada com as leis Divinas, nem se querem submeter a
elas.
Mas, vale a pena refletir na tua forma de vida que levas a cada
dia, mas ainda poderá haver um tempo de reflexão para ti, nem tudo
está perdido. O que agora é necessário, é haver um tempo de refrigério, arrependimento, meditação e decisão, para poderes por a tua vida
em ordem.
O amado leitor verá que mereceu a pena ter tomado a melhor
decisão em decidir-se por aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador
pessoal. Que Deus te possa abençoar.
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COMENTÁRIO
A QUE COMPAREMOS O INFERNO?
Hoje cabe-me o dever de falar, pensar, comparar, e exortar
sobre a citada pergunta, com o título ao mesmo tempo de admiração
para muitas almas.
Pensando: Se fosse doutor, formado em medicina nas melhores universidades do mundo, guardaria, como apenas recordação, o
livro de descobertas cientificas na medicina.
Se fosse engenheiro de sábia reputação, guardaria, como recordação, as cartas de descobertas científicas e elogios patronais. Se fosse
advogado (advogado justo) guardaria a cópia de uma ou muitas sentenças justas, não fraudulentas.
Mas como sou simples trabalhador, ganhando o pão nosso de
cada dia (Mateus 6:11), guardo no coração os elogios de ter sido
honesto nas minhas responsabilidades, dos meus superiores (justos)
como recordação.
E também como recordação de ser um simples Ministro do
Evangelho, que com a graça de JESUS caiu do Altíssimo e Poderoso e
grande milagre de me chamar à vida Eterna, pregando Seu Santo
Evangelho e dizendo ao mundo que se arrependam. Lutando contra os
falsos religiosos e falsos ensinadores, de um Evangelho simples, mas
Santo. Contra os rituais e sendo enganados, enganam os outros que
confiam neles. Mas está escrito, maldito o homem que confia no
homem (Jeremias 17:5).
Somos chamados para ainda lutar contra os falsos semeadores
da Palavra de Vida Eterna, destorcer caminhos errados, a que muitos
têm torcido, e torcido até não mais. Essas recordações, eu guardo no
meu coração apenas como gozo de ser injuriado, mal tratado, ofendido,
caluniado, e olhado com falta de compreensão dos que se dizem ser
meus amigos. Mas como recordação espero receber daquele que habita no Céu, ao lado do Pai a paga Celestial, segundo a sua promessa de
habitar nos Novos Céus e Nova Terra. Glória a Jesus Cristo
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(Apocalipse, 21:1-7).
Então que dizer meus amados leitores, como comparar o inferno? Com a grande avalanche de emigrantes para as terras de França,
levou o governo Francês a pôr medidas restritas sobre a saída de divisas. Em virtude disso, lançou uma lei, que todos os emigrantes só
poderiam enviar às suas famílias o montante não superior às folhas de
pagamento.
A história que vou contar anda à volta dos anos 1964 a 1969,
salvo erro saiu nos conceituados jornais locais em português. Então os
emigrantes Lusos, apertados com estas leis, ao receberem as suas
remunerações, aglomeravam-se nos bancos de domínios portugueses,
fazendo grandes bichas, começando a altas horas da madrugada.
Alguns, talvez mostrando cansaço, ansiosos por saírem da fila.
Assim, astutos vigaristas, pensando ludibriar seus patriotas,
vivendo dos objetos roubados, nunca pensaram em trabalhar, armaram-se em compradores de notas francesas, pelo que lograram enganar um emigrante, nosso patriota, e até mais do que um, comprando
largo montante de Francos, por um pacote bem feito e atraente, de jornais velhos, dizendo ser dinheiro, dá cá e toma lá, não o abras aqui, vai
para um sítio escondido por causa da polícia.
Quando ambos se retiraram, um para cada lado, o inocente
emigrante com um entusiasmo alegre, mas pouco duradouro, de cor
vermelha passou a amarela, de alegria a tristeza, de sorte a angústia.
Deparou que o conteúdo, não continha notas portuguesas, mas no
lugar destas, jornais velhos. Deparou que foi enganado por um vigarista, mas já era tarde, ele fugiu e nunca mais o viu. Assim, amado leitor,
eu comparei o inferno. Quem não der crédito ao Evangelho, vai notar
que foi enganado, e por quem? Pelo diabo, com seu exército infernal,
são os que seguem enganando a Humanidade, e você quer também
ser enganado? Como o emigrante? Já pensou de facto neste tremendo
engano, nós o comprovamos pelas Sagradas Escrituras, onde se lê em:
Apocalipse 20, vers. 3, que para que o diabo não mais engane as
nações, etc. Como também está escrito na Epístola aos Efésios 5, vers.
6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem
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a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência.
Ninguém me responda, tenho a minha religião, mas quando
morrer não sei que caminho levará minha alma? Nós também temos o
nosso Evangelho! E vós como sabereis o Caminho? Porque, está escrito, se creres, verás a Glória de DEUS. E também passou da morte para
a Vida. E também não entrará em condenação. Como será o inferno,
pergunto? Em primeiro lugar quero dizer que é eterno, ler Mateus,
25:46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida
eterna. Segundo, é um lugar de tormento. Ler Lucas, 16:24, onde
podes ver o rico em tormentos de chamas, e Lázaro no gozo no Reino
de Deus.
Vos exorto a todos e a quantos lerem este artigo evangélico,
ricos ou pobres, sábios ou indoutos, mestres religiosos ou devotos religiosos, que não olhem esta minha humilde carta de Amor, escrita por
minha mão própria, nem olheis para a minha figura, e se me conheces
pessoalmente, não perguntes no teu coração se eu fiz uma carreira
universitária, retorce o teu caminho, olha os teus passos, olha os poucos dias de tua vida.
Te pergunto, não sabes para onde vais? Então te digo, também, não sabes donde vens! Só há um que é o caminho; Só há um que
te pode perdoar os teus pecados, pela sua graça, é o meu Senhor e
Deus, o Todo-poderoso. Queres aceitá-lo como teu Senhor Deus e Salvador? Não estás decidido! Quando te vais decidir? Queres escreverme, sobre como aceitares ao Senhor Jesus? Eu estou pronto a receber
qualquer carta e responder.
Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
para salvação de todo aquele que crê (Romanos 1:16).
M.V.M.
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COM JESUS VENCERÁS
PALAVRA DE DEUS
Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o
dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em
todas estas coisas porém, somos mais que vencedores, por meio
daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente,
nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em
Cristo Jesus, nosso Senhor (Romanos 8:36-39).

INTRODUÇÃO
Se qualquer indivíduo pensar que pode viver sem Deus, tanto
nesta vida, como na futura, ou seja seguir o seu próprio caminho, sem
o nosso excelso e Misericordioso Senhor Jesus! É como quem procura
guardar um tesouro num saco furado, porque tudo que lá puser se perderá.
Se pensa que sua própria religião, cuidará do seu futuro no que
respeita à sua salvação, continua alimentando um erro. Nunca poderá
vencer o inimigo (Satanás).
Se todavia não nascer de novo, e converter-se a Cristo, porque
está escrito: Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a
minha cabeça no dia da batalha (Salmo 140:7).
Ninguém nesta vida poderá vencer o nosso maior inimigo,
vivendo a seu belo prazer, com sua forma de viver, desviando-se dos
santos caminhos de Deus e da sua Palavra, que tanto devemos lê-la,
ouvi-la e tentar praticá-la. Aqui está a sabedoria do leitor, ainda nesta
vida, para poder vencer o adversário.
Só assim é que Deus se agradará de alguém que o teme, e
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nunca por nunca o nosso adversário triunfará sobre nós. Porque Ele
(Deus) promete guardar as nossas cabeças no dia que a feroz serpente
vier contra nós, ainda que venha com uma legião de demónios, nunca
nos derrotará, nunca nos vencerá. Porque o Senhor dos Exércitos guardará totalmente as nossas vidas, do poder das trevas.
Toma já a decisão de seguires e de entregares o teu coração
ao Senhor Jesus.

COMENTÁRIO
COM JESUS VENCERÁS
Vive-se numa luta de competição contínua, à qual não escapam os mais jovens também, inclusive os da área estudantil. Vencer,
são palavras de ordem que obrigam por vezes a confrontos pessoais e
sociais, contribuindo em parte para distanciar os indivíduos entre si,
gerando egoísmo. Sem dúvida que os mais jovens, quase sem se aperceberem, acabam por ser vítimas da má influência do comportamento
coletivo da própria sociedade. Por falar de influência, toda a criatura
humana, de qualquer idade ou classe social, e influenciada tanto pelo
bem como pelo mal.
Se existe alguém que nos quer influenciar duma forma positiva
e muito concreta, essa pessoa chama-se Jesus Cristo! Tal como nós,
viveu neste mundo numa época e geração diferente. É certo, mas
experimentou igualmente as pressões, provações e tentações da vida
terrena, melhor do que ninguém. Ele compreendia e compreende as
necessidades, propósitos e esperanças do homem. Sua influência contagiou (no sentido mais nobre do termo) milhões de vidas, levando-as a
encontrar salvação, paz, amor, esperança e felicidade.
Apesar de todos os aspetos negativos que existem no mundo,
em Jesus Cristo, o Salvador da humanidade perdida, há um elevado
sentido para a vida e uma nova esperança que nos conduzirá a um
futuro glorioso! Nem todos os jovens logram concretizar seus sonhos,
seus ideais. Esse facto, todavia, é urna perda menor comparada com a
bem-aventurança eterna que o Senhor Jesus Cristo oferece a quem se
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converter a Ele, a quem o receber e seguir de coração.
Por necessidade ou não, na mocidade fazem-se escolhas
determinantes, tomam-se opções importantes até para o resto da vida.
Fazem-se boas e más escolhas, mas escolher Jesus, optar pelo Salvador do mundo, é infinitamente a melhor de todas as escolhas! Há
jovens rejeitados pela própria família, pelos colegas, pela sociedade. A
todos os jovens Jesus, o Filho de Deus, convida: Vinde a mim todos os
que estais, cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o
meu jugo, a aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e
encontrareis descanso para as vossas almas (Mateus 11:28-29). O próprio Salvador garante: Todo o que o pai me dá virá a mim, e o que vem
a mim de maneira nenhuma o lançarei fora (João 6:37). Se o caro
jovem, num ato de fé, for a Jesus, arrependido dos seus pecados,
jamais será rejeitado, porque Ele o ama. Neste preciso momento os
braços de Cristo estão abertos à espera do leitor. Não desperdice tão
esplêndida oportunidade. Entregue-se nos braços do Criador e deixe
que Ele faça de si a pessoa mais feliz deste mundo!

ASSUNTOS PRIMÁRIOS EM TUA VIDA
Amigo Leitor: Pensa neste precioso momento ofereceres a
Deus algo de ti mesmo, que for desorientação ou mau uso, na tua própria vida, deves reservar com muita precisão parte especial do teu tempo para os factos que a seguir exponho:
1º. Obtém uma Bíblia ou Novo Testamento e lê a Palavra de
Deus, pois está escrito buscai no livro do Senhor e lede (Isaías 33:16).
2º. Vem ao Senhor Jesus, como és e vives e entrega-lhe tua
vida de pecado, deixando tudo que ofende a Deus, e ao teu próximo, e
reconcilia-te com o Senhor, que espera o teu regresso ao aprisco de
Deus (João 10:16).
3º. Aceita o Senhor Jesus como teu Salvador pessoal e senhor
de tua vida. Ele diz em Sua Palavra: Quem crê nele tem a vida eterna e
não será condenado. Ler (João 3:15-18).
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VEM AO SENHOR JESUS
PALAVRA DE DEUS
Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou ó Pai,
Senhor de céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e
entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai porque assim te
aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém
conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o Pai, se não o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que
estais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu
jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e
encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é
suave e o meu fardo é leve (Mateus 11:25-30).

INTRODUÇÃO
O escritor sagrado aos Hebreus escreveu assim: Havendo
Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais,
pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho (Hebreus
1:1).
Dou graças ao Altíssimo Deus, porque falou, fala e falará. Mas
a quem Deus fala e não fala? Deus sempre deseja falar àqueles que o
querem ouvir, para lhe obedecerem, mudar de vida, viver de acordo a
sua Palavra, vivendo todos os dias apartados do mal. Essa é a razão
por que o Senhor Deus fala com uns e com outros não. Aquele que
quer ouvir de Deus, o Senhor cuidará de lhe falar, e não somente, cuidará de sua vida, protegendo-a do mal e, muitas vezes, dos perigos
que se lhe aproximam. É certo que Deus não faz exceção de pessoas,
no entanto tem em conta aquele indivíduo que está pronto para o ouvir,
por outras palavras, aqueles que têm sede de beber das águas vivas e
fome de comer do Pão do Céu.
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Agora, no respeitante àqueles a quem Deus não fala, porque
tais pessoas não o desejam, nem o temem, nem creem em sua Palavra, por conseguinte nem propriamente em Deus. O Senhor passa de
lado, porque os seus corações estão endurecidos e fechados e seus
ouvidos tapados, por conseguinte esses não ouvem a voz de Deus clamar.

COMENTÁRIO
VEM AO SENHOR JESUS
Amado leitor deste manuscrito sobre o Evangelho
Deus ocultou a muitas pessoas com elevada sabedoria universitária, poder político e poder económico, os mistérios ocultos de Deus,
de sua existência, de sua omnipresença, omnisciência, omnipotência e
de Sua manifestação ao tal ser humano, e agora digo eu. O porquê de
tudo isso? Por que não se manifesta a esse tipo de pessoas? Por que
há essa tal diferença?
Porque não foram, nem são reveladas aos sábios e entendidos,
mas aos pequeninos, segundo o verso 25. São muitas as razões dessa
falta de contacto e manifestação, aos tais indivíduos de elevada posição ou poder económico. Além de muitas demonstrações que poderíamos falar nestes casos. Por exemplo, o envolvimento e relacionamento
da sociedade bastante corrupta, e consumação depravada em várias
vertentes, num conhecimento e sabedoria embrutecida, fundada num
alicerce religioso, que envolve o ocultismo, sem substância espiritual,
divina e sacra, com uma cegueira imbuída, e repleta de superstição, na
qual os seus objetivos e alvos, desde a sua meninice de educação e
instrução, são há muito possuídos e firmados em uma falsa idolatria,
que de sagrado e divino não tem nada. São métodos que foram preparados por duas razões:
1.º O enredo do próprio Satanás continuar a enganar e iludir o
ser humano. Desde o jardim do Éden, que ele se finge, e infiltra na
mente da pobre humanidade com falsos sonhos, e falsas revelações,
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querendo parecer divinas, mas que na realidade são autênticas armadilhas, com uma falsa liberdade de seus maus caminhos, de sedução e
tentação que está derramando sobre esta pobre humanidade.
2.º É a área material: Os idólatras têm um alto valor, o custo
desses ídolos de imagens, que não são uma coisa qualquer, mas tal e
qual conforme a sua existência, desconhecem o que Deus diz no livro
dos Salmos, sobre a personificação de pessoas humanas, conforme se
lê: Tem boca, mas não falam, tem olhos mas não veem, tem ouvidos
mas não ouvem; nariz tem mas não cheiram; tem mãos, mas não apalpam; tem pés mas não andam; nem som algum sai de sua garganta
(Salmo 115:4-7). E como é natural, é um material com bastante lucro
financeiro, vendido por um preço exorbitante, excedendo sempre um
alto valor o seu custo.
O Senhor Jesus diz no verso 27, que ninguém conhece o filho
senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Esta é a maior
realidade na vida de cada pessoa, em ter o privilégio de conhecer propriamente a Deus, será impossível qualquer indivíduo num estado natural, com seus conhecimentos e mesmo toda a sabedoria humana, mesmo a mais alta ala, de todos os conhecimentos alcançados através dos
maiores graus académicos. Não chegará para alcançar o conhecimento
necessário para conhecer ao Altíssimo. Então alguém perguntará, nunca poderei conhecer a Deus? Claro que sim, é possível, porque essa foi
a nossa grande vitória, o Senhor Jesus derrotou o inimigo, quando se
entregou por nós naquela cruz do calvário, cumpriu-se as Escrituras
que dizem assim: Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar
(Génesis 3:15).
A crucificação é aqui figurada, pela qual o inimigo apenas feriria
a Jesus no calcanhar, é o que na realidade representa a morte do
Senhor Jesus na Cruz, mas em contrapartida o Senhor feriu o diabo na
cabeça, o que já em si representa uma ferida de morte, que o inimigo
recebeu. Nestes casos o diabo perdeu toda a autoridade, que até àquele momento possuía, porque Jesus ressuscitou e podemos ler as suas
Palavras: É-me dado todo o poder no Céu e na terra (Mateus 28:19). A
partir daí todo o ser humano pode ser Salvo e abençoado, curado, liber43

tado e perdoado, se de coração se voltar para Deus, arrependido dos
seus pecados, porque segundo as Escrituras dizem: O sangue de
Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado (1.ª João 1:7).
Não há outro método ou maneira para o pecador ficar absolvido dos
seus pecados, nem ritual, nem oblação, nem penitência de joelhos, ou
caminhada longa, mesmo que seja o caso de uma longa peregrinação
a determinado lugar, por exemplo a Leiria, Fátima, não tem qualquer
valor espiritual para Deus, porque são votos dirigidos a certas personagens humanas.
Por conseguinte o Divino Espírito Santo, não está nesse negócio, porque a Palavra de Deus o reprova. Que ignorância todas essas
pessoas têm dos oráculos de Deus! Que desconhecimento dos ensinos
Sagrados do Altíssimo! Que desvios existem nesses indivíduos, de não
procurarem os caminhos do Senhor Jesus? Que incredulidade existe
nessas pessoas em não aceitarem a Verdade? O Senhor Jesus diz
assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará (João 8:32).
Temos encontrado várias pessoas, nas nossas visitas evangelistas, que determinaram não conhecer a verdade, e por conseguinte se
libertarem dos seus erros religiosos, e com fins enganadores, de caminhos que os conduzem à perdição, ao lugar mais horrível na eternidade, chamado hades (inferno), quando tem a oportunidade de serem
salvas e receberem o seu lugar que o Senhor Jesus foi preparar nos
Céus (João 14:2).
Neste momento não sei com que tipo de pessoa é o amado
leitor, ou melhor dito que crença existirá em tua vida? Se por sinal são
os Caminhos da Verdade, que se obtém através de Cristo, unicamente
não tenha dúvidas, nem continue a viver com elas, mas se elas existirem o caro leitor pode as decepar, e por conseguinte vencer, qualquer
força de engano, que possa existir em sua vida.

VINDE A MIM TODOS OS QUE ESTAIS CANSADOS E
OPRIMIDOS, E EU VOS ALIVIAREI (V. 28)
As pessoas naturais deste pobre planeta, procuram alimentar
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as suas vidas nos prazeres que o mundo oferece, na qual muitos desses vícios são perniciosos, provocativos e tentadores para toda a imaginação do mal, alimentando os seus vícios com a desculpa que isso não
faz mal a alguém. Mas por exemplo repare, na vida de um alcoólatra ou
num viciado nas drogas, que não conseguem por si mesmo se libertar
dessa escravidão, que em geral começa aos poucos, mas se vai acumulando a cada dia que passa em suas vidas, ao ponto de se tornarem
delinquentes veteranos.
O Senhor Jesus deu a vida também por esses, naquela cruz do
calvário, verteu seu sangue, e por conseguinte quer ajudar-te a saíres
dessa tua vida de escravidão, ainda que os que possuis sejam as mais
vexantes paixões carnais em tua vida. Ele te convida dizendo: VINDE A
MIM, se já estás cansado e oprimido. Se de facto deres um passo de
fé, te levantará, libertará e curará a tua alma cansada, dessa tua vida,
que eu até penso, terá sido de lutas e amarguras, a ponto de desespero e tentações, não é verdade? Jesus respeita o teu livre arbítrio, mas
és somente tu, que podes e deves tomar tua própria decisão, de te voltares para Deus, através de Jesus Cristo Nosso Salvador, lembra-te
que também deu a sua vida por ti.
Ele te diz vem! Por outras palavras, deixa essa vida mundana e
perniciosa e volta-te para aquele que muito te ama, e espera o teu
regresso à casa do Pai Celestial. Vem e deixa o mundo e seus encantos, porque Ele tem o melhor para ti, e te enriquecerá nos lugares
Celestiais. Vem e entrarás na nova cidade a Jerusalém Celestial
(Apocalipse 21). Vem porque Ele te enriquecerá e te dará um lugar preparado para ti, o Senhor Jesus o disse (João 14:1-3). Somente atende
ao convite de Deus, se de facto já te sentes cansado desta vida, sem
Deus, por conseguinte sem salvação, este é o momento próprio na tua
vida, para dares o teu coração ao Senhor Jesus. Por conseguinte esta
é a tua oportunidade e decisão de dares um passo de fé, e escolheres
ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador.
Nota bem: É necessário o seguinte, acontecer em tua vida:
1.º Compreenderes e aceitares, com todo o teu entendimento,
que és um pecador perdido.
45

2.º Arrepender dos teus pecados e deixá-los.
3º Voltares para Deus, assim mesmo conforme és.
4.º Procura e frequenta uma igreja Evangélica, mas de preferência Assembleia de Deus.
5.º Entrega o teu coração, ou seja, a tua vida a Jesus.
6.º Crê na Palavra de Deus, que diz: o sangue de Jesus Cristo,
me purifica de todo o pecado (1.ª João 1:7).
7.º Lê a Palavra de Deus (Bíblia), se possível todos os dias, e
aceita a Jesus Cristo como teu Salvador pessoal.
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AINDA HÁ UM ESCAPE!
PALAVRA DE DEUS
Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou
manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas
almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve (Mateus 11:2830).

INTRODUÇÃO
No envolvimento que o ser humano se engrena nesta vida, com
seus ideais já vinculados e bem definidos na sua maneira de viver,
podem estar já enraizados em dois principais aspetos. São eles religiosos e financeiros.
1.º No aspeto religioso que tenham sido criados ou ensinados
desde criança, tornaram-se vinculados a seguir aquilo que lhes introduziram, seja verdadeiro ou falso. Falando do lado enganoso tornou-se
inclusivamente uma indignação e uma armadilha, para a falsa servidão,
manutenção e falsa adoração.
a) Servidão, porque despende tempo de sua vida, correndo
para um lugar, pensando fazer um serviço sacro, quando na realidade
nada existe de divino.
b) Adoração, porque não existe a unção de Deus. Não existe o
óleo que é dado a cada um pela presença do Espírito Santo. Às vezes
naquela busca do sobrenatural, do invisível, do desejado das nações
não se encontra através desse ou dessas personagens, que são puras
figuras feitas pelas mãos do homem (ler Salmo 115:1-18).
2.º No aspeto financeiro, a manutenção envolve seu capital ou
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parte dele, que até o tenha angariado com justiça, mas uma vez sendo
atraído foi mal aplicado, e o resultado é zero, porque lhe falta a garantia
divina através da Palavra de Deus.

COMENTÁRIO
AINDA HÁ UM ESCAPE!
Desde os tempos antigos e remotos, que o ser humano existente se tem apartado de Deus, logo depois de ter passado o dilúvio. O
primeiro pensamento que se lhe ocorreu foi o de construir uma cidade e
uma torre que tocasse os Céus. Todos falavam a mesma língua e
então constataram uns entre os outros e disseram: Edifiquemos nós
uma cidade e uma torre cujo cume toque nos Céus, e façamos um
nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra (Génesis 11:4).
As ordens de Deus a Noé e sua família foram: Frutificai-vos e
multiplicai-vos e enchei a terra (Génesis 9:1). Mas eles todos não prevaleceram nas ordens de Deus, nem tão pouco se deixaram dirigir pelo
Senhor, na qual desejava que eles entendessem a sua vontade, que
era de irem ocupando as terras, à medida que crescessem em número,
colocando chefes nas suas tribos. Mas, não pensaram logo e com grande precipitação construíram a dita cidade e a torre.
A causa dessa desobediência levou o Altíssimo a descer e ver
o que eles tinham feito. A primeira coisa foi que eles foram confundidos
na fala, já ninguém se entendia nem compreendiam uns os outros. A
partir daí começaram a se espalharem famílias por famílias, pois eram
da mesma fala, e assim tomou o Senhor ação sobre eles e os espalhou.

O GRANDE CONVITE
O Senhor Jesus ainda faz o convite a este pobre mundo, a todo
o ser humano, para se voltarem para Ele, se de facto se sentem cansados e oprimidos. Porque Ele promete aliviar, ajudar e a tomar as cargas
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do ser humano. Porque sabe que a humanidade não se pode libertar,
muitas vezes dos vícios, das lutas às vezes até entre famílias, das circunstâncias que se aproximam, das doenças e do desespero de uma
má noticia, e de sobreviver com seu necessário alimento quotidiano
sobre sua mesa.
Agora o leitor terá de escolher, e tomar o Evangelho e guardálo em seu coração, no seu homem interior. Porque com o Evangelho,
que é a Palavra de Deus, é que o leitor vai seguir a Cristo e vencer as
dificuldades, que lhe poderão ocorrer na vida.
Que maravilha quando na realidade o homem natural compreende que é pecador e necessita de Jesus, o Salvador, arrependendose dos seus pecados, lavando-os no sangue de Cristo e seguir o Mestre, que o espera incondicionalmente para o receber, como o filho pródigo, voltando à casa do pai (Lucas 15:20-21).
Faça caro amigo, como fez este mancebo, volte-se para Deus
de todo o seu coração, alma e espírito.
Que Deus o possa abençoar.
O servo do Senhor o ama muito.
(M. V. M.)

49

50

O QUE DEVO FAZER PARA ME SALVAR!
PALAVRA DE DEUS
E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que
eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e
serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a Palavra do Senhor, e a
todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela
mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e
todos os seus (Atos 16: 30-33).

INTRODUÇÃO
Neste texto que o leitor estará lendo inclui vários factos, até
usados pelas pessoas que muitas vezes são questionadas, que até
acidentalmente possam ser encontradas na vida social, no trabalho, em
festejos ou em qualquer outros lugares não mencionados aqui. Mas o
grande propósito é de o amado amigo conseguir chegar à grande meta
da salvação e, por conseguinte, atingir o alvo central que é ter um
encontro real, na sua vida, com Jesus Cristo, nosso Salvador, e ser
motivado a nascer de novo, pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo.
Os pontos que compõem este tema são vários e diversificados,
para podermos de uma maneira simples, mas objetiva entrar no profundo dos corações dos leitores, para que cause resultados positivos que
contribuam para o novo nascimento.

COMENTÁRIO
O que devo eu fazer para ser salvo? Esta pergunta é simples e
concisa, e todos precisam de indagar com diligência, e ter a certeza
quanto à resposta; doutra forma ficarão perdidos, longe de Deus, por
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toda a eternidade, sofrendo os tormentos de um condenado! Graças a
Deus, porque esta pergunta é feita na Sua Palavra, e a resposta dada
de maneira tão simples que toda a alma pode compreender.
Há outras perguntas na Palavra de Deus que afetam o bemestar da alma e, em muitos lugares da Bíblia, o plano da salvação é
muito claro. Mas, apenas num lugar é esta pergunta feita, palavra por
palavra, e ali também, encontramos a resposta. Paulo e Silas estavam
na cadeia da cidade de Filipos e, à meia-noite, eles cantavam e oravam, e Deus abriu as portas e, por meio de um terremoto, quebrou as
correntes que prendiam os seus pés. O pobre carcereiro, assustado,
convencido dos seus pecados, veio a estes dois pregadores e perguntou-lhes: Que devo eu fazer para me salvar? (Atos 16:29-31).
A resposta foi: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Aqui
está o plano de Deus para a salvação, de todo o indivíduo, o único que
DEUS oferece a todo o ser humano nascido neste mundo.

ENTÃO QUE DEVO EU FAZER?
Amado amigo, há sim alguma coisa que deves fazer para seres
salvo. Houve esperança para este carcereiro, porque ele reconheceu
que era um pecador perdido e, a tremer, inquiriu: Que devo eu fazer?
Leitor, tu também, és um pobre pecador perdido, a Palavra de Deus, do
princípio ao fim, frisa este facto. Conforme se lê: Todos nós andámos
desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho:
mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos (Isaías
53:6). Vejamos também esta Escritura: COMO ESTÁ ESCRITO: NÃO
HÁ UM JUSTO, NEM UM SEQUER. NÃO HÁ NINGUÉM QUE ENTENDA; NÃO HÁ NINGUÉM QUE BUSQUE A DEUS. TODOS SE EXTRAVIARAM, E JUNTAMENTE SE FIZERAM INÚTEIS. NÃO HÁ QUEM
FAÇA O BEM, NÃO HÁ NEM UM SEQUER (Romanos 3:10-12). Também se lê: Não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus (vs 22, 23). Essa é a razão que levou Jesus a dizer a
Nicodemos, no capítulo 3 de João: Não te maravilhes de Eu te dizer:
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necessário vos é nascer de novo.
Como também lemos: Aquele que não crê (em Jesus) já está
condenado (João 3: 18).
Certamente estas Escrituras revelam, sem sombra de dúvida,
que és pecador perdido e, até que creias em Cristo e tenhas N’Ele a
salvação, estás perdido, necessitas de te converter a Cristo. O coração
é enganoso e só Deus o pode endireitar, por conseguinte, se desejas
ser salvo, deves admitir no teu próprio coração que és pecador perdido
e necessitas de obter a salvação. Por conseguinte ninguém jamais foi
salvo sem sentir a convicção do pecado e a necessidade de salvação,
Cristo morreu para salvar os pecadores, não por aqueles que se consideram religiosos, e por conseguinte esses tais não veem a necessidade
de se converterem a Cristo
Ó, amigo leitor, peço-te que sintas isso hoje, um pobre pecador
perdido, a caminho da perdição, porque normalmente o coração está
enegrecido pelo pecado e endurecido; sempre resististe à voz de Deus,
e a Cristo rejeitaste. Todavia, não importa quão bom sejas aos olhos
dos homens, perante Deus és um pecador e necessitas de te esconder
em Cristo. Por que passar a Eternidade sem Jesus, e por tua má escolha caíres na perdição? (hades) Confessa em teu coração, perante
Deus, que tens pecado contra o teu próximo e contra Deus. Por conseguinte o que está em prioridade na tua vida, é a necessidade maior, de
seres salvo, que doutra qualquer coisa neste mundo.
Se, em teu coração, aceitares esta verdade, então estás pronto
para responder a ti mesmo. Que me é necessário fazer para me salvar?

CRÊ NO SENHOR JESUS CRISTO
Aqui está o caminho, simples, indicado por Deus, porque és
uma ovelha perdida e sem Pastor. Essa é a razão do teu coração estar
extraviado, não te podes salvar a ti mesmo. Por conseguinte, o que
tens a fazer para seres salvo é somente confiar no Senhor Jesus e,
quando fizeres isso, tens a promessa de Deus, de seres salvo e teres
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vida eterna. Não quero dizer que simplesmente tenhas de crer que há
um Deus, e que há um Salvador. O Diabo crê isso e treme (Tiago 2:19).
Podes crer que certo médico é bom especialista sem ires a ele quando
te encontras doente. Podes crer que certo homem é bom advogado
sem o chamares para defender a tua causa. Não deves apenas crer a
verdade a respeito de Jesus, mas tens de crer N’Ele, isto é, depender
d'Ele, arriscares-te com Ele, confiar N’Ele; e, quando fizeres isto, terás
a salvação eterna.

NÃO PODES SALVAR-TE PELAS BOAS OBRAS
Sem dúvida não mereces a salvação, nada que faças a pode
alcançar, não podes ser salvo, por apenas praticares uma vida religiosa
exemplar. Além disso, a Escritura claramente mostra que necessitas
nascer de novo, da água e do Espírito (João 3:5). Porque também a
Escritura diz: Nenhuma carne será justificada pelas obras (Romanos
3:20).
Muitas passagens das Escrituras dizem que não há salvação
por meio das boas obras, conforme se pode ler: Não pelas obras da
justiça que houvéssemos feito, mas segundo a Sua misericórdia, nos
salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo
(Tito 3:5). Porque pela Graça sois salvos, por meio da fé, e isto não
vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se
glorie (Efésios 2:8-9).
Temos que admitir que nenhum homem merece a salvação,
que ninguém se pode salvar a si mesmo. A salvação procede da misericórdia e da graça de Deus. Por conseguinte, o pecador não a poderá
obter, a não ser pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Com toda a certeza, é necessário que o pecador seja remido pelo sangue derramado
naquela cruz, pois as Escrituras dizem: TODOS NÓS ANDÁMOS DESGARRADOS COMO OVELHAS; CADA UM SE DESVIAVA PELO SEU
CAMINHO, MAS O SENHOR FEZ CAIR SOBRE ELE A INIQUIDADE
DE NÓS TODOS (Isaías 53:6).
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SABENDO QUE NÃO FOI COM COISAS CORRUPTÍVEIS,
COMO PRATA OU OURO, QUE FOSTES RESGATADOS DA VOSSA
VÁ MANEIRA DE VIVER, QUE POR TRADIÇÃO RECEBESTES DE
VOSSOS PAIS, MAS COM O PRECIOSO SANGUE DE CRISTO,
COMO DE UM CORDEIRO IMACULADO E INCON-TAMINADO (1.ª
Pedro 1:18-19).
Cada animal, ou mesmo ave, oferecido nos tempos do Velho
Testamento sobre o altar, representava isto, que o homem, pecador
condenado, precisava que sangue inocente fosse derramado, para
expiar os seus pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados e, graças
a Deus, a salvação foi comprada para todo o homem do mundo que a
aceitar como dádiva de Deus. PORQUE O SALÁRIO DO PECADO É A
MORTE, MAS O DOM GRATUITO DE DEUS É A VIDA ETERNA, POR
JESUS CRISTO NOSSO SENHOR (Romanos 6:23).
Caro leitor, lembra-te de que seres membro de uma Igreja religiosa, não te poderá salvar, mesmo que tenhas sido batizado. Isso também não te salva, o batismo não salva, nem mantém qualquer pessoa
salva. É apenas um dever, muitas vezes recebido por tradição, que
àqueles que tenham aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, convém cumprir.
Ser membro de qualquer organização, ser bom cidadão, ou ter
uma vida exemplar, ou coisa parecida, não podem contribuir para a salvação, porque está escrito: NÃO PELAS OBRAS DA JUSTIÇA QUE
HOUVÉSSEMOS FEITO, MAS SEGUNDO A SUA MISERICÓRDIA,
NOS SALVOU, PELA LAVAGEM DA REGENERAÇÃO E DA RENOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (Tito 3:5).
Por conseguinte, a salvação não depende do que tu faças, mas
daquilo que Jesus fez e prometeu fazer por ti. Não ensina a Bíblia que
nos devemos arrepender? Sim, a Bíblia claramente diz que Deus ordena que todos os homens, em toda a parte, se arrependam (Atos 17:30).
E, ainda mais: Se não se arrependerem, todos de igual modo, perecerão (Lucas 13:5). Os apóstolos do Senhor pregavam que os homens se
arrependessem, e isto faz parte do plano de Deus para a salvação.
A dificuldade aqui, todavia, consiste em que os homens não
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compreendem bem o que significa arrependimento e ao redor disso se
desenvolveu a ideia que o arrependimento é um período de choro e
pesar ou tristeza sobre o pecado. Pode de facto ocorrer no momento
em que um pecador arrependido se converte a Cristo, pela obra do
Espírito Santo nessa pessoa, mas nunca imposta por terceiros ou
métodos religiosos. Porque esta ideia encontra-se, enraizada religiosamente na igreja popular e traduzem arrependimento por penitência,
muitos milhares de fiéis são ensinados que Deus não ouve as orações,
nem perdoa ao pecador que não passe por uma tal penitência.
Entendamo-nos. Deus sim, está ansioso que tu, pecador,
tenhas um coração arrependido, voltando as costas ao pecado e seguires a Cristo, o Senhor, que apliques pela fé o sangue de Jesus Cristo
que Ele verteu por ti no Calvário. Já que desperdiçaste anos da tua
vida, que não poderás reaver, serviste ao inimigo da tua alma, mas
agora verdadeiramente arrependido, convertido a Cristo, nosso Salvador, servindo de todo o teu coração a Deus teu Criador. Há muita coisa
por que deves chorar e não me admiro que sintas profunda vergonha e
tristeza no coração por teres ofendido ao teu próximo e a Deus. No
entanto, as Escrituras Sagradas dizem: A tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento necessário para a salvação (2.ª Coríntios 7:10).
A verdadeira tristeza conduz imediatamente ao arrependimento, mas o
pesar ou remorso não é em si arrependimento.
A palavra arrependimento significa, literalmente, uma mudança
radical, de mente e de espírito, para com Deus e para com o pecado.
Significa dar meia volta no caminho do pecado, com todo o coração, e
confiança em Jesus Cristo para a Vida Eterna. Pode-se ver o testemunho brilhante daqueles que creem em Cristo e se arrependem, mas
somente os que o fazem de coração e se convertem a Cristo.

A SALVAÇÃO PODE SER INSTANTÂNEA
Por exemplo: O carcereiro que falamos no início, arrependeuse quando voltou costas ao pecado e creu no Senhor Jesus Cristo, o
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carcereiro não passou por um período de tristeza, mas foi-lhe dito que
cresse no Senhor Jesus Cristo: e foi justamente o que ele fez, e foi salvo, bem como toda a sua família, naquela mesma hora da noite. Em
todo o Novo Testamento encontramos casos de salvação imediata,
sem qualquer processo ou período de pesar. Outro exemplo: Zaqueu,
em cima duma árvore, confiou em Jesus e desceu apressadamente
para O receber com alegria (Lucas 19:6-9). Jesus disse: Hoje veio a
salvação a esta casa. Quando Pedro disse a Cornélio, e aos da sua
casa, que podiam ser salvos, crendo, imediatamente, enquanto Pedro
ainda falava estas palavras, o Espírito Santo veio sobre eles, batizando-os, e alegraram-se na sua salvação (Atos 10:44-48). O ladrão na
cruz, sendo tão mau, foi salvo imediatamente, quando disse a Jesus:
lembra-Te de mim quando entrares no Teu Reino (Lucas 23:42-43). Em
João 1:35-49, narra como os Apóstolos do Senhor foram salvos: André,
Simão Pedro, Filipe e Natanael, um por um, imediatamente, pela fé em
Cristo. Não há exemplo nos tempos bíblicos de uma pessoa ser ensinada a esperar, ou lamentar-se, ou chorar os seus pecados, antes de
confiar no Senhor Jesus e ser salva.
Muitas vezes as Escrituras falam dizendo: O que crê em Cristo,
significa que se arrependeu. O arrependimento motivado pela fé referese à mesma coisa em palavras diferentes, nenhum requer um longo
período de tempo, ou um processo de tristeza ou pesar ou tampouco se
deve adiar, para um dia que nunca pode chegar. A salvação é instantânea, tudo quanto impede que sejas salvo agora, pode ser a perversidade do teu coração, que se agarra ao pecado, e não corre para Jesus
para confiar N’Ele para a salvação. Eu rogo-te que te voltes, neste
momento, envergonhado e triste pelos teus pecados, e confies em Cristo para seres salvo!
Pode uma pessoa ser salvo sem rezar? Na Bíblia há muitos
casos de pessoas (pecadoras) como o ladrão na cruz, ou o publicano
no templo. Lê-se: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo (Romanos 10:13). Muitas pessoas creem que o pecador não pode
ser salvo sem um período de rezas, ou seja sem ansiosamente rezar.
Todavia, a Bíblia não diz que o pecador deva rezar para ser salvo, de
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facto, imediatamente a seguir ao versículo em Romanos 1:13 há uma
explicação que mostra que invocar também significa crer no Senhor, é
uma evidência da fé no coração, e que realmente a fé foi o que determinou a salvação em Cristo.
É certo que o Senhor anima o pecador a orar. O Senhor ouve
as orações do pecador e responde a elas, se esse tal confia em Jesus
Cristo para a salvação quando ora. Ele ouviu as palavras do ladrão na
cruz, do publicano no templo, e do cego Bartimeu. Mas a Escritura diz:
Como invocarão Aquele em quem não creram? Certamente, todo aquele que é salvo deve crer. A oração é a evidência da fé, não importa
quanto tempo uma pessoa reze ao seu devoto padroeiro, se ela não
confia em Cristo, não pode ser salva. Se confia em Cristo sim, a coisa é
bem diferente, e mesmo sem uma oração perfeita ela subirá à presença
de Deus. Porque é o Espírito Santo que te ajuda.
Há um só plano de salvação, e só uma coisa que o pecador
arrependido pode fazer para ser salvo, é crer no Senhor Jesus Cristo.
Algumas vezes, os ditos Ministros religiosos do Evangelho dão a
impressão que Deus está tão exigente, que é necessário muitas lágrimas e altos gritos e períodos longos de tristeza, antes que Ele oiça e
salve o pecador. Eles deixam uma impressão duvidosa e não alcançam
o coração de alguém, mantendo-os, na mesma, afastados de Deus,
que deseja que as suas criaturas se aproximem d'Ele (Deus). Há pessoas que alimentam o seu coração, que Deus não se importa se os
pecadores são salvos ou não, esse pensamento é iradíssimo e falso
alimentando as suas almas.
Que coragem se lança sobre um Deus santo e bondoso, conforme se lê: DEUS AMOU O MUNDO DE TAL MANEIRA QUE LHE
DEU O SEU ÚNICO FILHO, PARA QUE TODO AQUELE QUE NELE
CRER NÃO SE PERCA, MAS TENHA A VIDA ETERNA! (João 3:16).
Os pecados do homem já foram pagos, a ira de Deus foi retirada de
qualquer pecador que confie em Jesus, tanto o Pai como o Filho estão,
muitas vezes, mais ansiosos por salvar o pecador, do que o próprio
pecador para ser salvo! Pelo conseguinte diga: dou Graças a Deus por
ter perdoado todos os meus pecados. Porque Ele o fez, no momento
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em que eu confie N’Ele.
Como obter a mudança de coração? Esta simples maneira de
ser salvo pela fé parece, e é, tão fácil. Alguém dirá, eu pensava que
uma mudança de coração seria impossível! De facto é possível, mas
essa é a obra de Deus, dentro da pessoa arrependida. Jesus estava
falando com Nicodemos quando disse: É necessário nascer de novo e,
mais adiante, explica como se pode nascer de novo, conforme anteriormente já lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o
Seu Filho Unigénito, para que todo aquele que N’Ele crer não se pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:16).
A mudança no teu coração é a parte que pertence a ti e a
Deus, e podes ter a certeza que Ele vai fazer isso. A tua parte é, simplesmente, crer N’Ele. Tudo quanto é necessário para a tua salvação
eterna, o Senhor o faz quando confias N’Ele e crês. Algumas pessoas
têm a ideia que a mudança de coração é um caso de sentir. Alguns não
se apropriam de Cristo como Salvador por não terem o sentir misterioso
que eles querem. Não deixes que o Diabo te engane aqui, creio em
Jesus Cristo de todo o meu coração, e graças a Deus pela alegria que
Ele me dá em cada dia.

COMO É QUE DEVO SENTIR
Deves sentir-te feliz, se possível alegre e regozijado por te tornares num filho de Deus, seguires os passos do Mestre e alcançares
tão grande salvação. Mas a Bíblia Sagrada, em parte alguma diz que a
pessoa, antes de ser salva, deva ou possa sentir alguma coisa estranha, exceto o que toca ao ato de arrependimento e conversão a Cristo.
Embora que de facto, nem todos passam pela mesma maneira, mas a
sensação emocional varia de pessoa para pessoa salva. Alguns choram quando são salvos, outros têm um sorriso e alguns cantam louvores a Deus. Um não está mais salvo do que o outro, o que tu careces,
caro leitor, é da salvação, e deves ficar satisfeito em te sentires de
qualquer maneira que seja do agrado do Senhor, desde que Ele perdoe
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os teus pecados.
Nota ainda outro facto muito importante, não podes sentir-te
bem, sem estares bem, a alegria não vem antes de confiares no
Senhor. Uma pessoa não sente o resultado do remédio antes de o
tomar. Os filhos de Israel, no deserto, mordidos pelas serpentes ardentes, ao ponto de morrerem, não foram curados e não se sentiram sarados, antes de terem de olhar para a serpente de metal que estava pendurada na haste (Números 21:6-9). O povo não é salvo pelo sentir, mas
sim pela confiança em Cristo.
O exemplo do filho pródigo: O filho pródigo longe do lar, a lidar
com os porcos, decidiu levantar-se e ir para casa de seu pai, mas não
se sentia bem, ele estava descalço, mal vestido e mal alimentado, sem
o anel de filho, sem qualquer evidência do perdão de seu pai, e perecendo de fome. No entanto, levantou-se, e foi para seu pai, não pelo
que sentia, mas pela fé em seu pai. Graças a Deus, seu pai recebeu-o,
como Deus recebe qualquer pecador que vem a Ele. E quando o filho
pródigo se sentou à mesa de seu pai, já calçado, por assim dizer, no
Evangelho da paz, vestido com os vestidos brancos, sinal de santidade
e da obediência a Cristo, com o anel de filho no dedo, comendo o
bezerro cevado, à mão direita de seu pai, feliz no seu amor, então ele
muito se alegrou. O regozijo vem depois da salvação, por isso leitor
deixa os prazeres mundanos e vem agora mesmo pela fé ao Salvador
do mundo Jesus Cristo.
Depois de estares salvo terás uma real alegria no Senhor, sendo batizado nas águas, e agregado à igreja (Congregação), lendo a
Palavra de Deus, ganhando almas para Cristo e procurando ser-lhe
agradável. Necessitas de ir ao Senhor constante e diariamente para
teres a alegria duma vida cristã. Mas, graças a Deus que a salvação
não vem por nossos méritos, mas por nosso Senhor Jesus Cristo, por
isso depende simplesmente de recebermos a Cristo como nosso Salvador pessoal.
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DAR SEU TESTEMUNHO PÚBLICO
Cada pessoa que está salva deve fazer uma confissão pública
da sua fé em Cristo, perante os familiares e amigos. A bíblia claramente
ensina que Deus tem como Seus filhos todos aqueles que aceitam a
Cristo como seu Salvador pessoal. Mas devemos confessar com a
boca o que temos aprendido, a confiar com o coração, conforme se lê:
Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação (Romanos 10:9-10). Devemos declarar que Cristo é o nosso Salvador, simplesmente indica que, no nosso coração,
confiamos N’Ele. Semelhantemente acontece com todas as outras promessas que a Bíblia apresenta sobre a salvação. Aquele que vem a
Mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora (João 6:37).
Também a salvação é prometida a todos quantos receberem Jesus
(João 1:12). Mas, o vir a Cristo é confiar N’Ele, receber a Jesus é a
mesma coisa que confiar em Seu nome.
Querido amigo, não vejas nisto uma dificuldade. Há apenas um
simples passo entre ti e Jesus, quando confiares N’Ele tudo está obtido
e, por conseguinte, terminado, porque arrependido vieste a Cristo, recebeste-O, e tomaste a tua própria decisão, e obedecendo a tudo quanto
é necessário para seres salvo. Através da Palavra de Deus, a salvação
é prometida a todo aquele que crê. Lê cuidadosamente os trechos das
Escrituras e repara que Deus prometeu a todos os pobres pecadores,
que tudo quanto eles necessitam para a salvação, é crer no Senhor
Jesus Cristo, conforme se lê: Mas, a todos quantos O receberam, deulhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no Seu Nome (João 1:12). E, como Moisés levantou a serpente no
deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado; para que
todo aquele que N’Ele crer não pereça, mas tenha a Vida Eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigénito,
para que todo aquele que N’Ele crer não pereça, mas tenha a Vida
eterna (João 3:14-16).
Quem crê N’Ele não é condenado, mas quem não crê já está
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condenado, porquanto não crê no nome do Unigénito Filho de Deus
(João 3:18). Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que
não crê no Filho não verá a vida; mas a ira de Deus sobre ele permanece (João 3:36). Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a
Minha palavra, e crê naquele que Me enviou, tem a vida eterna, e não
entrará em condenação, mas passou da morte para a vida (João 5:24).
Porquanto a vontade d'Aquele que Me enviou é esta: Que todo
aquele que vê o Filho, e crê N’Ele tenha a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia (João 6:40). Na verdade, na verdade vos digo que
aquele que crê em Mim tem a Vida eterna (João 6:47). A Este dão testemunho todos os profetas, de que os que N’Ele creem receberão o
perdão dos pecados pelo Seu Nome (Atos 10:43). E de tudo o que pela
Lei de Moisés não o pudeste ser justificado, por Ele é justificado todo
aquele que crê (Atos 13:39).

CONFIA EM JESUS CRISTO, O GRANDE MÉDICO
Se estiveres doente e moribundo, e há algum bom médico em
quem possas confiar, não te arriscarias a entregar-te a ele, para que te
desse o tratamento necessário, e com a ajuda de Deus te curasse?
Então confia em Jesus, depende d'Ele para a tua salvação, e entrega-te
a Ele agora mesmo, com a mesma fé que te levaria a chamares um
médico, e a entregar-lhe o teu corpo para o curar. Podes chamar o
Senhor Jesus Cristo, e confiar n'Ele para que te perdoe os pecados e
salve a tua alma perdida! Ele disse: os sãos não necessitam de médico,
mas sim os enfermos (Lucas 5:32).
Ele é o grande Médico e curará a tua alma imediatamente, se
confiares n'Ele. Tal como podes confiar no médico, submetendo-te ao
seu tratamento e dependendo dos resultados, da mesma maneira confia a Jesus a tua alma. Certamente que os doutores muitas vezes
falham. No melhor, os resultados são lentos e não há um único médico
que seja o retrato perfeito de Jesus. O médico não pode fazer milagres,
mas Jesus os faz, e a mudança que é necessária em teu pecaminoso
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coração, Ele pode fazê-lo imediatamente e instantaneamente, e sem
qualquer esforço da tua parte, se confiares simplesmente n'Ele.

JESUS O NOSSO ADVOGADO
Se tivesses cometido um crime e estivesses na cadeia, a primeira coisa que desejarias seria um advogado em quem pudesses confiar, e a quem pudesses entregar por completo a tua defesa. Aos olhos
de Deus és um transgressor, e diariamente condenado, tendo sobre ti a
ira justa de Deus; mas Jesus é teu Advogado, pois a Escritura diz:
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis; e, se
alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o
Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente
pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo (1.ª João 2:1-2).
Jesus não será somente teu Advogado para defender a tua causa; Ele
pagou a culpa em teu lugar e, se confiares N’Ele, serás imediatamente
perdoado e justificado! Quem não quer obedecer ao Senhor Jesus,
como procederia com um bom advogado? Jesus é infinitamente melhor
do que qualquer advogado certamente, e não terás nada que pagarLhe; Ele já pagou tudo por ti.

UM ATO DE CASAMENTO
Noivo e noiva apresentam-se diante do funcionário. Este diz:
Coloquem as mãos, uma sobre a outra. Então pergunta ao noivo: É da
tua livre vontade receber esta mulher como tua legitima esposa, para a
amar, cuidar dela e, renunciando a todas as demais, viver só para ela,
enquanto ambos viverem? Ele responde: Sim, aceito. Para a noiva, o
funcionário diz: É da tua livre vontade receber este homem como teu
legitimo esposo e viver com ele até à morte? Ela responde: Sim, aceito.
Então o funcionário diz: Eu os declaro marido e mulher. E estão casados perante os olhos de Deus e dos homens. E um retrato simples da
salvação, Jesus é o Noivo, e nós que confiamos n'Ele somos a Noiva.
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Jesus amou-nos e insiste para que aceitemos o Seu amor. Jesus convida-te a creres n'Ele agora mesmo e seres salvo e assim tornares-te
uma parte do Seu Corpo. E tu, com a mesma fé, simples como aquela
noiva aceitou o seu noivo, neste momento deverias aceitar ao Senhor
Jesus como teu Salvador e dizer-lhe: Sim, eu aceito-Te.

COM TODA A CONFIANÇA EU ACEITO JESUS HOJE
O caminho é claro e podes ser salvo neste momento, se o quiseres, certamente, o caminho é fácil, muito fácil, amado amigo, não te
quero tratar de outra maneira, gostaria de falar com palavras doces,
mas a realidade é, se não te salvares, e receberes esse lugar que
Jesus foi preparar para ti, a culpa é tua! Será que não amas a Jesus
Cristo? Cuidado se existe em ti alguma rebelião, porque se estás preso
aos teus pecados, vai levar-te ao hades (inferno).
Nada no mundo pode ajudar a tua situação espiritual, e dizer-te
claramente o caminho que deves tomar em tua vida, para ser absolvido
da tua perversidade, de que só há um caminho para a eternidade, na
qual esse caminho é Jesus Cristo, nosso Salvador. Podes ser salvo
agora mesmo, neste momento, eu rogo-te que tomes a decisão agora.
Dá meia volta ao teu pecado, entregando o teu coração a Jesus, e confia em Cristo.
Escolhe o caminho que dá ao Paraíso de Deus (Céu), escolhe
Cristo, em vez de Satanás. Não permitas que o inimigo te siga enganando por mais tempo. Não demores, porque se demorares o teu coração pode ficar endurecido, tua vida gasta e torturada, e a tua alma pode
se perder e ir para o inferno! Se não estás salvo, deves buscar a Deus
de todo o teu coração, porque já tudo está preparado, e o caminho é
tão claro, Ele pagou o preço dos teus pecados, não tens que culpar
ninguém além de ti mesmo.
Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia seguinte (Prov.27:1). Estás pronto a confiar em Jesus e ser
salvo? Porque diz: ouvi-te no tempo aceitável e socorri-te no dia da sal-
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vação; eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação (2.2.ª Coríntios 6:2). Se hoje ouvirdes a Sua voz não endureçais o
vosso coração (Hebreus 3:7- 8).
Se reconheces que és pecador, e estás arrependido dos teus
pecados, se desejas vir a Cristo agora, confia n'Ele para a tua salvação,
se desejas convidá-lo a entrar no teu coração, para ser teu Senhor e
Salvador eternamente.
Que Deus Todo-poderoso te possa abençoar.
(M.V.M.)
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MENSAGEM DA SALVAÇÃO
PALAVRA DE DEUS
Porém Ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, e
convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos à uma começaram
a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vêlo; rogo-te que me hajas por escusado. E, outro disse: Comprei cinco
juntas de bois, e vou experimentá-las; rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto não posso ir (Lucas 14: 16-21).

INTRODUÇÃO
Esta mensagem é especial e estritamente para ti. Descuidado
ou interessado, indiferente ou ansioso quanto às tuas relações com
Deus e à eternidade. Na bíblia encontrarás, nas suas páginas, palavras
de instrução. Rogo-te que as leias com o maior cuidado, este artigo que
é para todos que andem fora dos caminhos de Deus, nesta mensagem
da salvação, são aqui comparados e confrontados. Seus atos desculpas ou planos, quem sabe de raízes já profundas, as desculpas e objetivos da própria humanidade, são examinadas e respondidas, e as dificuldades dos que investigam são explicadas. A seguir vamos apresentar estes temas:
Como encontrar o caminho, o novo nascimento, a regeneração pelo
Espírito Santo, a aceitação da Palavra de Deus, a justificação pela fé
no Senhor, a religião, os prazeres carnais, o que é necessário para me
salvar, qual caminho é o verdadeiro, rezar ou orar e confesso, são aqui
analisadas, nesta Mensagem Evangélica.
Até agora pode ser que não tenhas pensado, mas para Deus é
coisa de suma importância que sejas salvo da perdição eterna. Lê
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estas palavras e verás que, são a respeito dos teus pecados. Deus tem
um lugar preparado para ti, se somente fores achado fiel. Ele ama a tua
alma preciosa e quer dar-te perdão, paz, gozo e esperança sem fim em
Cristo Jesus.

COMENTÁRIO
A MENSAGEM DA SALVAÇÃO E SEU PLANO
Esta parábola mostra uma pessoa de grandes poderes económicos, em terras longínquas, que preparou uma gloriosa e magnificência ceia (festa) e convidou a muitos. Chegada a hora da ceia, e da comparência dos convidados, todos se retraíram, apresentando desculpas.
Evidentemente não quiseram vir e, faltando-lhes a coragem para dizer
não queremos, não aceitamos o convite, mas não antes disseram não
podemos ir. Mas qualquer que tenha sido a razão de não quererem
falar com franqueza e não comparecerem à ceia (festa), as suas desculpas foram simplesmente fingidas.
O primeiro disse: comprei um campo e importa ir vê-lo: rogo-te
que me dês por escusado. Que pressa havia não podia ele ir em outra
ocasião ver o campo? O segundo não deu melhor desculpa, comprei
cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me dês por
escusado, que mal havia em dar aos bois mais um dia de descanso?
Além disso, valesse ou não o dinheiro dado, já estavam comprados.
Mas a desculpa do terceiro foi a pior de todas, casei, portanto não posso ir. Porque não levar o amor do seu coração (esposa) com ele?
A aplicação espiritual desta história deve ser evidente a todos.
Deus, a um custo infinito, preparou uma ceia (festa) para nós pecadores perdidos, e ordenou aos Seus ser-vos que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho, a mensagem da salvação, a toda a criatura (Marcos 16:15).
Note, agora seguem-se as maiores desculpas da humanidade,
em referência ao convite do Mestre. Com vários aspetos, estas pessoas se negam incondicionalmente a não aceitarem o convite, e assim
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formam as suas próprias desculpas. Apresentamos a seguir alguns
desses casos, por exemplo, vejamos alguns factos.

1)- NUNCA FIZ NENHUM MAL A ALGUÉM
Esta é uma das desculpas muitas vezes dada, será a tua desculpa? Pensas realmente que nunca fizeste mal, nunca alimentaste um
pensamento impuro, maligno ou perverso? Nunca prenunciaste uma
palavra precipitada ou uma mentira, nem procuraste enganar alguém?
Tens amado a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de toda
a tua força e entendimento? Tens amado ao próximo como a ti mesmo?
Tu respondes, ninguém jamais fez isso. Deixemos os outros por agora,
mas admitir que tens pecado, se alguém fosse culpado de transgredir
as leis do país, quem iria pensar que não tivesse feito, nenhum mal?
Nada adianta dissimular o facto de que não tens sido assim tão
mal como teu conterrâneo, mas no entanto não tens feito o que devias
fazer. Em outras palavras, és um pecador e a Palavra de Deus declara
que a alma que pecar, essa morrerá (Ezequiel 18:4). O salário do pecado é a morte (Romanos 6: 23). Toma, pois o teu lugar como um pecador perdido à vista de Deus, e dá de mão às tentativas para desculpar
ou encobrir os teus pecados, não poderás encobri-los de Deus.

2) - VOU CORRIGIR-ME E VIVER UMA NOVA VIDA
Fazes bem em dizer que vais corrigir-te e viver uma nova vida,
mas quero perguntar-te que vais fazer das negras culpas passadas?
Uma reforma na vida não removerá tais culpas. Pode ser, amado leitor,
que noutro tempo te tivesses entregado ao vício de beber, de blasfemar, ou outro qualquer mau hábito, e que ultimamente te tenhas corrigido e, assim, chegado a ser o que a sociedade chama de uma pessoa
restaurada, isto é bom e decente, mas não tirará de ti a culpa e carga
do pecado em tua vida, somente Jesus te pode limpar, todos os teus
pecados, porque na cruz verteu seu sangue.
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3) - OUTROS DIZEM, DEUS É MISERICORDIOSO
O inimigo das nossas almas anda por aí, com seus feixes de
mentiras, distribuindo-as a uns e outros, e fala ao homem e ele diz:
Deus é muito misericordioso e não vai castigar ninguém e quanto a isto
não dão crédito às palavras do servo do Senhor, eles argumentam:
Deus não pode castigar o pecador no inferno. É uma bendita verdade
que Deus é misericordioso, mas Ele é também Santo e Justo, e jamais
exercerá misericórdia em prejuízo da Sua justiça, todos os atributos
divinos são perfeitamente equilibrados e não podem chocar-se entre si.
Aquele que é misericordioso é tardio em irar-se, é o mesmo que ao culpado não tem por inocente. Ler: Êxodo 34:6-7.
O perdão e a misericórdia de Deus chegam até nós unicamente
pelo sacrifício de Cristo, e todos quantos recusarem a vida eterna mediante a Sua morte perecerão para sempre. Lê-se: Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus (Salmo
9:17). Aquele que não crê no Filho não verá a Vida, mas a ira de Deus
permanece sobre ele (João 3:36).

4) - SE ALGUÉM CUMPRIR O
MELHOR QUE PUDER SERÁ SALVO?
Tens sempre feito o melhor que podes? Quantas vezes terás
feito o que não devias? E deixado de fazer o que devias ter feito? Dirás,
não tenho a pretensão de ser perfeito, certamente não és, mas lembrate que admitir isto é afastar qualquer possível esperança de seres salvo
pelo melhor que possas fazer. Um único pecado é suficiente para condenar-te, e sabes que tens cometido muitos, que adiantam a suposição
de que alguém faça o melhor que pode, quando Deus já tem declarado
que ninguém jamais o fez? Diz o profeta do Senhor: Todos nós andamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos (Isaías
53:6). No Salmo também diz: Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos: não há quem faça o bem, não há sequer um (Salmo
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14:3).
Amado leitor, o melhor que podes fazer, é admitir que estás
irremediavelmente perdido, mesmo que se de hoje em diante e até ao
dia da tua partida não cometesses mais pecado algum, não serias salvo nessa base, porque nenhum pecador é salvo pelo que faz mas por
aquilo que Cristo já fez para salvar-te. Aquele que não pratica mas crê,
aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça
(Romanos 4:5).

5) - NÃO ACREDITA NAS BOAS OBRAS?
Quando a gente mostra a qualquer que seja, a Mensagem da
Salvação, é inteiramente pela graça, e não por meio das obras, não é
raro ouvir-se a pergunta. Não acredita nas boas obras? Isto é um grande engano que rói a alma da humanidade, o que a Palavra de Deus
ensina, é que uma pessoa que não está convertida não pode fazer
boas obras, visto que as boas obras devem nascer de um bom motivo,
que será o amor ao Senhor Jesus, a partir do momento que uma pessoa é salva, tudo o que fizer deve ser feito para a glória de Deus. Por
exemplo, o testemunho da conversão do carcereiro vemo-lo mostrando
a fé pelas suas obras. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora
da noite, lavou-lhes os vergões (Atos 16).
A Bíblia ensina. Que sem fé é impossível agradar a Deus
(Hebreus 11:6. Assim, enquanto não fores salvo não poderás fazer
boas obras, mas crendo no maravilhoso amor de Deus para contigo,
então o servirás por gratidão ao que Ele fez por ti, e procurarás fazer
boas obras.

6) - O QUE SERÁ MELHOR,
SER RELIGIOSO OU CRENTE!
Queres dizer que achas difícil ser crente? Se é isso estás completamente enganado, dirás, várias vezes tenho tentado ser e tenho
fracassado, cessa de procurar salvar-te por teus esforços. A obra que
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Cristo consumou, é suficiente, e a justiça divina está satisfeita e completa conforme se lê: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo (Atos
16:31).
Mas o que eu quero dizer é que é difícil viver a vida de um
crente, concordo. No entanto, faço-te uma pergunta, será mais fácil servir ao inimigo do que servir a Deus? Qual será o melhor mestre? Quem
dará a melhor recompensa? Não deves voltar as costas ao teu melhor
Amigo, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não rejeites nem desprezes a Sua grande salvação, não resistas ao Espírito Santo, não lances para longe de ti o amor do Filho de Deus, para não caíres desgraçadamente na perdição eterna! E porquê, amigo leitor perecer quando
podes ser salvo? A escolha e decisão é tua, escolhe a Cristo o Senhor.

7) - NÃO POSSO RENUNCIAR
AOS PRAZERES DO MUNDO
Ninguém te pede que renuncies a coisa alguma, enquanto não
fores salvo, é verdade que a salvação inclui livramento da servidão e
domínio do pecado, bem como do castigo devido ao mesmo, mas não é
fácil, para ti, poderes ter uma coisa sem a outra. De qualquer maneira
Deus diz ao pecador que renuncie à iniquidade para dar-lhe o perdão e
a paz. O caminho de Deus é este, recebe Cristo agora no teu coração e
serás salvo do poder e da condenação do pecado. Conta-se que depois
de ouvir a mensagem do evangelho, um certo indivíduo dizia: Deus não
me salvará agora, porque tenho decidido ir a um baile à noite, e Ele não
me quererá salvar enquanto eu não renunciar a isso. A ocasião para
ele é agora, o tempo da salvação, e o Senhor Deus estava esperando
por ele, assim como ele é, e onde estava, aceitou sem mais demora o
Seu livre perdão. Esta palavra foi uma bênção para a sua alma, tomou
a decisão, a sério, de seguir a Jesus. Não preciso de acrescentar que
ele não foi mais ao baile, tinha encontrado uma coisa melhor, o Salvador do mundo.
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8) - VIVER UMA ALEGRIA REAL E PURA
Muitos tem a ideia que o crente é um sujeito, que passa a vida
andando de cabeça baixa, rosto melancólico e com modos e aparência
exterior de grande santo, conforme vemos certos tipos importunam as
pessoas pelas suas maneiras (falsas) religiosas de porta em porta,
transfigurando-se em Ministros religiosos para infelizmente enganarem
os incautos, mas Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Esta é uma
das maiores e falsas aparências, com modos religiosos, muito atraentes, figurando como de grande personagem, com sua vestidura formal
de aparência sacerdotal ou eclesiástica, receamos as mais divulgadas
imitações exteriores, mentiras que certos indivíduos se manifestam, e
tem imitado, forjado e camuflado o real e genuíno Evangelho entregue
ao verdadeiro homem de Deus, mas havendo a rejeição penetrado num
coração endurecido apenas lhe resta uma porção fantasiada de todo
aquele que apenas vive uma vida religiosa falsa, insegura, triste e abatida, e não se guia pela verdadeira bússola, que é a Palavra de Deus e
pelo guia que é o Espírito Santo.
Afinal que pode haver no Evangelho para fazer alguém triste?
Será que ter a certeza do perdão de Deus faz a gente triste? Pode viver
triste uma pessoa que tem a certeza de ir passar a Eternidade com
Cristo, na glória? Por exemplo, pode sentir-se triste o condenado à
morte que foi perdoado pelo seu Rei? Só o crente é libertado da escravidão do pecado, e somente ele tem o direito de ser feliz, mesmo até
nesta vida e na eternidade, com Jesus o Salvador. O salmista exclama:
Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor (Salmo 144:15). Na Tua Presença
há fartura de alegria (Salmo 16:11).

9) - HÁ TANTOS FINGIDOS, MAS TU SÊ PURO
Será esta a desculpa para não aceitares o convite para ires à
reunião do Evangelho? É uma desculpa infeliz, conheces pessoas, que
dizem que são crentes, mas as suas vidas provam que são pessoas
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fingidas, porquanto sejam membros duma ou outra igreja fazendo coisas que muitos idólatras não se baixam a fazer, mas se te inclinas a
apontar, a criticar e a falar de todos, isso é uma desculpa injusta, é puro
fingimento religioso apenas.
Mas isto seria um raciocínio injusto, todos aqueles que professam ser mais santificados, não devem apontar a fraqueza do seu irmão
na fé, se isto for o teu caso, esses mesmos a quem te referes, nem que
seja no teu íntimo, que dizem que são até mesmo crentes e não são
nada. Por causa disto devemos concluir que todos os que professam
são fingidos? Isto seria injusto, e até mesmo néscio como afirmar que
todos por exemplo são ladrões, de modo algum. Temos de nos examinar a nós mesmo mais um pouquinho, e deixar de lado tudo aquilo que
está a embaraçar a nossa vida e comunhão com Deus.
O facto de que alguns são crentes fiéis, prova que a base do
seu cristianismo, na realidade deve ser boa, pois ninguém falsifica o
que tem valor, admitamos, todavia, que alguns crentes verdadeiros
sejam inconsistentes no seu preceder, servirá isto de justificação para
que tu mesmo não sejas um crente fiel? Pensa nisto melhor, faz o teu
próprio juízo e decide-te a te converteres a Cristo, que está esperando
por ti. Ler (Apocalipse 3:20).

10) - NÃO IMPORTA O QUE ALGUÉM CRÊ,
CONTANDO QUE SEJA SINCERO
Isto é o que afirmam os inúmeros adeptos da falsa aparência
religiosa, mas vejamos, se tal coisa pode ser levada a sério? Conta-se
que o maquinista dum comboio de passageiros sinceramente pensava
que a linha estava desimpedida, mas enganou-se, o resultado foi uma
medonha colisão, a perda de muitas vidas preciosas e um grande
número de pessoas feridas. A salvação ou perdição de um pecador
depende daquilo em que ele crê. Se crê na mentira de Satanás, perecerá eternamente, crer ainda que seja sinceramente num tal caminho
levara-o, há eterna destruição, mas se crê na verdade de Deus será
eternamente salvo. Conforme se lê: Há caminho que ao homem parece
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direito mas o seu fim são os caminhos da morte (Provérbios 14:12).
Foge desses caminhos que por sinal estejas seguindo, porque Cristo
deu a sua vida por ti também, naquela cruz do Calvário.

11) - ESTOU ESPIRITUALMENTE CONFUNDIDO
Não sei realmente o que faça, há tantas opiniões que chego a
ficar confundido sem saber em que deva crer. Se este é o teu pensamento preciso fazer-te sentir profundamente a importância de seres
guiado unicamente pela infalível Palavra de Deus, por exemplo, contase que uma senhora que já não tinha muito tempo de vida e estava
ansiosa acerca da sua alma, pediu encarecidamente a um crente evangelista, para visitá-la, perguntou ela, ao evangelista, qual é a sua opinião sobre a salvação? Não tenho nenhuma, foi a resposta dele. A
mulher mostrou-se perplexa, a senhora parece admirada? Disse o
evangelista, mas vamos supor que eu tinha uma opinião formada, que
bem lhe poderia isso fazer, visto que não seria senão a opinião formada
de um mortal, como a senhora. Posso contudo, dar-lhe coisa melhor,
posso dar-lhe a Palavra de Deus? Ela respondeu, fale.
E assim foi, o homem de Deus (evangelista) pregou-lhe a mensagem que Jesus mandou que pregasse-mos, e leu a Escritura Sagrada: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura (Marcos
16:15). Fez um breve comentário, persistente e objetivo e como resultado foi que a senhora logo encontrou paz para a sua alma. Jubilosa creu
em Jesus Cristo, seguiu aprendendo, nesta pergunta, que também era
para ela. Que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor
Jesus Cristo e serás salvo (Atos 16:31). Somente o que necessitas é de
te decidires e tomares a tua própria decisão.

12) - QUE É NECESSÁRIO PARA ME SALVAR?
O carcereiro de Filipos compreendeu que se tratava de assunto
para a salvação a mensagem que Paulo e Silas pregavam, de outro
modo não teria perguntado o que lhe era necessário fazer para se sal-
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var (Atos 16:30-31). Já alguma vez te certificaste que és realmente um
pecador perdido? Esta é a grande pergunta, estou salvo ou perdido?
Escuta-a honestamente, se neste momento fosses chamado à presença de Deus, estarias preparado? Observa o que a Bíblia diz d’Ele: Tu
és tão puro de Olhos que não podes ver o mal, e a iniquidade não
podes contemplar (Habacuque 1:13). Observastes, entrou em teu coração, vez a necessidade em tua vida, de te arrependeres dos teus pecados e seguires a Jesus?
Se não estás convertido, salvo e perdoado, observa a Palavra
do Deus vivo. A alma que pecar essa morrerá (Ezequiel 18:4). Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de
Deus (Salmo 9:17). Se sabes que estás perdido, há Um que pode e
quer salvar-te. Um cuja missão neste mundo foi de buscar e salvar o
que se havia perdido (Lucas 19:10).

13) - COMO POSSO ENTÃO SER SALVO?
Como pois, poderá alguém ser salvo, uma vez que todos pecaram, a Escritura declara: Sem derramamento de sangue não há remissão (pecados) (Hebreus 9:22). O pecado foi expiado por Jesus, porque
deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos (1.ª Timóteo 2:6).
O preço da redenção foi pago e aceite, a justiça está completamente
cumprida, não pelo que tenhas feito, mas por aquilo que Cristo fez em
teu lugar. Vejamos o que o Senhor nos diz: Deus é santo e justo, e ainda que misericordioso e benigno, e ao culpado não tem por inocente
(Êxodo 34:7).
É incrível e perigoso como possa alguém permanecer sem salvação quando Deus, na Sua Palavra, nos diz tão clara e exclusivamente, como é o plano da salvação, que pode ser obtida! Se desejas ser
salvo escuta o que Deus te diz: Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o Seu Filho unigénito, para que todo aquele que n'Ele
crê não pereça mas tenha a vida eterna (João 3:16). Porque por Ele
(Jesus) é justificado todo aquele que crê (Atos 13:39).
No Egito, os primogénitos que estavam dentro das casas
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aspergidas com o sangue do cordeiro, as ombreiras das portas, estavam protegidos do anjo destruidor, porque o Senhor havia dito: Vendo
Eu o sangue passarei por cima de vós (Êxodo 12:13). Assim pela fé no
Senhor Jesus Cristo, é possível obter a salvação, todo aquele que esta
palavra tenha falado ao seu coração, pois é a sua maior necessidade.

14) - ALGUNS ARGUMENTAM,
ISSO É DEMASIADAMENTE FÁCIL
São muitos os que tropeçam na simplicidade do Evangelho,
quando a Palavra da Salvação lhes é enviada assim tão completa e
gratuita, logo dizem que isto de somente crer no Senhor Jesus para ser
salvo, é um meio demasiadamente fácil, graças a Deus, que é fácil! É
fácil e contudo, não é demasiadamente fácil, uma vez que só o podemos obter crendo naquele que fez o impossível por nós, porque para
Deus tudo é possível (Mateus 19:26). Não foi fácil para Ele que foi
escarnecido e insultado pelos homens! Não foi fácil para Ele que foi
açoitado, cuspido e crucificado, e ter sido abandonado pelo próprio
Deus, no momento mesmo da Sua suprema humilhação e agonia, para
Ele ser ferido, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, para nos salvar (Isaías 53:5). E se tu, caro leitor, não fores
salvo por esse meio não serás salvo de modo algum, por qualquer
método que os homens tratam de inventar e complicar a preço de alguma obra material, mas a Bíblia ainda diz: Aquele que não pratica mas
crê n'Aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça
(Romanos 1:5).

15) - OUTROS DIZEM, MAS EU ACHO
QUE SEMPRE CRI EM JESUS
Fica ciente que se isto é o que dizes ou pensas, estás redondamente enganado. Ninguém há que tenha sempre crido em Jesus, e verdadeiramente não o siga, podes ter crido em mudar coisas a Seu respeito, mas nunca realmente confiaste n'Ele, nunca o recebestes e nem
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aceitaste pela fé, o Seu glorioso Evangelho, porque se o tivesses feito
estarias salvo. Como é que crês acerca do Senhor Jesus? Crês que Ele
morreu na Cruz pelos pecadores, mas crer assim nisso não resolve a
tua situação, mas nota bem, crês tu que Ele derramou seu sangue,
sofreu e morreu pelos teus pecados?
Se de facto assim crês saberás, pela Palavra de Deus, que
tens a vida eterna e que não mais serás julgado pelos teus pecados,
ninguém pode crer no Senhor Jesus e não estar salvo, porque Ele próprio o tem declarado, que todo aquele que n'Ele crê recebe o perdão
dos pecados (Atos 10:43). E todo aquele que crê é justificado de todas
as coisas (Atos 13:38-39).

16) - EM QUEM ESTAMOS CRENDO!
CREIO À MINHA MANEIRA
Se ainda não estás salvo, é porque não crês em Cristo e na
sua Palavra. De modo algum, as Escrituras não reconhecem duas
maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé verdadeira e da fé morta, mas as Escrituras Sagradas falam em crer, no que
Deus diz, agora fé nos teus padroeiros, nichos, ídolos ou imagens, e fé
em Deus não se misturam, são parecidas em certos aspetos, mas a
diferença está na pessoa que propriamente nutre da fé e se apoia em
Deus ou nos ídolos (imagens). Paulo não disse ao carcereiro, Crê no
Senhor Jesus Cristo duma maneira certa e serás salvo. Se o tivesse
dito, o pobre carcereiro não o teria compreendido, mas Paulo simplesmente disse: Crê no Senhor Jesus Cristo. Faz tu o mesmo, e serás salvo. Pelo conseguinte a questão é, em que estás crendo amado leitor?

17) - NÃO DEVO EU REZAR, PARA SER SALVO?
Em parte alguma da Bíblia, somos ensinados a rezar, mas
outrossim a orar, neste caso não é que seja necessário orar para obter
a salvação, mas se ainda não frequentas a igreja do Senhor, e te deci78

dires a orar (não a rezar), Deus te irá abençoar, no Céu vai haver muitas surpresas, pelos salvos, que na sua última hora de viventes neste
planeta, creram no Senhor Jesus. É que o Altíssimo Deus não vê como
o homem, Deus vê o coração, e o homem apenas vê o exterior (1.ª
Samuel 16:7).
Por conseguinte, a Bíblia ensina que os pecadores são salvos
por um único meio, que deve abarcar e ter fé na obra consumada por
Cristo. Disse Jesus a Nicodemos estas palavras: Para que todo aquele
que n'Ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:15). E Paulo, conforme anteriormente já falamos, também em resposta ao carcereiro, respondeu à pergunta. Que é necessário que eu faça para me
salvar? Não disse, ora fervorosamente pedindo perdão e serás salvo!
Mas simplesmente disse. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.
Primeiro ato em tua vida é crer no Senhor e segui-lo e logo em
seguida orarás a Deus pedindo perdão dos teus pecados e ajuda a
cada dia de tua vida, como novo crente, se isto for o teu caso. Ele está
agora mesmo instando contigo para que o aceites, como teu pessoal
Salvador (2.ª Cor. 5:20).
Como te decides a pedir a Deus a salvação, enquanto permaneces no terrível pecado? Vejamos alguns factos:
a) - Primeiro de tudo, compreende que és um pecador.
b) - Segundo, arrepende-te dos teus pecados.
c) - Terceiro, aceita no teu coração, o sacrifício no Calvário.
d) - Quarto, e também aceita pela fé, das mãos feridas do nosso Salvador Jesus Cristo, o dom gratuito da vida eterna.
Conforme se lê. Quem quiser tome de graça da água da vida
(Apocalipse 22:17).

18) - SIM, EU DEVO ACREDITAR
E FAZER A MINHA PARTE
Conta-se que certo crente costumava dizer que tinha passado
quarenta e dois anos (42) da sua vida para aprender três coisas: 1.º Que ele nada podia fazer para se salvar. 2.º - Que Deus não exigia que
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ele fizesse coisa alguma. 3.º Porque o Senhor Jesus Cristo, já havia
feito tudo. Se aprenderes estas três coisas, nunca mais hás de falar em
fazer alguma obra, por conseguinte a ti te compete, vejamos ainda
estes factos. a) - A tua parte é admitir que estás perdido, e que como
pecador estavas destinado ao Hades (inferno) e que também nada
podes fazer para a tua salvação. b) - Na realidade, o teu dever é dar de
mão ao pensamento de seres salvo por alguma obra ou qualquer coisa
que faças ou sintas. c) - A tua parte, é crer que Jesus já fez tudo o que
era preciso; e que Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção,
com o Seu precioso sangue, também por ti.
Em qualquer momento que abandones a ideia de quereres ser
salvo pelas tuas obras, mas creias no Senhor Jesus que já fez tudo e
pagou a remissão das tuas iniquidades, virás a ser um filho de Deus,
um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo Jesus.

19) - SOU UM GRANDE PECADOR
Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que
imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito, ama-te com um amor infinitamente maior do que o de teus pais e tem sempre velado por ti, desde a
tua meninice quando ainda dormias aconchegado ao colo de tua mãe.
A respeito dos teus pecados e desviado dos caminhos de
Deus, com teus atos carnais, Ele está de braços abertos para te receber, por exemplo, na parábola do filho pródigo, fala-nos que o filho desviado (pródigo) mesmo em desgraça e miséria, foi recebido pelo pai,
conforme podemos ler em Lucas 15:11-32. Deus está desejoso de salvar-te agora, toma o lugar de um perdido pecador arrependido e terás
direito ao Salvador dos pecadores perdidos. Porque Ele diz em sua
Palavra assim: O que vem a Mim de maneira nenhuma o lançarei fora
(João 6:37).
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20) - TENHO A DEVOÇÃO NO MEU
SANTO OU PADROEIRO
Há um grande número de pessoas religiosas, por todas as partes deste planeta, não somente nos meios rurais, e ainda não civilizados, nas comunidades isoladas e até nos meios mais civilizados ocidentais, fechados ao diálogo, com os servos do Senhor, quer seja pessoalmente ou mesmo através das vias de comunicação, mais modernas e sofisticadas, porque tem nutrido e decidido não dar abertura a
qualquer diálogo que seja, e venha ao seu encontro.
Não cedendo a alguma oportunidade possível, fechados em si
mesmo, não querendo compreender, nem aceitar a mensagem Divina,
dizendo não vou mudar de religião, tenho o meu santo ou padroeiro
que meus pais me legaram, por conseguinte não estou disposto a
mudar, mas Deus diz em sua palavra assim: Que te conheçam a ti só,
por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes (João
17:3).
Que engano está envolvendo essas pessoas, que às vezes
caminham léguas, mais léguas, para adorarem imagens (ídolos) feitos
pelas mãos dos homens (Salmo 115:1-8), legadas por errada tradição
de seus progenitores, gastando parte de suas vidas, numa falsa devoção, onde o autor e fundador são os homens e o inimigo, rejeitando o
servo de Deus que lhe fora enviado, e por conseguinte não dando o
respetivo crédito às Escrituras Sagradas e ao seu verdadeiro autor e
Criador, nosso Salvador Jesus Cristo.
Quando Ele sempre persistindo avisa o homem que se arrependa, e conheça a Deus Pai e a Jesus Cristo, aceitando pela fé, como
verdadeiro Deus. Ainda o Senhor te está dando a possibilidade de te
aproximares para Ele, e pores de lado essas velhas e enferrujadas tradições, que nunca poderão salvar alguém. Confia no Senhor Jesus,
que deu a vida por ti naquela cruz no Calvário, para te tirar todos esses
teus pecados e seres recebido, como um filho agora já salvo, estando
com Ele para sempre nos Céus. Que Deus te ajude e guarde.
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21) - NINGUÉM PODE TER A CERTEZA DA SALVAÇÃO!
O apóstolo Paulo respondeu à mais importante de todas as
perguntas do carcereiro, e foi decisiva. Ele asseverou e não disse: Crê
no Senhor Jesus Cristo e tens probabilidade de ser salvo, mas disse
isto: Crê no Senhor Jesus Cristo e SERÁS salvo!
Muitas pessoas dizem que é grande presunção ou engano,
alguém afirmar que está salvo, ninguém pode ter essa certeza, e que o
demais, que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Como isto
é diferente do ensino de Jesus e dos Seus apóstolos. O apóstolo João
afirma: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo Seu Nome vos são perdoados os pecados (1.ª João 2:12). Nós sabemos que passamos da morte
para a vida (1.ª João 3:14).
Todo o pecador que crê no Senhor Jesus, tem necessariamente de crer que está salvo, isto é na verdade a grande graça de Deus
para o pecador perdido que nesta vida tão perturbada teve a grande
bênção dos Céus, de se encontrar com Jesus. Isto é o que Deus tem
preparado para ti, mas se alguém duvidar e não crer na Palavra do
Deus vivo, irá pagar com sua vida na perdição, de eternidade em eternidade, na qual não desejo a ninguém.

22) - PODE UMA PESSOA SER
SALVA REPENTINAMENTE
Na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou que é
necessário que eu faça para me salvar? Deu-se o testemunho da sua
conversão e batismo nas águas, e a Bíblia acrescenta: E na sua crença
em Deus, alegrou-se com toda a sua casa (Atos 16:34). Dentro de curto
espaço de tempo, toda a família creu, foi salva e batizada.
Seria ingrato dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque as Escrituras Sagradas, claramente testificam de vários casos e
mencionam certas pessoas, no Novo Testamento que foram salvas no
momento em que creram, quanto tempo levará o filho a acreditar no
que lhe diz o pai? Um instante. Deus emprega outra figura (olhar) olhai
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para Mim e sereis salvos (Isaías 45:22).

23) - PENSO QUE NÃO AMO A DEUS!
Certa pessoa sentia-se ansiosa pela salvação da sua alma. E
rezava e também se esforçava por amar a Deus, dizia, a fim de obter o
perdão dos seus pecados, mas ao contrário, o seu coração parecia
mais endurecido em crer no amor de Deus, e mesmo não conseguia ir
à igreja Evangélica, que existia perto na sua localidade. Mas certo dia,
leu nas Escrituras assim: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos
amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou Seu Filho
para propiciação pelos nossos pecados (1.ª João 4:10).
Quando de facto percebeu o maravilhoso facto do infinito amor
de Deus, amor que O Pai levou a dar o Seu Filho Jesus para ser a propiciação pelos nossos pecados, a paz e o gozo encheram o seu coração, e entregou-se arrependido dos seus pecados, e definitivamente
voltou-se para Deus, não pôde fazer outra coisa senão amar Aquele
que tanto fizera por nós, deixou as suas rezas habituais e começou
uma nova vida orando e lendo a Palavra de Deus.
É bem verdade que deves amar a Deus, mas enquanto não
estiveres salvo não poderás fazer isso. Amado leitor, medita no Seu
amor para contigo e poderás dizer, nós O amamos a Ele porque Ele
nos amou primeiro (1.ª João 4:19).

24) - SINTO GRANDE ANSIEDADE E AGONIA
Não sinto o desejo de uma pessoa perdida e ansiosa por
conhecer a Deus, mas acreditamos que tais pessoas ouviram contar de
alguém que se achou em grande agonia de alma e espírito e imaginam
que devem passar pela mesma experiência, que outros estejam passando! Mas não te dê ao cuidado, se sentes ou não grande ansiedade,
mas examina-te a ti mesmo, porque Deus quer realmente salvar-te.
Deus declara que não quer que tu te percas mas que sejas eternamente salvo. Ler: 1.ª Timóteo 2:4-6. Não te preocupes mais com os teus
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sentimentos, antes medita no Seu maravilhoso amor por ti e no Seu
unigénito e bem-amado Filho. Por causa do que Ele fez e sofreu em teu
lugar, para poderes ser salvo, até agora mesmo, conforme se lê: Crê no
Senhor Jesus Cristo e serás salvo (Atos 16:31).

25) - NÃO POSSO PERSEVERAR E SEGUIR A JESUS
Tenho procurado ser um crente evangélico, mas tenho fracassado, às vezes parecia-me que era, mas bem depressa os bons sentimentos desapareciam, e eu sentia-me tão mau como sempre, acho que
é inútil prosseguir. Não precisas de te inquietar a este respeito, o que
agora se exige de ti é que creias no Senhor Jesus Cristo, pois no
momento que isto fizeres tens a vida eterna, e a certeza de que nunca
perecerás (João 5:24 e 10:28). Então quanto ao problema de perseverares e seguires adiante depois de salvo, o mesmo Cristo que começou
por te salvar da perdição, continuará salvando-te do pecado, e finalmente te conduzirá seguro para a glória Eterna.
Vejamos o que o apóstolo do Senhor fala: E chamarás Seu
Nome Jesus, porque Ele salvará o Seu povo dos seus pecados
(Mateus 1:21). Tem prometido que nunca deixará nem abandonará
todos os que n'Ele põem a sua confiança, no momento que creres em
Cristo ficas pertencendo a Ele, e o Senhor Jesus tem empenhado a
Sua Palavra que te guiará, defenderá e guardará, dando-te graça e força para viveres e trabalhares para Ele na Sua vinha, que é a obra de
pregar e anunciar o evangelho, puro e verdadeiro.

26) - NÃO SERÁ UMA GRANDE
EXALTAÇÃO DIZER QUE É SALVO
Com toda a certeza que não será uma grande exaltação do seu
ego dizer que estou salvo? A resposta sem dúvida alguma é não, pois
Deus declara que podes ter a certeza da vida eterna, e mostra-te como
podes alcançá-la. Chamarias presunção crer no Senhor Jesus? Certamente que não. Ouve então o que Ele diz: Estas coisas, vos escrevi
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para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no Nome do
Filho de Deus (1.ª João 5:13). Não é exaltação, mas justiça crer no que
Deus diz, mas duvidar da sua Palavra é fazer-se culpado de um terrível
pecado, que o homem pode cometer, que é o pecado da incredulidade.
Creio em Jesus Cristo, mas não posso dizer que estou salvo.
Então estás fazendo Deus mentiroso, porque muitas e muitas vezes Ele
afirma que quem crê em Jesus tem a vida eterna (João 6:47). Mas
quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de Seu Filho (1.ª João 5:10).

27) - NÃO SINTO NENHUMA
MUDANÇA NA MINHA VIDA
Naturalmente que não, como poderás sentir estando a tua
mente ocupada com os teus sentimentos para contigo, e não para com
Deus? Se continuares olhando para o teu coração, frio e endurecido,
sentir-te-ás cada vês mais insatisfeito. Enquanto te ocupares com a tua
frieza ou dureza de coração, na tua falta de amor, com teus fracassos,
na tua fé e teus sentimentos, estás sempre infeliz. Não obteremos paz
olhando para dentro de nós mesmos, temos de olhar para Jesus
somente, conforme se lê: Olhai para mim e sereis salvos (Isaías 45:22).
Mas, na realidade, o necessário é meditar na Sua obra, então sim, desfrutaremos a paz que Ele já fez pelo sangue da Sua Cruz (Colossenses
1: 20).
Enquanto não creres em Jesus não poderás ter por Ele o amor
que lhe deves. Primeiramente deves crer no Seu amor e crer que foi
por ti que Ele morreu, crendo assim verdadeiramente na poderosa obra
consumada e na Sua justiça, a paz encherá o teu coração e tu amarás
Aquele que te amou primeiro.

28) - COMO POSSO EU VIR A CRISTO
Conta-se, que certo homem, pastor de ovelhas, em grande
ansiedade de alma perguntou a um pregador se podia explicar-lhe o
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que significava vir a Cristo. Dizia ele que tinha ouvido uma pregação
muito importante, e muitos tinham insistido com ele, e rogado para que
viesse a Cristo. Mas disse, eu fiquei todo o tempo aflito e inquieto porque não me explicaram como é que eu podia ir a Ele! Respondeu o
evangelista, o senhor pode voar para onde Ele está? A resposta foi
não, o pregador então explicou-lhe que Cristo, ainda que no céu, sentado à direita de Deus Pai, estava ao seu lado aqui na terra, desejoso de
salvá-lo. Mostrou-lhe que não era com o seu corpo físico, mas com a
sua mente e o seu coração que tinha de vir a Jesus, isto é, tinha de crer
n’Aquele que morreu por ele para poder ter vida, é isso? É assim tão
simples? Agora entendi! E crendo no Senhor Jesus como seu Salvador,
foi-se embora regozijando-se.

29) - NÃO POSSO PERCEBER
– CRISTO SOFREU O MEU CASTIGO!
Que quer dizer isto? Vejo que Cristo sofreu o meu castigo, e
que Deus ficou perfeitamente satisfeito com o que Ele fez, mas de
modo algum posso compreender a realidade da vida eterna. O teu
engano deriva de estares concentrado num esforço mental e não na
realidade da salvação de Deus. Um amigo teu vai e, amorosamente,
paga a multa por ti e entrega-te o recibo, ainda terias medo de ires para
a cadeia? Decerto que não, e porquê? Seria porque na tua mente não
pudesses perceber a realidade? Sim, porque então não terias medo?
Porque a multa estava paga, baseado na obra que Ele fez, tu podes ser
salvo. Deus na Sua Palavra te diz que Cristo se deu a si mesmo em
preço de redenção por todos (1.ª Timóteo 2:6).

30) - NÃO COMPREENDO COMO ME SALVAR!
O apóstolo Paulo não disse ao carcereiro: Crê no Senhor Jesus
Cristo e te sentirás salvo, mas disse: Crê no Senhor Jesus Cristo e
serás salvo (Ato 16:30-31). Pergunta a um homem, cujo irmão lhe
tenha pago a dívida, se ele sente que a tua dívida foi paga? E a respos-
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ta será, eu não sinto, mas sei que foi paga porque tenho o recibo, e
sinto-me satisfeito, porque nada mais devo. O mesmo princípio se aplica a ti, amado leitor, precisas primeiro crer no amor de Deus revelado
na Cruz do Calvário, e então te sentirás feliz por compreenderes que
estás salvo, porque a palavra o confirma, e o Espírito Santo te ajudará
a compreenderes.

31) - MUITOS ALEGAM QUE AINDA
HÁ BASTANTE TEMPO, MAS É URGENTE
Desejo acrescentar fazendo-te uma das mais importantes perguntas: Estás no caminho reto da salvação? Espero salvar-me, mas
julgo que não há muita pressa, o quê, quando o anjo da morte rondar a
tua porta! Tudo vai terminar nesse momento, por conseguinte este apelo é urgente. Não pensava assim o homicida que, na dispensação da lei
teria de correr, e fugia para abrigar-se na cidade de refúgio, a fim de
salvar a sua vida. Ler: Números 35:10-29. Era uma situação figurada
para os dias de hoje, na qual o nosso refúgio é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que dirás no Dia do Juízo quando tiveres de responder pelo
desprezo que deste a tão grande salvação que Deus hoje te oferece?
Pensa sete vezes! Não consintas que Satanás te embale a dormir no
berço de uma falsa SALVAÇÃO! Em que Jesus Cristo não é o Salvador, o tempo é breve e a Eternidade está perto, tens em tua frente a
escolha. Queres, podes ou então negas, por um momento mais, permaneceres sem salvação? Hoje Deus te quer salvar, o amanhã poderá ser
tarde demais!

32) - COMO É A REGENERAÇÃO EM CRISTO?
A Regeneração em Cristo, não é uma aparente reforma, ou
voltar uma folha mais do seu livro, é realmente uma obra extraordinária
a que o Espírito Santo opera no homem, a regeneração tem seu início
a partir do momento que tomamos a decisão de seguir a Cristo, e se
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inicia essa obra no nosso ser espiritual. É como o vento, vai e vem e
ninguém sabe sua origem nem seu destino, foi isto que o Senhor disse
a Nicodemos (João 3:8).

33) - ALGUNS FACTOS SOBRE A
NECESSIDADE DA REGENERAÇÃO
Geralmente se diz que a regeneração é uma educação ética ou
uma experiência na vida material ou moral da criatura. Mas o homem
pode ter tudo isso e não ser regenerado. Vamos apresentar alguns factos, muito necessários na vida do homem natural, isto é sem intimidade
com o Criador e Senhor:
a) A urgência da regeneração. O mundo está perdido e caminha para a condenação eterna. O homem necessita de um meio de
salvação e tem urgência de obtê-la. Não é sem fundamento que os pregadores sempre chamam a atenção de seus ouvintes para o facto de
que a oportunidade dada pode ser a última. Tal argumento serve para
demonstrar a urgência do encontro da salvação. Muitos textos bíblicos
apelam para a decisão HOJE. Podes ler (Mateus 6:30, Lucas 12:28,
Lucas 23:43, Hebreus 3:7,13,15 e Hebreus 4:7).
b) A origem da regeneração. A regeneração é obra do Espírito
Santo e vem de cima; é dos céus (João 3:5). A regeneração é a única
porta de entrada para a vida cristã; é pela porta da regeneração que a
vida divina é implantada no pecador penitente que sinceramente aceita
a Cristo como Salvador e Senhor.
c) A regeneração faz parte do novo nascimento operado por
Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo
a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo (Tito 3:5). Ao novo nascimento chamamos de
conversão, tal experiência faz do indivíduo uma nova criatura em Cristo
(2.ª Coríntios 5:17), proporcionando-lhe uma mudança radical e completa, tudo se fez novo.
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34) - A SALVAÇÃO É UM DOM GRATUITO, VEJAMOS
AS SUAS RIQUEZAS DA SALVAÇÃO EM CRISTO
A salvação conforme está nas Escrituras Sagradas, é de uma
riqueza incalculável, pode-se notar pelas palavras usadas para o plano
completo da salvação. Aqui vão os títulos principais que incluem esse
plano: justificação, redenção, propiciação, perdão, santificação e glorificação. Vejamos primeiro estes dois factos.
1.º Uma grande mudança: No seu íntimo, o salvo é uma pessoa
transformada, não se trata de uma prática social, nem uma autodisciplina, nem uma obediência a um código de ética, pois jamais alguém foi
salvo por isso. Sabemos que a ação social é uma coisa boa, mas ela
não salva ninguém de seus pecados, porque a salvação é um mistério
que foi proclamado por Jesus.
2.º O significado da salvação. Podemos dizer que o significado
da salvação é:
a) Uma ressurreição com vitória. Paulo contemplou
este mundo como um grande cemitério e em todos os túmulos refletem
bem uma falsa aparência de gente que partiu sem Jesus, mas ele
notou e viu escrito: Ao Deus desconhecido, esse que vós honrais, não
o conhecendo (Atos 17:23). É esse de quem vos quero falar para bem
de vossas almas de eternidade em eternidade. Também podemos examinar outras Escrituras, conforme se lê. Estando mortos em ofensas e
pecados nos vivificou (Efésios 2:1), e ainda ele diz, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo (Efésios 2:6).
b) Uma libertação das trevas, para a luz (Atos 26:18).
Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe pelo seu
sangue chegamos perto (Efésios 2:13). Isso é maravilhoso, pois nos
tornamos assim participantes da natureza Divina e havendo escapado
da corrupção (2.ª Pedro 1:4). E portanto não pode ser merecida, pelo
que tenhamos feito ou comprado a troco de boas obras, rezas ou quaisquer outras observâncias religiosas, mas é um dom gratuito que provem de Deus, que nos dá a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor
(Romanos 6:23). Não vem das obras para que vinguem se glorie
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(Efésios 2: 8).

35) - A JUSTIFICAÇÃO É SÓ PELA FÉ
A justificação é o ato de justificar o transgressor, é uma obra
maravilhosa de Deus, que torna o homem pecador e impuro e declara-o
santo, justo e purificado. Nenhum juiz terreno poderá jamais fazer isso,
somente Deus, o supremo Juiz, o grande facto revelado nas Escrituras
é que Deus perdoa o pecador que crer e aceitar o seu Filho Jesus Cristo como Salvador. O que engloba este mistério e a exposição deste
facto é a doutrina da justificação pela fé.
O verdadeiro cristianismo é a demonstração da graça divina,
para todos os homens (Tito 2:11). Falamos do cristianismo praticado, e
estudando a epístola de Paulo aos Romanos, podemos entender esse
ponto doutrinário. Antes da Reforma Protestante, essa doutrina tinha
sido afastada a um esquecimento quase total, pois a Igreja Romana
havia enchido o mundo com a doutrina das boas obras, para dotar o
católico de merecimentos pessoais para a salvação. Ensinava ainda a
penitência, a venda de indulgências, pelas quais substituíram a graça
de Cristo.
Por exemplo, Adão e Eva perante Deus, também tentaram
cobrir a sua nudez com frágeis folhas da figueira, num esforço que simboliza a tentativa do homem de prover a sua própria justificação. Mas
este é o ensino claro das Escrituras, sendo justificados pela fé, temos
paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo (Romanos 5:1). Mas se é
por graça já não é pelas obras (Romanos 11: 6).

36) - PRECISO NASCER DE NOVO? EU DIGO SIM
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer! Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da
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água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido
de carne, é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te
maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. O vento
assopra onde quer, e ouves a sua vós, mas não sabes donde vem,
nem pare onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito
(João 3: 3-8).

UM EXEMPLO DE NOVO NASCIMENTO
Nicodemos era fariseu e membro do sinédrio, certa noite foi ter
com Jesus no sentido de ser informado em assuntos religiosos. No
sinédrio a que pertencia, ele gozava de certa responsabilidade, delegada pelos Romanos para que a lei de Moisés fosse administrada na
Palestina pelas autoridades religiosas, dentro do esquema da soberania romana. Esse tribunal era convocado e presidido pelo sumosacerdote. Quanto ao facto de Nicodemos haver procurado Cristo de
noite para dialogar, existem várias opiniões, comenta-se que ele por
causa da sua posição social não ousava declarar-se abertamente discípulo de Cristo, agindo portanto com demasiada prudência, para não ser
vítima de desrespeitos humanos. Outros supõem que, receando a ira
dos judeus fanáticos, Nicodemos optou por contactar discretamente
Jesus a horas mortas.
Certo teólogo declara a respeito de Nicodemos, é homem convencido, até certo ponto, mas não é convertido, ele crê em Jesus como
Mestre. Essa crença não salva, não é fé regeneradora, tal crente não é
capaz nem de entrar, nem mesmo de ver o reino de Deus, ele precisa
da fé, conforme João 3: 15-16, para a vida eterna, ou seja nascer de
novo, a vida do novo nascimento. Nicodemos parece ter sido um dos
membros mais justos do sinédrio, este facto é provado pela sua boa
vontade em relação a Jesus, demonstrando ao visitá-lo e chama-o de
Rabi.
Outro escritor sagrado comenta assim, Nicodemos é geralmente considerado como investigador ansioso, cuja timidez e cautela impediram que se aproximasse de Jesus de dia, e o levaram a fazer sua
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visita nas horas secretas e silenciosas da noite. Jesus não lhe deu as
honrosas boas vindas, nem o tratou generosamente, como ele teria
feito, se Nicodemos estivesse angustiado pela dúvida e desejoso de
ver a Jesus, falava-lhe, não como um indivíduo que deseja investigar a
verdade, como se Jesus, fosse o representante de uma classe religiosa. Nicodemos saúda Jesus sem se aperceber que está na presença
do Rei da Glória, o Salvador do mundo, foi essa a razão do Senhor lhe
dizer, diretamente, que tinha de nascer de novo.
Jesus pronunciou juízo contra o grupo religioso farisaico, só
unicamente por meio de uma transformação radical poderia qualquer
fariseu tornar-se apto para o reino de Deus. Apesar da sua posição religiosa, do seu conhecimento das Escrituras e do culto que com certeza
prestava ao único Deus, necessitava ir além do cumprimento das tradições humanas e da mera observância formal da lei de Moisés. Ele precisava da vida divina, da regeneração espiritual, de seu coração renovado pelo Espírito Santo, como salientou o Senhor Jesus. Nicodemos
precisava nascer de novo da água e do Espírito, como todo o ser
humano necessita (João 3: 5).
Que todo o ser humano tem necessidades, é uma verdade real,
necessidades de ordem fisiológica, moral, espiritual, económica e social, mas a maior necessidade do homem não é a saúde, a educação, a
riqueza, o conforto, a cultura, a religião. A maior necessidade do
homem natural é o novo nascimento, é possível viver na presença do
Criador, após a morte sem dinheiro, sem prestígio social, sem cultura.
Mas, não se pode entrar no reino de Deus sem o novo nascimento,
sem Jesus Cristo o Salvador do mundo.
Um leitor, que porventura recebeu educação religiosa poderá
pensar: Nasci num lar religioso, fui instruído na escola do catolicismo,
canto no coral da igreja e contribuo para a mesma com ofertas regulares, frequento assiduamente a igreja tradicional, que meus pais me
legaram, por conseguinte eu acho que não careço de nascer de novo.
Alguém ainda poderá argumentar: nunca prejudiquei o meu próximo,
sou pessoa de bons sentimentos e procuro ser exemplar no meu comportamento profissional, acredito em Deus e sou fiel à religião que
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meus progenitores me ensinaram. Por conseguinte, não reconheço em
mim essa necessidade, como se lê na Bíblia.
Estes indivíduos religiosos podem ser e fazer o que declaram,
contudo se não nascerem de novo jamais entrarão no reino de Deus,
pois Jesus afirmou-o solenemente. Necessário vos é nascer de novo
(João 3:7). Meu desejo é que Deus te possa ajudar a passar essa barreira, e teres um encontro real e genuíno com Jesus Cristo.

37) - DEUS QUER SALVAR-TE, AGORA
Como peregrinos que somos, neste planeta, sem podermos
possuir uma regular ou até mesmo luxuosa habitação, boa posição
social, financeira e modo destacável no meio social, que nos envolve,
materialmente excedendo os demais conterrâneos, amigos ou familiares. São privilégios apenas temporais e não eternos, que aqui neste
planeta nos acompanham. Devemos no entanto reconhecer que essas
possessões nos foram legadas, para usá-las com sabedoria e não sermos escravos delas, agradecendo ao Altíssimo Deus e dando-lhe
ações de graça todos os dias.
Mas, no que concerne à tua salvação, terás de pôr de parte do
teu coração, aquilo que mais te preocupa no referente à tua vida terrena e ocupar-te pela tua vida na eternidade, vida essa que a podes
adquirir através de Jesus Cristo, nosso Salvador. O tempo para se efetuar em tua vida é agora, conforme Paulo fala em Coríntios, o depois ou
o amanhã não estão no calendário de Deus. Essa decisão só a ti te
pertence, se de facto a compreendes, que Deus está falando para ti, no
momento exato e preciso em tua vida. Ele quer que tu tomes a decisão.
Perguntarás porque é assim? Porque Deus quando criou os nossos
primeiros pais (Adão e Eva), o Senhor os dotou de livre arbítrio e, por
conseguinte, todo o ser humano possui em si mesmo esse direito, nesse aspeto temos essa liberdade.
Agora devemos escolher a Jesus, para sermos salvos, porque
foi Ele que pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário.
Amado leitor entrega o teu coração a Jesus, e Ele te salvará da perdi-
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ção eterna. Eis aqui agora o tempo aceitável, o dia da salvação (2.ª
Coríntios 6:2).

38 - PENSANDO NA POSSIBILIDADE
DE SE SALVAR (SALVAÇÃO)
Salvar é uma palavra de fácil compreensão para, qualquer indivíduo, poder melhor assimilar com seu entendimento natural, a tomada
e decisão de se aproximar de Deus, mas necessário é descer do seu
alto pedestal, que por vários métodos alcançou em sua vida peregrina,
economicamente sólida e instável, uma vida social remarcável, muita
influência nos altos meios comunitários e estatais. Posição que lhe tem
valido ser uma pessoa respeitável na sociedade que se integra, e de
grande influência nos meios políticos.
Torna-se mais difícil para essas pessoas alcançarem e chegarem à compreensão, e de ao novo nascimento abarcarem, embora que
o Altíssimo Deus não nos deixou nada complicado, para que o ser
humano não possa nutrir e assimilar, mas derivado a esses fatores
quotidianos, na vida, que eu já apresentei, se lhes torna mais penoso e
intransponível passar essa barreira.
Também o inimigo das nossas almas, trata de colocar obstáculos em sua caminhada, para que na realidade nunca chegue à compreensão, ou mesmo procurar entender, o que isso em sua vida terrestre
representa. Se é pessoa aberta à Mensagem do Evangelho, à crucificação de Jesus na cruz, e à sua ressurreição, Deus fará chegar alguém
até junto dessa pessoa, para lhe ministrar o plano da Salvação, efetuado pelo Senhor Jesus no Calvário.
Pode mesmo enviar seu anjo, que até mesmo lhe poderá falar
em sonhos, temos tantos casos bíblicos, como propriamente o autor
destas linhas tem conhecimento, como de igual modo e até creio que
pode usar este comentário para falar a algum leitor, ou mesmo enviar
um seu servo ao encontro de alguém, mesmo até caído, desamparado,
doente, sem rumo, perto do suicídio ou da morte.
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Como de igual o poderá fazer chegar as Boas Novas àquele
indivíduo, que esteja numa situação pouco cómoda, por exemplo, num
estabelecimento hospitalar, num lar, numa prisão, ou em qualquer lugar
que até acidentalmente se encontre, estou certo que o Deus todopoderoso se irá manifestar a um coração desesperado, faminto e sequioso, que espera ajuda Divina. Mas lembre-se tal pessoa que só terá
poder do Alto, quando essa intervenção for através de Jesus Cristo
nosso Salvador.

39) COMO ENCONTRAR O CAMINHO?
No envolvimento pessoal de cada criatura humana, no respeitante aos meios seculares e materiais, que se possa envolver, nesta
vida diariamente, tornam-se esses meios uma arma poderosa de vícios,
paixões carnais, seduções da fama, na possibilidade de se tornar uma
pessoa importante na sociedade, e ao mesmo tempo uma correria às
riquezas e a outras coisas mais, são na realidade uma quietude em
seus afazeres e até compromissos.
Depois ainda há um outro envolvimento que também não é
nada inferior, o meio religioso que frequenta desde a sua infância. A
religião em si, tem uma aparência atraente aos olhos físicos da humanidade, mas o seu conteúdo interior é de derrota, engano e por conseguinte de condenação. Porque se desviou de seguir a bússola, os oráculos de Deus Altíssimo, ou sejam os santos Caminhos do Senhor.
Uma enorme multidão de ministros profissionais, continuam a
ministrar um fraudulento e deturpado Evangelho, com uma aparência
até por vezes atraente, persistindo e apresentando a mensagem de
Deus deturpada, fraudulenta e sem cerne da verdade, mas não passam
disso, não movem nenhum coração aflito, angustioso e por conseguinte
não libertam alguém, nem saciam as almas dos sequiosos, perguntará
o leitor, porquê? A resposta é, porque não tem unção em si tais ministros, estão vazios e escoados da presença de Deus em suas vidas,
também não podem salvar ninguém, porque também não são salvos,
por conseguinte não podem guiar para dentro do Reino de Deus, por-
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que também não conhecem o Caminho com destino às Mansões
Celestiais, porque ele é apertado. Ler (Mateus 7:14).

40) - CONFISSÃO E ARREPENDIMENTO (Faça esta oração)
A ti recorro, assim como sou, porque o teu sangue por mim derramaste, e a minha alma na cruz resgataste, Oh Senhor Deus, eu
venho arrependido aos teus pés, e aqui estou, a pedir-te perdão!
Apresentando-me, assim como sou, as minhas culpas e pecados, a minha alma poderes libertar, só tu cujo sangue as podes limpar.
Oh Senhor Jesus, eu venho aos teus pés e aqui estou para me receberes, assim como sou, e alívio me dá, pureza e perdão. Com tuas promessas, Oh Deus Altíssimo, eu venho a ti receber a salvação.
Amado leitor, se tomastes a tua própria decisão de seguir os
santos caminhos de Deus, e aceitas ao Senhor Jesus Cristo como teu
único Salvador pessoal, e foste abençoado mediante a leitura desta
Mensagem da Salvação, e desejas mais informação, ou encontrar um
lugar onde te possas reunir para adorar a Deus em espírito e em verdade.
Comunica-te connosco, e poderás escrever por via E.Mail:
venademartins@yahoo.com
Ou também para:
Igreja Evangélica, Assembleia de Deus Emanuel
14 Connecticut Ave.
Bay Shore, N. Y. 11706
USA
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A MENSAGEM DA CRUZ
PALAVRA DE DEUS
Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o
Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que
não são deste aprisco; também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor.
Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a
tomá-la. Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho
poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento
recebi de meu Pai (João 10:15-18).
INTRODUÇÃO
A cada ano no tempo estipulado e habitual se executava a Páscoa, que era acompanhada, e preparado o coração do povo de Deus,
com seus dias solenes especiais que também se chamavam dias de
expiação, ou sejam dias de sacrifícios preparatórios, conforme se lê:
Mas aos dez deste mês sétimo será o dia da expiação; tereis santa
convocação, e afligireis as vossas almas; e oferecereis oferta queimada
ao Senhor (Lev. 23:27). Embora que fosse temporário, estes sacrifícios,
pois eram tipos e figuras para os nossos tempos de hoje, para o povo
de Deus, verdadeiros israelitas, conhecedores dessas figuras e tipos,
os cumpriam à risca, nada podia faltar, desde o molho das primícias do
cereal (v. 11) até ao cumprimento do sacrifício dos dois cordeiros (v.
20) também estes sacrifícios apontavam, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cumpriu cabalmente naquela cruz do Calvário.
COMENTÁRIO
A MENSAGEM DA CRUZ
O lugar do Calvário tornou-se o ponto mais significativo, mais
importante e notável de todo o mundo, a maior vitória teve o seu desfe-
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cho no Calvário; a mais gigantesca batalha foi ali vencida, pois o grande poder do Céu esmagou e quebrou o maior poder do Mundo, a velha
serpente, Lúcifer, o príncipe das potestades do ar, o deus deste século,
o pai dos pecadores perdidos, o tentador, foi derrotado no Calvário e a
sua cabeça esmagada para toda a eternidade. A grande maldição e
condenação, que pesava sobre os homens, recaíram sobre Jesus Cristo, o homem cheio de pecados e desesperado pode agora ser cheio de
esperança celeste, o condenado ser justificado, o escravo ser libertado.
A humanidade sofredora e derrotada achou no Calvário o seu descanso
e cura para as suas enfermidades.
O Calvário é o lugar de inspiração para o verdadeiro homem de
Deus, o poder para o pregador e o lugar no coração de todo o homem
que crê. Sim, tudo isto é a mensagem do Calvário. Paulo disse: - Nós
pregamos a Cristo crucificado, loucura para os que perecem, mas para
nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Calvário é o cumprimento
da profecia. Lê-se em Génesis que a semente da mulher esmagaria a
cabeça da serpente (Génesis 3:15). O Pentateuco e outros livros mesmo do Velho Testamento, apontam para o Calvário. De igual modo, nos
livros proféticos, o centro é o Calvário.
No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, fala a respeito do
Cordeiro de Deus para a expiação do pecado, podemos perceber a
visão perfeita do profeta a olhar para o Calvário, vendo o Cordeiro de
Deus, escarnecido, desprezado, afligido, esmagado e ferido, recebendo
o meu pesado açoite, vertendo todo o Seu sangue, para que hoje nós
possamos dizer assim: Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e
moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava
sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados (Isaías 53:5).
Este é o propósito da Cruz do Calvário, o amor de Deus foi
manifestado com este propósito, de que nós, homens caídos, pecadores culpados, almas perdidas, corações incrédulos, escravos de Satanás, amantes da injustiça, pudéssemos, pelas feridas de Cristo, achar a
nossa cura. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Quando
Cristo proferiu as últimas palavras no Calvário, especialmente a última
frase disse: Está consumado. Confirmou assim que a Sua missão de vir
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a este mundo, a Sua encarnação em Belém, o Seu ensinamento através da Galileia, Nazaré, Jerusalém e partes da Palestina, o carregar da
Cruz até ao Calvário, saindo fora das portas de Jerusalém para sofrer e
morrer, tudo foi perfeitamente cumprido, e de igual modo cada profecia
do Velho Testamento, a respeito da vinda de Jesus e Sua morte, foi
cabalmente cumprida. Jesus na Cruz, pôde dizer com perfeita satisfação e vitória: Está consumado.
A porta da salvação estava aberta e por conseguinte, almas
preciosas estavam compradas, não com ouro ou prata, mas com o Seu
próprio Sangue, sim por esse sangue era remida a humanidade. Não
mais eram necessários sacrifícios de animais pelo pecado dos homens,
pois Cristo havia pago o preço de uma vez para sempre.
Podemos ver em Jesus Cristo a perfeita característica do Messias, o verdadeiro ungido, o Cristo de Deus. Ele é também Profeta, e
não somente profeta, mas o cumprimento e a fonte do espírito de toda
a verdadeira profecia. Fora de Cristo não há profecias nem profetas
reais e verdadeiros. Qualquer profecia ou mesmo falsos ensinamentos,
que não apontam para o Cristo de Deus são falsos e levará à destruição, tanto o que as profere como os que nela acreditam, pois Cristo é o
Alfa e o Ómega, o princípio e o fim. Toda a profecia que saiu dos lábios
de Jesus, quanto aqueles dias passados cumpriu-se à letra, destruição
do templo e da cidade de Jerusalém, de Cafarnaum e da grande sinagoga. E quanto às muitas profecias que o Senhor nos deixou a respeito
do fim dos tempos, estamos hoje a ver o cumprimento de muitas delas,
cada palavra que Jesus proferiu será cumprida. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Jesus jamais hão de passar, até que cada
uma se cumpra. Jesus profetizou a respeito da traição de Judas, da
negação por Pedro, profetizou ainda a Sua própria morte, ressurreição
e ascensão para o Pai, a fim de preparar-nos lugar. Profetizou também
sobre a Sua vinda para tomar deste mundo a Igreja e arrebatá-la para
Si mesmo. E assim como todas as Suas profecias quanto ao passado
se cumpriram, igualmente se cumprirão todas as Suas profecias relativas ao futuro.
Podemos ver ainda a segunda característica na vida de Cristo
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que prova ser Ele o verdadeiro Messias, segundo a Escritura. Ele é o
Sumo-sacerdote, não para oferecer o sangue dos animais pelos pecados do povo e pelos Seus próprios, mas sendo puro, inocente e imaculado Cristo de Deus, ofereceu-Se a Si mesmo como o Cordeiro de
Deus para ser sacrificado pela humanidade, de uma vez para

sempre. Hoje é Ele o nosso Sumo-sacerdote, Intercessor, o único Mediador entre Deus e os homens, que pode reconciliar-nos
com Deus. Se o sangue dos animais era aceite para remissão
dos pecados, quanto mais o precioso sangue que foi derramado
no Calvário! O Justo pelos injustos, o Santo pelos pecadores, o
Perfeito pelos imperfeitos, o Bendito pelos malditos.
O Sumo Sacerdote, no Velho Testamento, entrava no
lugar Santíssimo do templo, uma vez por ano, com o sangue dos
animais, pelos seus pecados e pelos do povo. Jesus Cristo
entrou na presença de Deus Pai, de uma vez por todas, com o
Seu próprio sangue, pelos pecados do mundo. Ele é hoje o nosso único Sumo-sacerdote, e como diz o apóstolo Pedro, é o único nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, pelo qual temos a vida eterna (Atos 4:18). Como
também testificou João Baptista, dizendo: Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo, e como anunciou o anjo de
Deus a José: Chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados (Mateus 1:21).
Ainda uma característica que O completa, como sendo o
verdadeiro Messias de Deus, é a Sua Realeza, no velho Testamento, por exemplo: o rei Melquisedeque era rei e também
sacerdote, mas não profeta. David era rei e profeta, mas não
sacerdote. O Senhor Jesus Cristo, porém, possui simultaneamente as três características, ou ministérios: Profeta, Sumosacerdote e Rei. Ele trouxe ao mundo o Reino de Deus, pregou o
Reino de Deus. Ele convidou o mundo inteiro a entrar no Reino
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de Deus, através da experiência do novo nascimento, pelo Espírito Santo. Ele descende, sob o ponto de vista humano, da raiz
de Jessé, na qual é filho o rei David. Todos os reinos do mundo
tiveram o seu princípio e o seu fim, mas este Reino Celestial é
eterno, inabalável, vitorioso, e o único que subsistirá por toda a
eternidade. O Seu Reino é celeste, divino e espiritual. Jesus é
digno do nosso culto e adoração. Todo o olho O verá e toda a
língua confessará que Ele é Senhor, para glória de Deus Pai.
Todos os joelhos dos homens de todas as gerações, nações e
reinos se dobrarão perante o Rei dos reis, o Cristo de Deus.
Amigo leitor, olha para o Gólgota e vê o cumprimento da profecia, olha para a cruz do Calvário, vê o Sumo-sacerdote sofrendo para
expiação do pecado, olha para o Calvário e vê a coroa de espinhos que
os homens Lhe colocaram, zombando d'Ele como rei. Embora sem o
saber, a humanidade estava a confessar a realidade de que aquele
Homem, na cruz, era o Rei dos reis.
O presidente Pilatos escreveu na cruz: Rei dos Judeus. Pilatos
e o Império Romano desapareceram, e também todo o Império do anticristo será esmagado sob os pés deste Rei dos reis. Todos os impérios,
governos e reinos terão o mesmo fim, pois lemos na Bíblia a respeito
deste Rei: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos:
cetro de equidade é o cetro do teu reino, apesar de a humanidade ter
colocado uma coroa de espinhos na Sua cabeça, Jesus colocará a
Coroa da Vida nas frontes daqueles que lhe forem fiéis até ao fim.
Jesus Cristo sofreu no Calvário para que nós não precisássemos de
sofrer eternamente no Inferno, o Senhor Jesus fez-Se pobre para que
nós pudéssemos receber as riquezas de Cristo nos lugares celestiais.
Ele deu a Sua vida e derramou o Seu sangue no Calvário para que nós
tornássemos participantes da Sua maravilhosa e gloriosa Vida Eterna.
Oh, que bênção gloriosa a cruz do Calvário! Oh, que mensagem de
esperança a cruz do Calvário! Quanta necessidade o mundo tem deste
glorioso e excelso Jesus Cristo crucificado no Calvário, dando a sua
vida por nós.
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Amigo leitor, milhões tem-se ajoelhado pela fé, na cruz do Calvário, abrindo os seus corações a este Cristo de Deus, pedindo-lhe
para entrar e salvá-los dos seus pecados, libertá-los de toda a escravidão e poder do inimigo, e imediata e instantaneamente pelo poder do
Espírito de Deus, e pelo precioso Sangue de Jesus, que foi derramado
naquela cruz do Calvário. Tem tocado o coração e respondido ao que
clama: Ó Senhor Jesus, que padecestes por nós no Calvário, salva-me!
Ainda hoje os mesmos milagres ocorrem nos corações de milhares de
pessoas, tu podes também, enquanto lês estas linhas, faz esta suplica
a Cristo que deu também a vida por ti no Calvário. Ele está ao teu lado
e perdoará imediatamente o teu pecado, lavará o teu coração e te libertará. Da maldição do pecado. Tornar-te-ás então um filho de Deus, pois
a Escritura diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de Deus (João 1:12). A mensagem da cruz do Calvário tem transformado a vida de milhões de pessoas em todo o mundo!

O PODER TRANSFORMADOR DA CRUZ DO CALVÁRIO
Alguns dos maiores inimigos da Igreja do Senhor Jesus Cristo,
após terem ouvido a mensagem da crucificação de Cristo, ficaram com
os seus corações de pedra quebrados e transformados pelo Espírito
Santo, tendo-se tornado nos maiores crentes fiéis da Igreja. Quando
pensamos no apóstolo Paulo antes de se converter a Cristo, era um
perseguidor, que odiava o nome de Jesus, e as Boas-Novas da crucificação de Cristo; de igual modo não gostava dos discípulos de Jesus,
os quais não só perseguia, ameaçando-os, mas contra eles usava da
sua autoridade para levá-los à prisão, fazendo-os sofrer de muitas
maneiras, ao ponto de tomar parte na morte de muitos deles. Não é por
isso de estranhar a sua ira e vingança contra a Igreja primitiva em Cristo, e a autoridade que recebe dos judeus para ir a Damasco e lançar
mão daqueles cristãos que, havendo fugido de Jerusalém, pregavam
naquela cidade a mensagem da cruz do Calvário. Contudo, no caminho
de Damasco, o poder de Deus tocou-lhe o coração conforme se lê: E
Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do
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Senhor, dirigiu-se ao Sumo-sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela
seita, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém.
E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e
atónito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor:
Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer
(Atos 9:1-11).
Este perseguidor começou a pregar o glorioso Evangelho de
Cristo crucificado. E agora, em vez de perseguir os cristãos, começou a
sofrer perseguições como cristão. Em vez de ameaçar os cristãos, era
ele ameaçado pelos seus ex-companheiros, os homens da sua antiga
seita, os fanáticos lideres religiosos. No entanto, ele estava pronto a
suportar tudo voluntariamente, porque a mensagem do Calvário transformou a sua vida, trouxe-lhe bênção à alma, libertação do pecado e a
gloriosa experiência e segurança da vida eterna. Eis as palavras que
lhe saíram dos lábios quando se levantou na presença do rei Agripa,
dando testemunho da mensagem da cruz do Calvário, conforme se lê:
Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia
eu praticar muitos atos: o que também fiz em Jerusalém. E, havendo
recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles.
E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a
blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades
estranhas os persegui. Sobre os que indo então a Damasco, com poder
e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no
caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade
me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava, em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por
que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu
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persegues; mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te aparecerei por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas
que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda; livrandote deste povo e dos gentios, a quem agora reenvio, para lhes abrires os
olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a
Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os
santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei
Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
Este Cristo de Deus, que morreu no Calvário, ressurrecto dentre os mortos, aparece agora ao apóstolo Paulo, no caminho de
Damasco, transformando--lhe a vida, mudando o nome de Saulo em
Paulo, o grande apóstolo e pregador do evangelho de Cristo Jesus a
milhares de pessoas. O apóstolo Paulo escreveu ao povo de Roma,
conforme se lê: Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto
a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estais em Roma.
Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de
Deus para salvação de todo aquele que cré: primeiro do judeu, e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé,
como está escrito: Mas o justo viverá da fé (Romanos 1:14-17).
Aqui o apóstolo está a dizer que o Evangelho de Jesus é o
poder de Deus para salvação, eu digo Sim, o Evangelho é a mensagem
da cruz do Calvário, sem o Calvário não há Evangelho. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem a pregação da
mensagem da cruz do Calvário, não há salvação de almas. Esta é a
maior necessidade da alma humana hoje no mundo, a mensagem da
cruz do Calvário.
A humanidade vive na profundeza do pecado, em toda a parte
onde tenho pregando o Evangelho a muitas pessoas, e até mesmo na
imprensa regional, com os nossos comentários, tenho visto a grande e
terrível obra de Satanás, nos corações, arruinando muitas famílias e
destruindo muitas vidas, mas a humanidade sofredora está grandemente necessitada desta preciosa e maravilhosa mensagem da cruz e ser
libertado da escravidão do pecado.
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Vejamos algumas Escrituras, para meditarmos: Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda; não há ninguém que
busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam
enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja
boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para
derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria; e não
conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus
olhos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus
(Romanos 3:10-17, 23-24). Mas meditemos na maravilhosa Palavra
que segue: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela
redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão
dos pecados dantes cometidos, sob paciência de Deus (Romanos.
3:25).
No passado, falou Deus à humanidade de muitas maneiras.
Lemos nas escrituras, também: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falounos nestes últimos dias pelo Filho (Hebreus 1:1). No passado falou
pelos profetas, Deus falou através das visões, por meio de sonhos, por
meio de anjos, mas nestes últimos dias eu ouço a mensagem da cruz
do Calvário, falando ao mundo. Eu posso ver as revelações de Deus,
que estão pautadas na Divina Palavra de Deus.
Ouve, amigo leitor, na bíblia lê-se: Se a palavra falada pelos
anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos
para uma tão grande salvação? (Hebreus 2:21) Não há escape ao juízo
de Deus para aquele que ouvir esta mensagem do sofrimento de Jesus
no Calvário e recusar o Filho do Deus vivo, recusar aceitar o amor de
Deus, recusar ser lavado no precioso sangue de Jesus. Quando voltas
o teu rosto deste glorioso Salvador da mensagem do Calvário e não te
curvas para aceitar Jesus Cristo, meu caro amigo, não há maneira de
escapar à mão de Deus, pois a Escritura adverte: Porque se Deus não
perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno,
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os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo; e
não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça,
com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios;
e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindoas a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente; e
livrou o justo Ló, fadado da vida dissoluta dos homens abomináveis (2.ª
Pedro 2:4).
Assim, creio que cada alma humana neste mundo é responsável pelo sangue de Jesus, responsável pela morte de Cristo naquela
cruz do Calvário, responsável pelo preço que Ele pagou, e se nós nos
recusarmos a aceitar esta responsabilidade, teremos de sofrer o juízo
de Deus. Cristo não morreu na Cruz por ser culpado. Não O crucificaram por ter cometido algum crime digno de um tal castigo, mas morreu
inocente, puro, santo e justo. Deu-se a Si mesmo pelas almas injustas
dos homens. O justo morria ali pelo injusto, conforme se lê: O qual não
cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o
injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente (2.ª Pedro 2:22). Desde Adão até
hoje, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por exemplo, o rei David disse: Em iniquidade fui formado. Paulo também afirmou: Sou o maior dos pecadores. Pedro o discípulo de Cristo, confessou: Sou homem pecador. Todos pecaram, não há um justo, nem um
sequer. Tu és um pecador, eu também sou um pecador, porque todos
nós temos cometido pecados.
O único justo, o único santo, o único inocente e puro é o
Senhor Jesus Cristo. Por esta razão Ele pôde ser o nosso Redentor, e
a propiciação pelos nossos pecados e o nosso Libertador e Salvador,
pois Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e sofreu na cruz, derramando o Seu sangue a fim de remir as nossas almas, conforme se lê:
Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e
pelas suas feridas fostes sarados (1ª Pedro 2:24).
Adão e Eva foram derrotados no jardim do Éden, eles caíram
em tentação, enganados pela serpente, o diabo, pecaram. A sua comu106

nhão com Deus quebrou-se, e eles ficaram cheios de vergonha, a glória
que os cercava terminou, acabando por serem expulsos do Paraíso.
Deixaram-se enganar a respeito da árvore, participando do fruto que
Deus proibira comer. Essa é a razão por que Jesus morreu e foi crucificado num madeiro, tornando-se no último Adão, para derrotar a antiga
serpente e esmagar-lhe a cabeça no Calvário. Adão e Eva foram enganados e caíram em pecado, comendo do fruto que lhes era proibido.
Por que esteve o Senhor Jesus em jejum durante quarenta dias
e quarenta noites no deserto? O Senhor Jesus, após ter jejuado por
aqueles quarenta dias e noites, quando o diabo veio tentá-lo para que
comesse, Ele, o Senhor Jesus, sendo o Vencedor, mostrou a Satanás
que podia vencê-lo. Ele viera para vitória, e recusou aceitar a proposta
do diabo. O Senhor disse ao inimigo: Para trás de mim, Satanás, e
recusou-se a comer.
Ele conquistou a vitória para nós, sim, glória a Deus, este é o
Jesus, o Filho de Deus, o Cristo da cruz do Calvário, que venceu a antiga serpente e abriu à humanidade perdida o caminho da salvação.
Adão e Eva deram crédito à voz da serpente e comeram do fruto proibido, por isso caíram em pecado e ficaram perdidos e condenados, mas
agora, quando aceitamos a oferta de Cristo crucificado na cruz, e
comemos do fruto do Calvário, vivemos a promessa da vida eterna.
Jesus Cristo experimentou na cruz uma morte de dor, não foi
simples a maneira pela qual mataram Jesus. Ele foi torturado, sofreu
como bem conhecemos a história da Sua crucificação; marcas de açoites nas costas, sangue a correr-Lhe das mãos e dos pés, uma coroa de
espinhos na cabeça, cravado na cruz, levantado no meio de toda essa
tortura; e quando clamava disse: tenho sede, a humanidade dá-Lhe
vinagre para beber, no meio de tal sofrimento, Ele morreu, mas através
de tudo isto eu posso ver que a morte de Cristo foi uma morte voluntária. Não o crucificaram à força, Jesus entregou-Se para ser crucificado.
Ele veio para esse fim, a saber: morrer naquela cruz no Calvário.
Nasceu na manjedoura para um dia palmilhar naquele monte
fora dos muros de Jerusalém, carregando aos ombros a cruz, voluntariamente deitando-Se sobre ela, permitindo que nela O cravassem, der107

ramando o Seu sangue. A Sua morte foi totalmente voluntária sim, a
morte de Jesus no Calvário constitui a maior vitória na história da
humanidade. Neste mundo ninguém é vitorioso, todos são derrotados,
todas as vitórias conquistadas pela humanidade são apenas efémeras,
todos são derrotados, mas a vitória de Jesus na cruz é uma vitória eterna. A maior vitória. Esta foi uma vitória sobre o pecado, a morte, o inferno e Satanás. Sobre o poder das trevas, sobre a humanidade incrédula,
não há outra vitória que se possa comparar à vitória do Calvário.
Cristo é o poder de Deus, a Cruz é o poder de Deus, a Igreja é
o poder de Deus, e não há poder no mundo que se possa comparar ao
poder de Deus. Ajuntem-se todos os poderes das nações e governos
do mundo, e isso nada é em comparação com o poder de Deus, creiamos ou não, a igreja permanece na mesma, quer a entendamos ou
não, a verdade é a mesma por toda a eternidade. Gostemos ou não
desta mensagem da cruz do Calvário, ela é a grande mensagem de
Deus para todo o mundo. Através da cruz do Calvário há paz, gozo,
felicidade, cura, salvação, descanso para a alma, vida eterna, bênçãos
celestiais nos corações, nos lares, nas nações e em todo o mundo.
Sem a mensagem da cruz do Calvário não há paz, a minha oração é
para que todas as nações e seus líderes dobrem os joelhos perante o
Príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus feito Homem, e
aceitem a Sua mensagem, a qual é a única solução para a humanidade.
Sem a paz de Deus há destruição, miséria e fome. Se desejamos paz nos nossos corações, paz com Deus, paz com o nosso semelhante, temos que voltar os nossos olhos para Jesus, amá-lo, guardar
os Seus mandamentos, aprender d'Ele, seguir os Seus passos, ser
como Ele e viver a Sua vida, então, nós também teremos o poder do
Calvário nos nossos corações.

LIÇÕES PODEROSAS DO CALVÁRIO
Quando olho para o meu bendito Senhor, aprendo muitas e
grandes lições. Ele é o único exemplo, o meu exemplo perfeito de uma
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vida ideal, quando olho para Ele, aprendo d'Ele a vida de perfeito amor,
a vida do amor divino, celeste, sacrificial, puro e poderoso. Lemos na
Bíblia assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós (João
15:9). Ele volta-se também para os discípulos e diz: Que vos ameis uns
aos outros, assim como eu vos amei a vós. O cristianismo é amor que
brota do Calvário, o coração de um Cristão precisa de estar cheio de
perfeito amor, pois Deus é amor, onde não há amor não há Cristo, onde
não há Cristo não há amor. A cruz do Calvário é fruto do amor, a maior
necessidade do mundo hoje é deste maravilhoso e divino amor.
Por exemplo, se amamos aqueles que somente nos amam,
isso não é amor do Calvário, se amamos os que são fáceis de amar,
ainda não é amor do Calvário. Jesus Cristo amou-nos enquanto éramos
ainda pecadores, quando não inspirávamos amor, quando éramos seus
inimigos. Ele deu-se a si mesmo por nós, assim o Senhor Jesus ensinanos a amarmos os que não nos amam, os que não inspiram amor, e
ainda mais, a amarmos os que nos odeiam, os nossos inimigos, com o
mesmo amor com que Jesus nos amou. Quem pode entender a grande
medida deste amor divino para com a humanidade? E um amor eterno,
celestial, forte, perfeito, puro vai até ao sacrifício. O Senhor Jesus disse
aos Seus discípulos que se eles se amassem uns aos outros assim
como Ele os amava, o mundo conheceria que eram Seus discípulos, a
única maneira de nos tornarmos discípulos de Cristo é sermos cheios
do amor do Calvário e termos o mesmo amor que o Senhor Jesus tem
por nós.
Quando olho para Jesus, aprendo a vida de perdão, conforme
Ele nos perdoou, com que medida me perdoou, e como devo perdoar o
meu semelhante, no meio de sofrimento e tortura, no meio das dores
da cruz. Qual foi a Sua oração? Levantou a cabeça para o céu e clamou em voz alta: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A
humanidade crucifica-O e Ele perdoa à humanidade! O Senhor Jesus
disse a Pedro para perdoar o seu irmão setenta vezes sete em cada
dia, isto não só significa quatrocentas e noventa vezes, mas todo o
tempo. O Senhor Jesus ensinou-nos também a orar, dizendo: Perdoanos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos deve109

dores. Lemos ainda nas Escrituras que se não perdoarmos ao nosso
semelhante, Deus também não perdoará os nossos pecados. Com a
medida com que nós perdoamos uns aos outros, é que seremos perdoados, e a maneira de nos perdoarmos uns aos outros é a maneira
como o Senhor nos perdoou a nós.
E como perdoa o Senhor Jesus os pecados de um pecador?
Vejamos alguns factos importantes
Primeiro: Ele está pronto a perdoar-nos, em qualquer tempo e
lugar, quando um pecador levanta o coração ao misericordioso Pai
celestial e se arrepende dos seus pecados, imediatamente Deus, na
Sua misericórdia, está pronto a perdoar. Está escrito na Bíblia que o
ladrão na cruz voltou-se para Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E o Senhor, no meio dos sofrimentos e
torturas da cruz, virou-se imediatamente para o pecador, dizendo: Hoje
estarás comigo no paraíso. Deus está sempre pronto a perdoar os
pecados de um pecador arrependido.
Segundo lugar. Deus perdoa-nos inteiramente. Ele não só perdoa parte dos nossos pecados, ou certos pecados, mas a Escritura
ensina-nos que Ele perdoa todos os pecados e apaga toda a transgressão.
Terceiro lugar, depois de perdoar os nossos pecados Deus
esquece-os, a Escritura Sagrada diz que Ele não se lembra mais deles.
Como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas
transgressões. E nunca mais se lembrará das nossas iniquidades. Não
é isso uma bênção riquíssima? Não é esta uma extraordinária forma de
perdoar os nossos pecados? E ainda. Ele se alegra em ter perdoado, a
Bíblia diz através dos lábios do nosso bendito Redentor, que, quando
um pecador é perdoado, o céu se alegra e regozija, porque um pecador
achou o perdão dos seus pecados. Deus se alegra, os anjos se alegram, o coração do pecador fica pleno de gozo, as pessoas à sua volta
alegram-se porque um pecador foi perdoado. O Senhor ensina-nos que
devemos perdoar-nos uns aos outros assim como Ele nos perdoa.
Quarto: Devemos estar prontos a perdoar, devemos perdoar
inteiramente e esquecer-nos depois que perdoamos, e alegrar-nos por110

que perdoamos. Perdoar com os nossos corações humanos e esforços
humanos não é possível, mas quando perdoamos com o espírito de
Cristo e com a experiência do Calvário em nossos corações, então perdoamos como Cristo nos perdoou.
Esta é a necessidade do mundo hoje, pois há irmão contra
irmão, família contra família, parentes uns contra os outros, nação contra nação, a necessidade do mundo é o espírito de perdão, que irradia
da Cruz do Calvário. Quando olho para Jesus, vejo o espírito e a vida
de humildade de Cristo, o Filho de Deus, vindo a este mundo pronto a
nascer numa manjedoura, na pequenina cidade de Belém. Cristo, o
Filho do Deus vivo, disposto a viver a vida de uma pessoa comum neste mundo, palmilhando as ruas e estradas poeirentas de Jerusalém e
Palestina, dormindo nos desertos ou no jardim, sob uma árvore ou noutro lugar simples. Humilde a ponto de ajoelhar-Se junto dos discípulos e
lavar-lhes os pés sujos e empoeirados.
Oh, a humildade de Cristo! E se Cristo, o Filho de Deus, foi tão
humilde, que temos nós para nos orgulharmos? A humanidade não tem
valor em si mesma, fora de Cristo, a razão por que as nossas almas
são valiosas, é porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do
Calvário, uma alma fora de Cristo está condenada eternamente ao juízo
divino, mas quando o sangue precioso vem sobre aquela alma e a limpa, é tão valiosa que Jesus a chama de mais valiosa que o mundo, pois
diz: Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a
sua alma? Uma alma vale mais do que todo o mundo! Esta é a razão
por que Cristo Se entregou para remir-nos dos nossos pecados. Quando não estamos lavados no sangue de Cristo, e não temos aceitado a
mensagem da cruz do Calvário, então as nossas almas estão eternamente perdidas, segundo as Escrituras Sagradas.
A humildade é uma grande bênção no coração do homem,
Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes, como disse certo pregador, o caminho para cima é quando olhamos para o Calvário,
vemos a perfeita humildade, aprendemos a vida de humildade e vivemos a vida do nosso Mestre. Quando olho para Jesus Cristo no Calvário, vejo a Sua vida de obediência. Ele veio a este mundo com a missão
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de morrer na cruz pela humanidade, em perfeita obediência, sem reserva alguma, Ele dispôs-Se a ir à cruz, bebeu o cálice do pecado do mundo no Getsemani, com esta gloriosa oração de obediência: Não se faça
a minha vontade, mas a tua. E. a vitória foi conquistada.
Quando olho para Cristo aprendo a vida de fidelidade. Ele foi
fiel até ao fim, fiel a todo o custo e em todas as circunstâncias, de modo
que pôde exclamar: Está consumado. Cumpriu cabalmente a missão
que o Pai Lhe dera a cumprir neste mundo. E nós lemos na Sua Palavra que os únicos que poderão receber a coroa da vida, serão os que
forem fiéis até ao fim. Devemos ser fiéis em ler as Escrituras, fiéis na
oração, fiéis no ministério que Cristo deu a cada um, empregando os
talentos de acordo com a Sua vontade e para a Sua glória; fiéis em
guardar os mandamentos do Senhor em todos os momentos da vida.
Quando olho para o Senhor Jesus no Calvário, vejo a vida de
sacrifício, Ele sacrificou a Sua glória, o Seu nome, pois que o chamaram de belzebu, homem cheio de demónios; sacrificou o Seu descanso;
sacrificou a Sua força; sacrificou cada gota do Seu sangue. De que
mais precisamos? Que mais queremos? Que mais teria Deus de fazer
para salvar a humanidade? Deus fez o melhor, e sacrificou a melhor
dádiva possível.
Se Deus tivesse enviado mil anjos para nascerem num lugar
pobre como nasceu o Senhor Jesus, para que pregassem como Ele
pregou, para que morressem na cruz, isto não teria mostrado o perfeito
amor de Deus e o perfeito espírito de sacrifício. Ele mandou o melhor, o
Seu Filho unigénito. Não poderia ter feito mais do que isso. E, se recusarmos este grande sacrifício de Deus Pai, nada mais há que possa
salvar as nossas almas e seremos merecedores de toda a punição e
condenação eterna.
Quando penso em sacrifício e leio a história da Igreja Cristã,
creio que hoje, neste século vinte, nós estamos a andar sobre o sangue
de milhões de mártires, que morreram pela causa do Cristianismo. Cristo derramou o Seu sangue no Calvário, mas Estêvão derramou o seu
sangue fora dos muros da cidade, milhares de cristãos derramaram o
seu sangue por amor da Igreja de Cristo e da mensagem do Calvário.
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Muitos, nas terras da Europa e por outras partes do mundo, deram
suas vidas como mártires para se continuar a pregar a mensagem do
Calvário. Lemos que nos dias do imperador Nero centenas de cristãos
foram dilacerados e devorados por leões famintos, por causa da sua fé
em Jesus.
Lemos também que naqueles dias os cristãos serviam de
tochas para iluminar o cenário noturno, em que muitos cristãos estavam
a ser martirizados na grande cidade de Roma. Sim, os cristãos caminhavam triunfante para os leões, eram queimados com grande gozo
pelo amor de Cristo, pois contavam como elevado privilégio morrer por
Cristo Jesus. E por que não? Se o próprio Senhor Jesus Se dispôs a
morrer por nós, quem somos nós para nos recusarmos a morrer por
amor de Cristo e da mensagem do Calvário? Glória seja dada ao nome
do Senhor! Tais mártires do passado deram as suas vidas pela causa
do Evangelho! E os cristãos do século vinte e um que estão a fazer
hoje, devem espalhar esta mensagem da cruz do Calvário através do
mundo?
Assim, quando olho para o Calvário vejo a vida de sacrifício e
aprendo a sacrificar tudo por Jesus, como Ele tudo sacrificou por amor
a mim, todavia, quando olho para Cristo no Calvário, aprendo a vida de
santidade, as Escrituras Sagradas ensinam-nos: Esta é a vontade de
Deus, a vossa santificação. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação (1.ª Tes. 4:3,7). Também se lê: Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente
conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará (1.ª Tes. 5:22).
Santidade é a vontade de Deus para nós. Santidade é um mandamento de Deus, pois Ele diz: - Sede santos, porque eu sou santo, a
santidade é obra de Deus, por uso é o Deus de paz, que nos santificará, santidade é a promessa de Jesus, Ele prometeu dar-nos o Espírito
Santo e batizar-nos com fogo do céu, para que assim pudéssemos ser
puros, limpos, sem mancha, e tivéssemos poder para testemunhar desta grande mensagem da cruz do Calvário. Santidade é a oração de
113

Jesus, foi Ele quem disse: Pai, santifica-os na verdade; a tua palavra é
a verdade. Santidade é a oração de Jesus: Ficai, em Jerusalém até que
do alto sejais revestidos do poder. Por exemplo, João Baptista confirmou estas palavras: Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que
eu; ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. É a grande e
maravilhosa promessa do Senhor. Santidade é o desejo do Espírito
Santo, visto a Escritura nos ensinar que somos templos do Espírito
Santo, o qual deseja vir habitar nos nossos corações e vidas.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo
gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e
assentou-se à dextra do trono de Deus. Considerai pois aquele que
suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo (Hebreus
12:2). Lemos ainda no mesmo capítulo, versículo 14: Segui a paz com
todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Quando olho para Cristo, aprendo esta vida de santidade, cada
discípulo de Jesus deve seguir os passos do Mestre e ser santo, procurar em suas vidas afastar-se do mal, assim como Ele é Santo. O Calvário tem o poder de purificar cada coração, conforme lemos: Os limpos
de coração verão a Deus (Mateus 5). Foi por isso que Cristo morreu na
cruz do Calvário, para que todo o coração pudesse ser purificado pelo
sangue que Ele derramou na cruz, a fim de que pudéssemos estar com
Deus para sempre, conforme se lê: O sangue de Jesus Cristo, seu
Filho, nos purifica de todo o pecado (1.ª João 1:7).
No Calvário eu vejo a redenção do perfeito amor de Deus; vejo
a revelação da sua ira contra o pecado; vejo a revelação da justiça divina por causa do pecado, vejo também o entranhável interesse de Deus
em salvar a humanidade dos seus pecados, deixando que Jesus Cristo,
seu Filho unigénito fosse pregado na cruz para salvar-nos e santificarnos, fazer de nós um povo santo, preparado para nos encontrarmos e
vivermos com Ele por toda a eternidade. Através do sangue de Cristo,
derramado no Calvário, podemos obter o perdão dos nossos pecados e
a purificação das nossas almas. Pode-mos encontrar o caminho para o
Céu e receber a vida eterna, ficarmos absolvidos, limpos através do
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sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo. No sangue de Cristo há segurança, certeza e vitória.
Que Deus abençoe o teu coração e que também possas sentir
e conhecer o poder da Mensagem do Calvário. Se a tua vida ainda não
está transformada, Deus pode transformá-la. Se o teu coração não está
santificado, Deus te santificará. Se ainda não estás cheio do Espírito
Santo, Ele te batizará e te encherá. Qualquer necessidade em tua vida,
Ele suprirá mental, espiritual e física. Amém.
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IMPORTANTE ENCONTRO COM OS LEITORES
VÁRIOS FATORES
1.º - Temos o privilégio de comunicar com o leitor pessoalmente, por escrito ou através de qualquer outro meio de comunicação, desde que chegue às nossas mãos o vosso endereço postal, o número de
telefone ou o email.
2.º - Qualquer que seja a forma pela qual possamos ter um
contacto ou um encontro com o amado leitor (crente ou não), sabemos
que é Deus que nos tem guiado, orientado e marcado esse momento
em sua vida. Sem Ele seria impossível eu lhe escrever estas duas
letras.
3.º - O nosso objetivo é apenas um: Glorificar o Nome que é
sobre todo o nome, que é o nome do Senhor Jesus. Não temos propriamente outro assunto que não seja de nosso Pai, conforme se lê. Não
sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai (Lucas 2:49).
4.º - A ordem já nos foi dada, conforme se pode ler: Ide por
todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for
batizado será salvo; mas quem não crer será condenado (Marcos 16:
15-16). Conforme o leitor leu, as ordens divinas foram dadas, agora
depende de nós.
5.º - É de nossa responsabilidade ir e levar o Evangelho, a
todas as pessoas ricas ou pobres, cultas ou analfabetas e a todas as
raças, de qualquer cor ou ideologia religiosa ou política.
6.º - Agora é responsabilidade do leitor atuar e se decidir por
Cristo, se ainda não o fez. Isso sim lhe compete, não somente saber
que Jesus foi crucificado no Calvário por nós, mas tomarmos a nossa
própria decisão, na qual inclui.
a) Arrepender-se dos seus pecados
b) Saber que o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado.
c) Converter-se a Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente
salvador e segui-lo.
Olhe o que a seguir a Palavra de Deus diz:
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Porque aquele que pede, recebe; e o que busca, encontra; e ao
que bate, se abre (Mateus 7:8).
Se está buscando o lugar certo, a salvação certa e a pessoa
certa, Jesus é essa pessoa para as suas necessidades, não somente
físicas ou materiais, mas outrossim espirituais (Ler João 14:6).
Amado leitor, estamos prontos a ajudá-lo e também a servi-lo,
contando que seja no Senhor. Depois desta exortação, queremos informar o leitor que temos livros, Novos Testamentos para lhe oferecer um
exemplar grátis, a quem nos solicitar.
Sobre isto gostaria ainda de lhe dizer que não há outro caminho que lhe garanta a vida eterna, a não ser o Evangelho do Senhor
Jesus.
Medite, pense e decida-se já a aceitar e a converter-se a Cristo.
Esta é a minha palavra para você, no amor de Jesus Cristo.
O servo do Senhor te ama muito.
MVM
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MEU TESTEMUNHO
(MANUEL VENADE MARTINS)
Primeiro sonho: um dia, que não recordo, tive um sonho. Uma
voz me dizia assim: Manuel, Manuel, por que não vais à igreja? De
manhã acordei com o sonho na mente e pensei: este sonho é verdadeiro, de facto eu não vou a nenhuma igreja.
Segundo sonho: muitos meses depois eu tive um outro sonho.
Sonhei que estava dentro dum templo, eu e minha família, assentados,
olhando para fora das portas, vi que o mundo se estava a acabar e dos
Céus caía fogo, nesse momento apareceu-me um homem de roupas
compridas. Ao ver esse homem arrepiei-me e olhei para o lado esquerdo e vi a minha bíblia numa mesa e pus-lhe as minhas mãos em cima.
Então aquele homem se dirigiu a mim e me disse: tu te salvarás, porque acreditas no meu Livro, mas esses se perderam. Esse homem saiu
pela porta fora a subir para o Céu, e eu reconheci que era o Senhor
Jesus.
Tudo isto aconteceu antes de me converter, Resolvi contar o
sonho a um meu colega de trabalho que era crente, chamado Baby. Ele
me disse: tu tiveste uma revelação verdadeira. Deus vai-te salvar; eu
respondi ao Baby: como pude eu sonhar com tal coisa? Deus não me ia
falar a mim. Ele repetiu-me: algo de bom se vai passar em tua vida. Eu
pensava, eu sou pecador, um ímpio e o Senhor Deus não me perdoa.
Como enganado eu estava, e o mundo está, ao pensar e viver assim.
A partir daí procurei uma igreja. Penso que comecei a frequentá-la no ano de 1972. Não estou bem certo da data exata. A igreja a
que me refiro foi a católica chamada Santa Ana, localizada em Brent-

wood, N.Y.

O MEU GRANDE DESPERTAMENTO
Seguindo na igreja católica romana, chamada de Santa
Ana, em Brentwood, Nova Iorque, no primeiro domingo que tive a
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possibilidade de assistir à missa, porque já possuía o meu carro,
logo na entrada (hall) estava uma mesinha com vários panfletos e apenas um último boletim, com o conteúdo correspondente à dita missa.
Eu o agarrei, procurei um lugar e seguia, através do boletim, o desenrolar da missa, que na altura era dirigida por um padre de Espanha.
Mas, em certo momento, começaram a ler uma passagem da
bíblica, na qual eu, bem atento, acompanhava. Foi precisamente nesse
momento dessa leitura bíblica que algo aconteceu em minha vida, pela
primeira vez. Cada palavra, que eu atentamente acompanhava pela
leitura, à medida que ia decorrendo, algo de sobrenatural invadiu o meu
ser, uma grande alegria descia sobre o meu corpo, queimando tudo
que existia e que era negativo em mim, que o mundo e Satanás me
incutiam, desde a minha meninice, que a bíblia põe um homem maluco,
não é para nós lermos e que só os padres a podem ler. Esta é a grande
mentira do inimigo ao mundo, que muitos apenas vivem religiosamente.
Foi a partir daquele momento da minha vida que o Senhor
Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, criou em mim um
desejo tão profundo em minha alma, que todo o meu ser foi inundado.
Foi como um rio de águas vivas, correndo em todo o meu ser, um desejo enorme nasceu em mim, para poder conhecer melhor o Livro Sagrado, que eu tanto detestava, por largos anos.
Ainda me faço esta pergunta: a tua vida é comparável à minha
anterior? Quando te resolves tudo era tão desconhecido e indiferente.
Mas o Senhor Jesus veio ao meu encontro, dissipou esse grave erro
que existia em minha vida e infelizmente existe na vida da humanidade.
Sem Deus, sem salvação, sem a leitura da Palavra de Deus e por conseguinte vive sem o Salvador do mundo não seguindo a Cristo? Para
lavares os teus pecados no Sangue de Jesus, que verteu naquela cruz
no Calvário. Porque possuir uma religião apenas, não salva ninguém.
No ano de 1976 mandei comprar duas (2) bíblias em português,
uma para mim e a outra para a casa de meus pais, em S. Pedro da Torre, Portugal, onde residiam. Ao receber a minha bíblia, vinda de Portugal, que tinha sido comprada através da igreja católica, pedi a Deus
que me desse entendimento e sabedoria para a entender e compreen120

der, em virtude de a bíblia ser a Palavra que saiu da boca de Deus.
Me chamou à atenção a leitura, no livro de Êxodo, capitulo
20:1-5, onde o Senhor nosso Deus ordena, determinando, para não
fazerem imagens de qualquer tipo, do que há nos céus e não se curvar
a elas nem as servir. Depois de ler e observar estas Escrituras, minha
alma ficou suspensa e ao mesmo tempo dividida, porque considerei
como a ira do Senhor Deus está triste com este mundo tão desviado
Dele e de não seguir a verdade. A partir daí resolvi escrever num livro
os acontecimentos da minha vida e guardá-los para minha lembrança
do que estava a ocorrer em mim.
Em virtude da mudança espiritual que já existia em mim, ficando já um pouco separado da religião tradicional, embora que ia ouvir a
missa, determinei não mais me ajoelhar perante qualquer imagem, fosse qual fosse, nem as servir, nem as adorar, nem tampouco colocar
qualquer oferta em suas determinadas caixas que cada uma possuía.
A partir desses preciosos momentos em minha vida e de novas
experiências, tudo de novo estava a surgir, já havia uma grande
mudança em mim, eu tive que tomar uma decisão a sério. A primeira
coisa que fiz foi orar a Deus e pedir-lhe orientação para a minha futura
vida, e assim foi. Tomei uma decisão de ir visitar e conhecer uma igreja
evangélica.

TESTEMUNHO AO ACEITAR A CRISTO
Pela primeira vez, em 5 de junho de 1977, fui à igreja Evangélica Pentecostal de Deus Vivo, localizada em Brentwood, Nova Iorque.
Acompanhado pelo meu cunhado, José Ribeiro, assisti ao culto, gostei
muito dos cânticos e das orações. Depois oravam pelas novas pessoas
presentes que aceitavam a Jesus como seu Salvador pessoal, quem
quisesse que levantasse a mão. Apareceram algumas pessoas, mas eu
não senti nada, de momento veio uma voz à minha mente e disse-me:
foge desta igreja, que não é tua. Nesse precioso momento eu orei a
Deus assim: Senhor se é que aqui me vais tocar, não me deixes fugir
daqui, porque sei que me perderei. A partir desse momento, preste ao
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final do culto, um irmão da igreja chamado Rocha disse-me se eu queria falar uma palavra, eu disse com muito custo debaixo de certa opressão maligna, orai por mim, para que Deus me conceda voz para falar.
Todos oraram, e aquela opressão deixou-me instantaneamente, eu fui
ao púlpito e disse que sou pecador e queria receber a Jesus, como
meu Salvador pessoal. Fiz a oração de fé aceitando ao Senhor, e com
lágrimas nos olhos eu perguntei aos pastores, se estava batizado em
nome de Jesus, eles responderam-me assim: não estás batizado
segundo as Escrituras, então eu disse, quero ser batizado logo que
seja possível.
Depois de frequentar as classes para o batismo, e estar bem
certo do que ia fazer, em 17 de julho de 1977, fui batizado por um servo
do Deus Altíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
amem.

CONVITE À SALVAÇÃO
Amado leitor: afirmo terminantemente que só em Jesus Cristo
encontra salvação, pois foi o único que deu o Seu precioso sangue na
cruz do Calvário por todos nós. Amado leitor não se desvie nem para a
esquerda nem para a direita, quando algum servo do Deus Altíssimo for
ter ou se encontrar consigo, para lhe ministrar a santa Palavra de Deus,
aceite de bom grado a mensagem do Evangelho que da parte de Deus
lhe é transmitida. Ame de todo o seu coração o Senhor Jesus Cristo, o
único filho de Deus, e lembre-se que Ele estará consigo todos os dias
da vida.

ÚLTIMOS CONSELHOS
1.º Procure obter um Novo Testamento ou uma Bíblia e leia-a o
mais amiudado de vezes possível, lembre-se que é da nossa responsabilidade a sua leitura, se possível diariamente.
2.º Procure uma igreja Evangélica perto de sua área onde vive, de
preferência de doutrina Pentecostal.
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3.º Entregue os seus caminhos ao Senhor e Ele cuidará se si.
Que Deus continuamente o guarde e abençoe, são os meus
votos.
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)
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POEMA
Por Vasco Neves

É hora
Nova criatura sou
em Jesus o Salvador
Que deste mundo me tomou
Somente com seu amor
Mundo perdido ingrato
para com seu criador
Mundo escuro insensato
Que se esqueceu da sua dor
É hora

Hora de acordar e voltar
Teus olhos para Jesus
E mais uma vez relembrar
Foi por ti
Por ti ele morreu na cruz
Tu que vives neste mundo
E pensas que tudo tens
Lembra-te que te falta a luz
e que sem ela os homens
Nada possuem nada tem
Mas com Jesus tudo é possível
Possível de tudo ter
Com ele tens alegria
Não andas na solidão
Tens paz em tua vida
e amor no coração
Ele será tua guarida
Teu refugio e direção
Somente acorda e vê
Que Jesus te está chamando
e que as bênçãos do senhor
por ti estão esperando.
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PALAVRA FINAL PARA OS AMADOS IRMÃOS NA FÉ
OU NOVO CRENTE EM CRISTO JESUS
Vimos colocar em vossas mãos este trabalho que, por Divina
instrução e orientação, nos foi dado para esse fim. Podemos enriquecer
o vosso trabalho na vinha do Senhor Jesus, que atualmente se encontra nos cincos continentes deste planeta. Mesmo que se dei-a o caso
de ser um crente principiante.
Essa seara que se encontra num mundo tão carecido, com falta
de comunhão com o Criador, que vive obcecado pelo pecado, porque
as obras em que se envolvem são cheias de iniquidade e de transgressão, não parando com uma vida desenfreada, não se examinando em
que direção está caminhando, não lendo o LIVRO SANTO, que é a
Bíblia, para tomar, não só conhecimento como reconhecendo seus
erros e retroceder dos caminhos das trevas, para o caminho da luz,
voltando-se para o Salvador do Mundo, cujo nome é Jesus.
As escrituras dizem: Entrai pela porta estreita; porque larga é a
porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os
que entram por ela: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho,
que leva à vida e poucos há que a encontrem (Mateus 7:13-14).
Amado irmão na fé, ou novo crente em Jesus Cristo, se já ressuscitaste com Cristo e fizestes o voto de fé, não estarás escusado, se
a tua vida não é pautada cada dia pela obediência à Palavra de Deus e
seguindo na orientação e direção da do Espírito Santo. Em que tua
casa e tua família, também seguem as pisadas do Mestre.
Alguém perguntará que é o voto de fé? Vou tratar de explicar
melhor este tão importante assunto.
a) Pela fé, os teus pecados já foram sepultados com Cristo,
através daquela cruz no Calvário, onde verteu seu sangue por ti .
b) Ser batizado nas águas por imersão; só este tem valor diante de Deus; as outras práticas não têm assento na Palavra de Deus,
não têm aprovação do Altíssimo que, não somente determinou, mas
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também nos deixou o exemplo, quando se dirigiu ao Jordão, para ser
batizado por João Baptista, na qual se lhe opunha (Mateus 3:13-14).
Deixando-nos um dos maiores exemplos de Humildade e de
Obediência aos cumprimentos (ordenanças) e preceitos do Evangelho.
Em que o obedecer é melhor do que sacrificar (1.ª Samuel
15:22).
Meu desejo é que esta obra seja de grande bênção para ti e, se
esse for o caso, para o ministério que professas.
QUE DEUS TE USE NA SUA VINHA, PARA GLÓRIA DO
NOME DE JESUS (Amém).
Para
Manuel Venade Martins
14 Connecticut ave.
Bay Shore
N.Y. 11706
U.S.A.
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Casal Manuel e Fernanda Martins
Foto tirada na Igreja Assembleia de Deus Emanuel, Brentwood, N.Y.

Participantes da Festa de Natal de 2013, apresentando um cântico
131

Festa de Natal - Tony Coelho com as crianças, louvando a Deus

Irmãos em Cristo que estiveram connosco na
passagem de ano 2013/2014
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Passagem de ano 2013/2014
Momento de oração

Derradeira intercessão do ano de 2013, com oração em círculo
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Piquenique anual das escolas dominicais
Grupo de irmãos na fé e amigos que nos acompanharam no
Bellmont Park, em Babylon, N.Y.

Culto de adoração em Nampula, Moçambique
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Igreja Assembleia de Deus Emanuel, em Nampula, Moçambique
Festa de aniversário com o Pastor Sérgio José António

Fábrica de doces, em Bay Shore, Nova Iorque, onde trabalharam
muitos compatriotas
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SE DESEJAR VISITAR UMA
IGREJA EVANGÉLICA, PERTO DA ÁREA ONDE VIVE, PODE CONTACTAR
NO ENDEREÇO ABAIXO OU VISITAR NOSSO
(SITE) www.igrejaemanuel.org

ou escrever para.
venademartins@yahoo. com
ENDEREÇO DA IGREJA:
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