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Apresentação
Falando do título e deste pequeno exemplar, uma vez que ele, em si,
é dirigido a todo o povo crente ou não em Cristo, nosso Salvador, mas
que deseje conhecer ou, ainda melhor dito, saber e poder encontrar melhor os caminhos de Deus. Subiram à minha mente vários temas, mas
nenhum ficou, até que por final chegou este e ficou.
É isso mesmo o meu objetivo, mexer nas profundezas de cada coração que ainda, todavia, não se voltaram para Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele (Jesus) mesmo o disse: Eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim (João 14:6).
Poderás estar a gastar o teu tempo devocional noutro tipo de caminho, mas o resultado será caíres num tipo de caminho que não tem saída, conhecido por viela, na qual ocasionará um esbarramento de engano,
que terminará no hades (inferno) cheio de sofrimento. Mas, se te voltares
para Cristo, que é o verdadeiro caminho, terás teu futuro com o Senhor
no Paraíso de Deus.
O conjunto em si que compõe este livrinho, são compostos por capítulos, como é habitual em cada obra, e por vários temas que apresentamos, diluídos em seus comentários, mais direto ao coração, para trazer
um despertamento total á tua vida, se for possível, e vendo logo de imediato a tua necessidade espiritual para obter a tua salvação. Uma vez
que a salvação é individual e não hereditária, quero dizer que esse ato
ninguém o pode realizar ou obter por terceiros. Cada própria pessoa necessita não somente crer no Senhor Jesus, mas, outrossim, nascer de
novo, que é arrepender-se e converter-se a Cristo.
Chegou às mãos do amado leitor este humilde trabalho com muita
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urgência e grande necessidade, por quê? Porque o tempo passa com
muita rapidez a cada dia e as oportunidades, que são efetuadas por
Deus para a tua vida, hoje podem escassear ou mesmo terminar, sem te
teres ajustado com o Altíssimo Deus, e poderoso é o seu nome Jesus,
que se entregou por ti também naquela cruz do Calvário, dando a sua
vida, não somente pelo mundo, mas porque te ama, deu por ti também.
No conjunto e na composição desta pequenina obra, vão ser abordados vários temas, conforme iremos falar e apresentar, pelo facto de tratar
com temas didáticos e aspeto de sermões, será muito mais fácil o leitor
escolher, no índice, a mensagem pretendida, indo assim direto ao assunto que deseja saber melhor, mesmo que já o tenha lido.
Quero relembrar ao amigo leitor que todos os assuntos tratados em
cada capítulo, são preparados com um objetivo Divino, para a tua vida,
para a tua alma e teu espírito se saciarem com as leituras apresentadas.
Acredito que se houver boa vontade em ti, Deus, que é todo poderoso, te
ajudará a transpor algum ou qualquer conceito religioso na tua vida, problemas morais e mesmo até paixões que tem sido alimentadas já há longos anos, pela tua vida fora. Nós podemos ler assim: Há caminho que ao
homem parece direito, mas, o fim dele, são os caminhos da morte
(Provérbios 14:12).
Com toda a certeza não te convém jamais, a partir deste momento,
persistires andando nesses caminhos, que consistem praticando o pecado, mas antes rejeitando-o e voltando para o santo caminho de Deus, a
onde encontrarás paz, gozo e felicidade sem fim. Mas uma coisa, vou
ainda relembrar-te as palavras de Deus: Dá-me, filho meu, o teu coração
e os teus olhos observem os meus caminhos (Provérbios 23:26).
UM BOM CONSELHO
Por que andas desgarrado e sem Pastor?
Por que não te voltas para Cristo?
Por que não deixas essa velha vida de pecado?
Por que não te arrependes desses maus caminhos, porque de bom
não tem nada?
Por que não te convertes a Cristo, o Salvador do mundo?
Aqui vão estes apelos à tua vida, para os conferires em teu coração,
os examinares e tomares a tua própria decisão. Aceitando a Jesus Cristo
como teu único e suficiente Salvador pessoal em tua vida.
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Introdução
No livro de Provérbios diz assim: Há caminho que ao homem parece
direito, mas o fim dele são os caminhos da morte (Provérbios 14:12). Se
podermos alcançar este aviso divino, e guardar em nossas almas, que é
dirigido a todo o ser humano, que vive em toda a face deste planeta, e
podermos refletir dentro de nós mesmos, e podermos ter uma boa consciência de que caminho estamos trilhando, e com uma consciência pura
e compreensível da necessidade de uma mudança genuína, é na realidade a maior urgência em nossas vidas. Ó, que bom seria com certeza,
pois muitos dos caminhos que compartilhamos, cheios de iniquidade,
deixaríamos com toda a segurança, e perfeito reconhecimento, esses
caminhos espaçosos, cheios de obras pecaminosas, destruição da nossa
equilibrada moral, e de nossa conduta, como humano que somos, teríamos o seu ponto final.
Se na realidade não procurarmos aceitar, de todo o nosso coração, o
que o Altíssimo Deus nos adverte através de sua Palavra, no texto bíblico citado por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, conforme diz: o fim
deles são caminhos de morte; por outras palavras, Deus se refere ao
destino eterno, que se concluirá no hades (inferno).
Podíamos chamar a este livrinho de um manual, porque os seus capítulos que o compõe, estão elaborados em temas, com títulos referentes
ao Senhor Jesus, e aos seus atos que são como espelhos e refletores para connosco, advertindo-nos do outro lado da vida e, quem sabe, todos
os anos, e anos nós temos trilhado sem nos apercebermos desse ruim
9

trilho, com um piso muito irregular e desnivelado. Ó que bom seria para
nós e para nossa família que nos rodeia e acompanha muitas vezes forçados a trilhar esses caminhos tortuosos, duvidosos e perigosos, mas agora convido-te a fazeres um ponto final, e a te voltares para o verdadeiro
caminho de Deus.
Amigo leitor deste simples e humilde trabalho que com a graça de
Deus nos permitiu executar na qual eu, com muita alegria, o procurei
executar. Este manuscrito tem o objetivo principal de alcançar aqueles
que estão à beira do caminho, mas não entram nele, porque não se querem envolver, são um tipo de pessoas com vários complexos, como por
exemplo: São pessoas medrosas e com dificuldade de serem vistas pelo
seu familiar ou seu próximo. São pessoas com pensamentos negativos,
não dando a torcer, nem reconhecem que estão erradas, e que tampouco
conhecem o Caminho com destino á salvação.
Enfim, uma maioria dessas pessoas já deixaram minar o seu coração,
pelo espírito das trevas que só transmitem sinais enganosos, derivado à
preexistência do maligno, através dos seus falsos mensageiros que não
param de atacar o sincero homem de Deus, que por vezes até se deseja
libertar das garras do maligno e como as forças por vezes são poucas, e
só têm uma solução ao seu alcance, uma verdadeira possibilidade, e um
verdadeiro caminho, e no final dele encontrar as forças necessárias para
se aproximar do Altíssimo e receber poder do Alto para ganhar a batalha, que só com Cristo será possível chegar ao final da caminhada, para
receber o galardão que alcançou, pela batalha alcançada contra Satanás
e ter saído vitorioso. Que assim seja. Amém.
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Palavra de Deus

1
Jesus é o Caminho
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecêsseis a mim, também conhecerias a meu Pai; e já desde agora o conheceis, e o tendes visto (João
14: 6-7).
------oooOooo-----O maravilhoso evangelho do apóstolo João, seu principal destaque
mais elevado, é o de anunciar a todo o ser humano, que Nosso Senhor
Jesus Cristo é o único filho de Deus, desde a eternidade em eternidade,
sem princípio, nem fim. Conforme o salmista diz: Antes que os montes
nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim de eternidade a
eternidade, tu és Deus (Salmo 90:2).
Por conseguinte esmiuçar a existência do Senhor Jesus, nenhum ser
humano tem palavras adequadas de conhecimento, a não ser que o nosso Deus nos revele, para esclarecer os contraditórios, incrédulos e ateus,
dessa profunda e enorme existência de Jesus da sua essência divina,
com o Pai na eternidade, de Glória em Glória, ou seja, também nosso Pai
Celestial. Visto isso o salmista nos anuncia que antes que se formasse a
terra e o mundo a sua existência era real na eternidade.
Também o profeta Daniel inspirado pelo Espírito Santo diz: Os entendidos pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento; e os
que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e
eternamente (Daniel 12:3). Ninguém pode ou poderá entender os mistérios de Deus, se o Altíssimo é santo é o seu nome, se não se revelar á
pessoa, é impossível ao homem tal conhecimento, se a ele não lhe for
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enviado e revelado pelo seu Espírito Santo. Daniel falou e outros demais
falaram, porque foram usados por Deus, para receberem tais conhecimentos sobre factos concernentes, aos santos do Senhor que estão e ainda vão estar na presença de Deus, na eternidade.
A nossa vida humana com todo o nosso conhecimento, podemos concluir que tudo não passa da pequenez que somos, ou melhor dito nossa
vida natural, por si mesmo não tem alcance, para conhecer e depois poder divulgar, não haja dúvida. No verso 6 disse Jesus: Eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Todos os métodos que a velha religião tradicional, se desviou do
fundamento do Senhor Jesus e dos apóstolos, porque assim se autoidentificam como fundadores de um cristianismo, que na realidade foi
assente nos fundamentos doutrinários dos Apóstolos do Cordeiro, isto é
verdadeiro, puro, santo e real, mas com o caminhar dos anos e de ataque
do inimigo do homem e de Deus, através das paixões da carne, da influência da idolatria que reinava no mundo de então, muitos entraram para
dentro da igreja, conforme viviam, criam, praticavam e adoravam as tradições do velho paganismo, cheios de erros mundanos, com influencia
do espiritismo. Eram os tais que alcançaram uma cadeira de honra superficial, na nova igreja muito nova, que não havia ainda terminado o
terceiro século, já te tinha começado a contaminar usando tradições totalmente transportadas do paganismo. Isto é o que nos informam antigos
historiadores fiéis crentes de um cristianismo puro, e verdadeiro, que a
partir do ano 310 desta era começara a pura igreja a se corromper e a
rezar pelos mortos. Isto foi uma tentação de Satanás á igreja de Cristo,
que em Antioquia a nova igreja começou a se saudarem e chamarem de
Cristãos, a todos os seguidores de Cristo, e se fundamentarem nas doutrinas dos Apóstolos e de um Cristianismo puro, sincero e singelo, e de
um grande poder no Espírito Santo.
No versículo 7 diz: Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Para conseguirmos alcançar e conhecer a Deus, necessitamos de algumas mudanças em nossa vida, vou apresentar alguns factos:
1º Deus é Santo e nós somos por inclinação pecadores, voltados para
o pecado, desde o nosso frágil tempo de criança, adolescentes e adultos.
2º Para podermos nos aproximar de Deus, necessitamos de quebrar
a separação ou barreira intransponível que nos separa do Criador e po14

der obter comunhão com o Altíssimo Deus. Porque essa barreira todo o
ser humano a confronta em suas vidas, e necessário é quebrar essa linha
de demarcação, porque todo o ser humano passa por essa prova, e terá
de se tornar num verdadeiro lutador.
3º Á semelhança de um desportista, só com a diferença, que esses
lutadores desportistas, sabemos que suas carreiras dependem de uma
vida física robusta e saudável. Fisicamente em contrapartida o soldado
de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe é proposta para alcançar a sua vitória,
terá de lutar e prevalecer espiritualmente firme no caminho proposto por
Deus, a que todo o ser humano tem a oportunidade de se alistar, como
por exemplo e conforme se lê: Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da
natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo (2ª Pedro 1:4).
4º Sim temos uma das maiores promessas que Deus nos concedeu,
que é a da salvação, sem duvida alguma, Deus nos auxiliou a escaparmos da corrupção mundana, cheia de vícios, ódio e traição que estávamos engodados pela isca da carne, que o próprio Satanás incentivava a
praticarmos o mal, em todas as formas que vivamos, fosse como por
exemplo moralmente adorávamos imagens, ou seja tudo aquilo que o
homem natural propriamente inventou, criando e produzindo por imaginação de seres ocultos, e alguns até inexistentes, envolvidos numa falsa
adoração, alimentando as suas almas, todo o seu percurso de vida, que
está caminhando e enlaçado erradamente, num caminho oculto e inexistente, que jamais existiu. A maioria das vezes vai passando de geração
em geração, e até se aceita como tradição de seus antepassados. Está
tão enraizada, que se tornou numa armadura tangente pelo inimigo
(diabo) das nossas almas, e nestes casos de Deus.
Será que não alcançarmos descobrir que essa e outras ataduras que
são opostas contra a vontade de Deus. Será que os nossos olhos estão
vendados pela influência e traiçoeira daquele que em tudo se opõem à
criação de Deus, o único ser humano criado à sua semelhança. Quero
com isto dizer o ser mais perto do Criador, é o homem o ser humano. O
que mais influência e agrada a Deus, é quando nos aproximamos do Senhor Deus, ainda que muitas vezes as forças sejam poucas, mas mesmo
assim se agradará de nós.
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Palavra de Deus

2
Jesus é a
luz do Mundo
Conforma se lê: Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco
por um pouco de tempo; andai enquanto tendes luz, para que as trevas
vos não apanhem; pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Esta coisa disse Jesus; e, retirando-se, escondeu-se deles. Eu Sou a luz que vim
ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pareça nas trevas
(João 12:35-36, 46).
------oooOooo-----O apóstolo João relata as palavras genuínas, verdadeiras e puras,
que saíram dos lábios do Senhor Jesus, na qual o seu fim era que nossos
olhos fossem abertos e continuem abertos, sobretudo quando se trata da
Palavra de Deus, porque aí se desenrola o grande milagre, que a cegueira espiritual causará no ser humano, não o deixando ver, nem entender
as verdades divinas, para sobretudo ler com profundeza o que o Espírito
Santo nos quer dizer e fazer ver e, por fim, entender.
Porque se o homem natural lê a Bíblia Sagrada, e lhe dá uma irónica
interpretação, continuará em trevas, porque na realidade, para lhe darmos o sentido correto da Palavra de Deus, necessitamos ler, ver e examinar, mas sim com a ajuda de Deus. Sozinhos nos é impossível, por
isso é que Deus tem nas Igrejas seus Servos qualificados, para nos ensinarem e interpretarem as Escrituras Sagradas, porque elas saíram da
mente de Deus, por conseguinte, uma mente humana na qual nós somos
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jamais podemos interpreta-las, mas necessitamos pedir socorro ao Altíssimo que nos ajude, a nos trazer para mais perto de si, só assim seremos
capazes de compreender a Lei de Deus, entende-la, e por fim guardá-la
em nosso coração, à medida que a vamos observando, e por conseguinte
está a acontecer em nossas vidas, o que nunca tinha acontecido, de nos
irmos alimentando da sua Palavra, a cada dia.
Na realidade uma incalculável doçura, uma riqueza e luz é para nossos caminhos, conforme diz o Salmista: Oh! Quanto amo a tua lei! É a
minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes
mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo (Salmo 119:97
-98). Permita Deus que não somente eu, mas todos os leitores deste tratado divino, que o leiam e possam também guardá-lo em seus corações,
e isto que digo, poderá acontecer sim, se nosso coração vai estando limpo e asseado para receber a Palavra de Deus que com certeza se fará em
cada individuo uma fonte de luz que será pela vida eterna, pela presença
divina em cada criatura que de bom ânimo se alimenta dela.
Também nos diz o verso 105 assim: Lâmpada para os meus pés é a
tua Palavra, e luz para o meu caminho. Quando isto surge em cada individuo, e é reconhecido pelo próprio necessitado que valoriza a necessidade da luz divina para as suas vidas, o Senhor Deus, cuidará de nós, e
de nos iluminar, isso é o que logo vai acontecendo na vida de tais pessoas, que andam fora dos caminhos de Deus e por conseguinte, se a luz
divina os acompanhar, temos que retroceder da escuridão das trevas,
que cada um de nós pode estar enlaçado, até por longos anos, e voltar
para o Caminho de Deus.
Amigo leitor, Deus quer-te ajudar e iluminar a tua vida, talvez bastante degradada, e te convida a deixares as velhas paixões carnais, envolvidas na concupiscência e desejos de extravagância que prendem o
ser humano, nos mais desastrados vícios, que não os vou aqui citar, porque vem os sabes, mas oxalá que pares, e deixes de os praticar, e não te
envolvas nesses meios viciosos e nocivos cheios de enredo e engodo,
que não deixam ver de perto o perigo que podem estar a causar aos próprios e até a terceiros.
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Palavra de Deus

3
Jesus é o Salvador
Vejamos o que nos diz o apóstolo João: Porque Deus enviou o seu
Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem
não crê já está condenado; porquanto não crê no nome do Unigénito Filho de Deus (João 3:17-18).
------oooOooo-----Deus Pai enviou a Jesus ao mundo, para o salvar. Uma das razões é
que não havia, nem há outro maior do que o Senhor Jesus, acima de todos os Céus. Por outras palavras, Deus Pai deu o melhor que possuía,
que é seu único filho amado, acima de todos os Céus, para salvar o mundo, ou seja, nos salvar a todos nós. Ninguém se poderá queixar que não
houve ninguém para os salvar do castigo e do terror do sofrimento do
inferno. Ninguém mesmo se perderá porque não havia quem os salvasse.
Sim houve, há e haverá, mas então qual a diferença de não se ter salvado! A diferença e a resposta encontram-se no versículo 19 a seguir, conforme se lê: Quem crê nele não é condenado; mas quem não crer já está
condenado.
Aqui está a resposta para todo o individuo que ainda está a analisar
as Escrituras Sagradas, para poder encontrar nelas uma resposta abonatória e convicta para saciar a sua alma, que vive inquieta, com incerteza
e com duvida. Eu creio que neste assunto haverá muitas pessoas sinceras que dentro de si anseiam conhecer a Jesus mais de perto. Mas olhe
com atenção porque a pessoa do Espírito Santo quer entrar no seu coração com provisão suficiente para as pessoas que estejam batalhando pa19

ra encontrar a certeza de que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Oh,
que luta enfrenta a humanidade, para poder transpor essa barreira de
separação que há entre o homem natural e Deus, que vive preso às paixões carnais desta vida, e vícios muito difíceis de transpor, ou mesmo
deixar, derivados aos velhos atos que até traspassam de família em família.
Segundo nos relata o profeta Isaías assim: Porque assim diz o alto e
o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo: Num alto e
santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para
vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos
(Isaías 57:15).
Acontece que todo o ser humano passa por fases em suas vidas, às
vezes muito difíceis, com tristeza e baixa moral, perdendo toda a pouca
ou nenhuma esperança que lhe restava, abatido até ao chão, conforme
muitas vezes se costuma dizer, seu coração despedaçado, por várias
situações que lhe tenham ocorrido, muitas das vezes entre as famílias,
colegas de trabalho ou entre os tais ditos amigos, mas que afinal falharam com as suas atitudes e infidelidades, não houve lealdade. Mas, conforme o profeta do Senhor Isaías relata que o Altíssimo Deus, que habita
na eternidade, isto quer dizer que o Seu Trono é, acima de todos os
Céus, tem o cuidado de ver, e não somente, mas comunica-se em ajudar
o contrito e abatido de coração, para lhe dar vida e restaurar a sua dignidade, que tenha perdido.
Agora repare amado leitor, necessitamos nos examinar a nós mesmos e olhar para dentro de nós, para o profundo de nosso coração e conseguir descobrir, para podermos abrir uma porta de entrada, para Deus
através de seu Espírito Santo poder entrar em nossas vidas, comunicarse connosco, falando ao nosso homem interior e estabelecer comunhão
connosco, até aqui o amigo entende isto! Não passe á frente ou até mesmo deixar de lado, este importantíssimo assunto, concernente à nossa
vida espiritual. Pense sete vezes (7) antes de fechar a leitura deste livro
e pô-la de parte.
O homem natural necessita ser vivificado, restaurado e curado, concertar a sua vida espiritual com Deus, através de seu filho amado Jesus
Cristo, que deu a sua vida por nós, e se entregou para ser crucificado
naquela horrenda cruz do Calvário.
20

Palavra de Deus

4
Jesus é a Estrela
Resplandecente
da Manhã
Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas
igrejas: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da
manhã (Apocalipse 22:16).
------oooOooo-----Sobre este importante tema, leiamos com muito cuidado o que o
apóstolo João escreveu sobre a autoridade, majestade e poder do Senhor
Jesus, o único filho de Deus Vivo, o que lhe é conferido, com todo poder
de não somente transformar o impossível ao homem natural, mas sobre
tudo revelar à sua igreja, composta por homens e mulheres, mas outrossim, agora lavados seus pecados pelo sangue de Jesus que derramou
naquela cruz do Calvário. São esses crentes, ainda humanos que somos,
a quem Deus escolheu desde a fundação do mundo, se manifestou e se
revelou dizendo: Eu sou a Estrela resplandecente da manhã (v.16).
Isto significa que o Senhor Jesus se revela ao seu povo, aos seus escolhidos, isto é os que compõem a sua igreja Universal, em todas as nações, e melhor dito espalhados por todos os continentes. Para isso acontecer em suas vidas, é necessário o seguinte: Primeiramente necessita
estar limpo dos seus pecados, pelo sangue de Jesus como anteriormente
já dissemos, para o todo poderoso poder resplandecer num coração ago21

ra transformado, e por conseguinte um novo coração, porque aconteceu
uma limpeza nessa dita vida, seus pecados foram retirados, suas vergonhas, suas imundícies e demais iniquidades, foram colocadas sobre Jesus. Isto até lhe pode parecer estranho ou impossível, mas Deus diz em
sua palavra que assim é. É a partir daí que esse grande acontecimento
poderá surgir, e Deus se manifestar em suas vidas.
No livro dos Salmos lemos: O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu acaso. Desde Sião, a
perfeição da formosura, resplandeceu Deus (Salmo 50:1-2). Porque desde
Sião, temos de compreender que Sião é na realidade Jerusalém, ou seja
a cidade da paz, e esta afirmação vem do nosso Deus, para todos nós
que cremos na sua Palavra, teremos a eterna bênção, por termos alcançado a eterna salvação. Porque o Senhor resplandeceu e continuamente
resplandece sobre aqueles a quem ama. O salmista quer com isto nos
dizer, que o Senhor Deus, dele é todo o resplendor de luz e de Glória
sobre o seu povo que o serve em espírito e em verdade. Porque Ele
(Jesus) comprou-nos dando a sua vida por nós no Calvário.
Meditemos de igual modo no que Deus nos diz: Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio duma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no
mundo (Filipenses 2:15). Devemos em primeiro lugar, viver uma vida em
santidade, que é o mesmo que dizer, nada se nos deve apontar, como
transigentes ou praticando iniquidade, vivendo em rebeldia, ou em crueldade, mas outrossim como verdadeiros santos, para que não mais exista qualquer culpa em nossas vidas, como podemos ser apontados de atos
do passado como corruptos, perversos e demais nódoas do passado,
mas fomos limpos pelo sangue do Cordeiro, pelo conseguinte, e a partir
da nossa decisão que tomamos, foi que a Glória do Senhor Deus tem resplandecido em nossas vidas. E devemos não somente ficar pensando,
mas dar Glória a Deus por tudo, e o Senhor olhando desde os Céus e ver
-nos como astros, e não jamais como farrapos de imundície, conforme o
mundo.
Todavia nos vê e faz notório entre nossos inimigos escandalizando o
nosso bom nome agora que vivemos em novidade de vida, uma vez que
já nascemos de novo, nascemos de Deus, por isso temos de pensar que
nova criatura somos, jamais tornamos a viver uma vida de iniquidade
cheia de imundície, que na realidade anteriormente vivíamos, mas agora
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vivemos em santidade, sendo assim pura e real a nossa vida quotidiana
se cumprirá em nós a Palavra do Senhor que diz resplandecei como astros no mundo.
O Senhor que começou a boa obra em nós, irá e continuará a cada
dia a resplandecer em nossas vidas, à medida que cada dia vivamos em
sujeição ao Evangelho, que nos estimula a vivermos longe do pecado.
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Palavra de Deus

5
Jesus é o
Rei da Glória
No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, que viera à festa,
que Jesus vinha a Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras, e saíramlhe ao encontro, e clamavam: Hossana; Bendito o rei de Israel que vem
em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião; eis que o teu Rei
vem assentado sobre o filho de uma jumenta (João 12: 12-15).
------oooOooo-----Queremos vos apresentar várias Escrituras, uma vez que elas falam
por si, para confirmar este titulo ao Senhor Jesus, como o Rei da Glória,
na sua entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, se cumpriu esta profecia, com a afirmação que Jesus Cristo é o Rei da Glória de eternidade
em eternidade, essa foi a razão porque sentaram Jesus num jumento,
para se cumprir tudo a seu respeito. Foi uma enorme multidão que se
apresentou nesta memorial aclamação. Embora que Deus chama a toda
a população para o servir e adorar, conforme se lê: Ó, vinde, adoremos
e prostremo-nos ajoelhados diante do Senhor que nos criou. Porque Ele
é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje
ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações (Salmo 95: 5-7).
Mas infelizmente nem todos atendem ao seu chamado. Nestes casos alguém perguntará porque há várias razões que envolvem e interferem na vida do ser humano? A melhor resposta está na parábola da
25

Grande Ceia, conforme se lê: E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos à uma
começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e
importa ir vê-lo; 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: Casei e, portanto, não posso ir
(Lucas 14: 17-20).
Por estas Escrituras que acabamos de ler, e referente ao verso 17,
Deus sempre envia seus servos para constatar os incrédulos, ou sejam
os desviados dos caminhos do Senhor, para voltarem para o Reino de
Deus, porque na realidade O Senhor Jesus cumpriu tudo por nós, no
Calvário, mas segundo o verso 18 todos começaram a escusar-se, fiz
um negócio comprei um campo, quis ir vê-lo. Estas são o tipo de pessoas que nunca tem tempo para as coisas de Deus, por exemplo, ler a
Bíblia, ir á igreja ouvir o evangelho. Outro tipo de pessoas, segundo o
verso 19, compraram cinco juntas de bois, e foram experimentá-las e
ver como trabalhavam, é uma referência que se ajustava à época de
então, hoje podemos colocar outros tipos e maneiras modernas que
substituem as juntas dos bois. Na realidade se ajustam as mesmas com
melhores condições do passado. Outro tipo de pessoas que estão incluídas nesta advertência, são os que efetuaram ou se envolveram com
atos matrimoniais, narrados no verso 20. Diz assim: casei, por conseguinte, não posso ir.
Estas são Escrituras exatamente autenticas na atualidade da vida
social moderna, não somente entre as novas famílias que se dispuseram em união matrimonial, que na realidade é um ato de doutrina divina, aprovado pelo Altíssimo, mas também é um grande privilégio o ser
humano se unir em santo matrimónio, mas o que pode estar errado é as
famílias não terem ou tirarem tempo para adorar a Deus. Alguém perguntará porquê? Porque transgridem o primeiro mandamento, que Deus
ordenou no Decálogo, ou sejam Os Dez Mandamentos. Consiste em
servir ao Senhor e o adorar, mas na realidade o ser humano se tem desviado e esquecido de servir a Deus.
Isto é um autêntico desastre nas famílias que eu conheci e conheço
na atualidade que não levam seus filhos à igreja, pelo menos aos domingos, que seria um sinal de temor ao Altíssimo e santo respeito. Deixo isto ao cuidado dos pais, que ainda temem a Deus.
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Gostaria de ler o que nos dizem no livro dos Salmos, assim: Levantai, ó portas as vossas cabeças; levantai-vos ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é
este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos; ele é o Rei da Glória
(Salmo 24: 7 -10).
O Salmista, séculos antes da vinda do Senhor e se gerar numa virgem chamada Maria, para se cumprir todas as Escrituras Sagradas,
estava anunciando profeticamente estes grandes acontecimentos, de
alguém, ou seja, de Jesus Cristo ainda desconhecido perante toda a
humanidade. O Senhor Jesus não é aquele menino de outrora, e que o
mundo teima em trazer à memória relembrando apenas a manjedoura
aonde nasceu, é verdade, mas temos de avançar para os factos necessários dos outros restantes acontecimentos e tratar de conhecer a razão
de Deus Pai o enviar ao mundo, porque nasceu em Belém, cresceu, foi
homem e por final foi crucificado no Calvário, dando a sua vida por todos nós, mas porque não tinha pecado. Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia.
Aparecendo aos seus discípulos, primeiro a Maria Madalena, depois aos onze apóstolos (Marcos 16: 9-11). Depois apareceu ao Apóstolo Paulo, para o salvar quando se dirigia para Damasco. Estando três
dias sem ver, não comeu nem bebeu (Atos 9:1-9) e também, uma vez
mais, apareceu a mais de quinhentos (1ª Cor. 15:6). E, por final, cumprindo-se o dia estipulado, chamado o dia da Ascensão, subiu acima de
todos os Céus, e dizem as Escrituras que assentou-se à direita de Deus.
Aqui está o cumprimento do que diz no livro dos Salmos, que o Rei
da Glória iria entrar pelas portas eternas, isto nos ensina e instrui, que
o Senhor Jesus sempre existiu, na eternidade com seu Pai e nosso Pai
celestial. Iremos nos encontrar com o Senhor no terceiro Céu, acima de
todos os Céus, porque Ele o prometeu, pedindo ao Pai para nós estarmos para sempre com Ele. Nesse momento veremos o Senhor Jesus
coroado de Glória e com um cinturão no peito onde se lê: Rei dos reis e
Senhor dos senhores (Apocalipse. 17:14).
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Palavra de Deus

6
Jesus é o
Senhor da Paz
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está nos seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim ( Isaías 9:6- 7).
------oooOooo-----O profeta do Senhor Isaías, considerado um profeta dos do grupo
maior, centenas de anos antes dos acontecimentos se cumprirem sobre o Messias, vir ao mundo em corpo físico, falou sobre o filho de
Deus, seu poder, e seus títulos, ministérios e dons inumeráveis, da
sua Glória, vejamos o que nos testificou.
Vamos falar um pouco do que o profeta Isaías no diz. Primeiro,
este menino que nos fala é o Senhor Jesus que nasceu em Belém de
Judá e sua mãe Maria concebeu pelo Espírito Santo estando ela virgem. Segundo o título maravilhoso, não houve ninguém, nem há que
faça as maravilhas que o Senhor operou durante o seu ministério. Terceiro: Conselheiro de alto nível, apresentamos como exemplo, se lê:
E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em
adultério. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disselhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que
atire a pedra contra ela. E quando ouviram isto saíram, um a um, a
começar pelos mais velhos até aos últimos; ficou só Jesus e a mulher
que estava no meio. Disse-lhe: mulher onde estão os teus acusadores?
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Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor, disse-lhe Jesus.
Nem Eu também te condeno; vai-te e não peques mais (João 8: 3- 11).
Quarto: Deus forte e Pai da eternidade. Este título podemos encontrar quando ressuscitou a Lázaro, que já á quatro dias que estava na
sepultura. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para
fora. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o
seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir
(João 11: 43-44). Quinto: Príncipe da Paz. Por conseguinte alguém que
toma essa honra, se sobressalta para uma posição de não haver alguém
maior, mas esclarecendo melhor, não há ninguém que possa assumir
essa posição de Príncipe da Paz. Quando falamos num Príncipe, logo
assumimos que há na realidade um Rei, a isto concordam as Escrituras
Sagradas que Jesus foi enviado pelo nosso Pai Celestial, não veio de si
mesmo, isto deixou Ele bem claro, aos Judeus, quando constatado por
esse povo. Jesus dizia que fazia conforme o Pai mandou (João 14:31).
Por conseguinte a nós nos pertence fazer e cumprir corretamente a
nossa vida espiritual, segundo a sua vontade, muitas vezes temos de
contrariar os nossos desejos fisicamente emocionais para não dar lugar
à luta física, nem ao desassossego, ao mal estar, não somente familiar,
mas também entre a sociedade, como também na vida profissional. O
homem de Deus tem de procurar imitar o Mestre, para que seja um dia
encontrado servindo fiel ao seu Senhor em todos os aspetos.
O profeta do Senhor Isaías, levantou a voz dizendo que o seu Senhor era o Príncipe da Paz, para assim nos alertar sobre a nossa maneira de viver, ou melhor dito, uma melhor maneira de viver entre o nosso
próximo. Na realidade temos de descobrir, no que toca referente ao
nosso semelhante, porque embora somos de estatura física aproximadamente igual, mas no tocante ao nosso interior, somos totalmente diferentes uns dos outros, na sua personalidade, no seu caráter, isto é, no
seu feitio, e em tudo na sua conduta e maneira de viver. Tudo isto e
ainda mais, nós somos na realidade bem diferentes uns dos outros.
O profeta Isaías diz assim: Mas os ímpios não tem paz, disse o Senhor (Isaías 48:22). Por essa razão, ainda mais cautelosos devemos ser,
nas nossas interferências com o nosso próximo, porque suas atitudes e
maneiras de viver são sem a verdadeira paz que lhes falta e por conseguinte ao nos encontrarmos com esse tipo de pessoas sem paz, ao começarem a explodir, poderão atingir as nossas vidas, em qualquer situ30

ação que nos voltemos a encontrar. Pelo que não nos convém entrarmos
em choque ou luta, com esse tipo de pessoas, às vezes guerreiras, imprudentes, e sobretudo agressivas. Também o Senhor diz em sua Palavra, assim: O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu
povo com paz (Salmo 29:11).
Podemos nos sentir frágeis em muitos aspetos físicos, conhecendo
que a nossa vida ativa, ainda nos vai ficando para trás dos demais companheiros de profissão e podemos notar que o nosso esforço físico é
melhor do que os demais e de pouco valor será a nossa vida e talvez
sejamos rejeitados. Gostaria de vos pôr como exemplo o rei David. Jovem de pequena estatura de entre os demais dos Israelitas e até de
entre os irmãos, como Deus o usou para batalhar por Israel, atingindo
na cabeça de morte os filisteu Golias, e assim Israel seguir em vitória.
A nossa responsabilidade está no cumprimento da Palavra de
Deus, conforme se lê: Aparta-te do mal, e faz o bem; procura a paz e
segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos
atentos ao seu clamor (Salmo 34:14-15). Sem dúvida alguma nós temos
uma grande parte que nos toca a cumprir, como nascidos de novo, nascidos de Deus, ou seja transformados pelo Espírito Santo, porque sem
Ele (Deus) nunca podemos nos libertar das paixões da carne através
dos vícios e demais atos nocivos que envolvem todo o ser humano e
viver em paz com o nosso próximo na vida social, com as nossas famílias e nestes casos com Deus.
Precisamos nos apartar de todo o mal, isto quer dizer, da ira, da
cólera, do ódio, da mentira e das demais más ações que nos oprimem.
Só a partir daí é que podemos ser criaturas de bem, de amor e realmente de paz. É aí que vai falar mais alto o nosso testemunho, a partir daí,
pelo nosso comportamento, no meio da sociedade que convivemos e
até que nos tenhamos associado com eles. Seja qual for a nossa situação e a nossa atividade onde nos inserimos, temos a responsabilidade
de nos esforçar, a fazermos o nosso melhor possível, porque se em nós
à a luz divina, que vem do Alto sobre nós, Deus nos vai ajudar a motivar as nossas atividades, porque sem o Senhor da Glória, é-nos impossível resplandecer como astros, e testemunhar ao mundo, o que na realidade ocorreu, ou seja uma grande transformação em nossas vidas,
que o Senhor Deus operou em nós, e nos adornou com o seu Espírito
Santo.
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Muitas pessoas gastam o precioso tempo de suas vidas, ocupadas
com promessas de devoção, na qual dizem ter recebido essas tradições
de seus antecessores, mas se na realidade bem pensarmos são figuras
ou imagens feitas pelas mãos do homens, conforme se lê: Os ídolos
deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não
falam; têm olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem; nariz
têm, mas não cheiram (Salmo 115: 4-6).
Outras pessoas desesperadas de suas vidas, porque sem Deus nos
seus caminhos, muitas vezes tudo acontece de mal, como por exemplo:
No casamento, na vida familiar, na vida profissional e na vida social,
procuram essas pessoas, nos métodos do espiritismo e ocultismo. Esses profissionais de ordem ambiciosa e até por vezes maligna, iludem
as pessoas já com as suas mentes cativas a certas manifestações demoníacas, e nestes casos se agrava a situação, que vai de mal a pior.
Há ainda um outro grupo de pessoas, envolvidas no mundo secular.
Com alto e desastroso desequilibro espiritual, totalmente entregues aos
vícios e paixões físicas. Sejam mesmo nos desportos naturais, festejos
populares, ou diversas atrações físicas, vivendo tão enraizados e vinculados de uma maneira tão profunda, essas pessoas que não procuram
ter tempo disponível nas suas vidas para os atos do Altíssimo e Santo,
de seu nome Jesus, lendo a sua Palavra (Bíblia) assistindo ao culto divino, para em conjunto com outros irmãos em Cristo adorarem a Deus, e
as suas almas receberem edificação espiritual.
O Senhor quer dar-nos uma grande transformação em nossas vidas,
só Ele nos pode ajudar e a preparar o nosso ser, adornando-nos com
seu Espírito Santo.
Amado amigo ou irmão em Cristo, se já nascestes de novo, todas as
coisas boas Deus as tem preparado para ti e irão ocorrer em tua vida,
só não ocorrerão se todavia, em ti, não se deu o novo nascimento, que
tudo isso e demais talentos só se podem obter do Deus da Glória.
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Palavra de Deus

7
Jesus é o
Senhor que cura
E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão
os demónios; falarão novas línguas; Pegarão nas serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos
sobre os enfermos, e os curarão (Marcos 16:17- 18).
------oooOooo-----O APÓSTOLO MARCOS
O apóstolo do Senhor, Marcos, relatou as palavras ditas pelo Senhor Jesus, após a ressurreição. Esses sinais não são outra coisa senão
os milagres que a nova igreja em Cristo iria realizar e desenvolver entre os novos crentes em Cristo, que poderiam eventualmente ser acometidos de doenças, possessão de demónios, enfrentando ataques de
serpentes perigosas e demais ocorrências que poderiam enfrentar os
novos crentes em Cristo. Os que recém-chegavam às reuniões, muitos
com grandes dificuldades físicas e perigosas, que enfrentavam no caminho, sujeitos até poderem ser devorados por certos animais selvagens
nos seus trajetos, muito tinham de depender de Deus.
Por conseguinte não é por acaso que está escrito assim: A minha
igreja é chamada casa de oração (Marcos:17). Porquê? Porque as necessidades seriam muitas, a todos os níveis, mas o poder da oração iria
ultrapassar até mesmo o mais difícil caso, no entanto, a igreja seria
dotada da ala Pentecostal, melhor esclarecido, seria dirigida pelo Espí33

rito Santo, acreditando nos seus Dons e ser instruída na base das suas
doutrinas fundamentais e não meramente pelo braço do homem, vivendo e sendo guiada pela Palavra de Deus, obedecendo às suas doutrinas, nestes casos acreditando em milagres e confiando no Senhor.
O APÓSTOLO MATEUS DIZ

Um outro servo do Senhor, o apóstolo Mateus, também anotou os
atos de Jesus, dizendo: E percorria Jesus toda a Galileia ensinando e
pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades
(Mateus 4:23-24). Sem dúvida que nós, a cada dia, muito ainda temos a
aprender do Senhor Jesus, porque na realidade sempre vemos o Senhor
Jesus a caminhar até junto das comunidades provinciais, que viviam
em grande necessidade, procurar se encontrar com os povos necessitados, e não só curá-los mas pregar-lhes o Evangelho, para assim preparar o povo para a eterna salvação, coisa que não era fácil naqueles
tempos; imaginemos agora na dispensação da graça, com mais de dois
mil anos passados, e o desenvolvimento da ciência, a corrupção, a imoralidade, a idolatria e outros nocivos pecados não alistados aqui que se
praticam neste presente século.
Uma coisa ainda nos falta, depois de muitas coisas ainda nos faltarem, é que temos de copiar pelo Mestre a lição que nos deixou, e isso
nos deve ensinar, incentivar e nos motivar, a uma vida quotidiana mais
perto de Deus. É somente copiar pelo Mestre, as caminhadas que Ele
fazia percorrendo toda a Galileia, entrando nas Sinagogas. Sabemos
que as Sinagogas eram frequentadas, sobre tudo pelos Judeus, nestes
casos cumpre-se a Escritura que diz: Veio para o que era seu, mas os
seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus; aos que creem no seu nome (João
1:23-24).
Amado leitor, esta proposta do Altíssimo Deus, é para si também,
não é apenas pró teu vizinho do lado, mas outrossim te abrange a ti, á
tua casa, e também á tua família. A vontade do Senhor, é que tu entres
primeiro para dentro do reino de Deus, e então Deus se encarregará de
salvar os teus familiares, abrangidos por essa proposta abrangente do
Senhor Jesus. Da nossa parte o principal papel é crer, e não perder a fé,
porque isso seria o maior desastre em nossas vidas, mas agora eles
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podem ser abrangidos pela salvação que o Senhor tem para todos.
Por conseguinte e segundo este tema de cura divina, apresentamos
no princípio deste capítulo, que a sua igreja seria usada por Deus no
poder do Espírito Santo, colocando as mãos sobre as pessoas enfermas
e os curarão (V.18). Esta é a ordem de Deus e a maneira como a sua
igreja deveria proceder, no que é respeitante aos enfermos, claro os
doentes. Nós como igreja do Senhor Jesus atuamos desta maneira, segundo a vontade e decisão de cada crente, porque está escrito: Não por
força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos (Zacarias 4:6). Esta regra é aplicada para todas as decisões que
cada pessoa é contactada para mesmo ter um encontro com Deus, como
por exemplo: Convidado a vir á Casa de Deus para ouvir a pregação do
Evangelho, e nestes casos a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador
pessoal, em procedimento ser batizado nas águas, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo.
Também na exposição dos Dons Divinos está escrito em (1ª Coríntios 12:9) nos está confirmado, que a sua igreja real deve ser ensinada
sobre os dons Espirituais, conforme lemos no verso 9 e aí nos fala no
Dom de Cura. Sem dúvida que a Igreja real do Senhor Jesus está em
volta nos vários dons, não poderá ignorar a sua missão, e também este
e ainda outros dons, que falaremos deles noutro momento apropriado.
Imaginemos que algum irmão na fé, ou mesmo como por exemplo alguém que lê este capítulo, lhe sucedeu ser acometido por determinada
enfermidade, resolveu procurar o nosso Ministério para obter saúde prá
sua vida, teríamos a coragem de o mandar embora? Claro que não, se
esse fosse o caso de assistir ao culto devocional, no final teríamos uma
palavra de oração pela necessidade dele!
Nestes assuntos não pode haver lapso algum, que Deus nos livre
de acontecer algum descuido no nosso ministério, principalmente de
pessoas que vem à igreja, muitas delas desesperadas aonde a medicina farmacêutica não tem mais resposta, a igreja de Cristo, deve de pensar que tem a resposta, para essas pessoas muitas vezes aflitas e desiludidas da vida. Embora nós mesmo não sejamos a solução, mas a vitória só a tem o Senhor Jesus. Devemos saber isso, e não nos devemos
esquecer que a igreja é chamada, de casa de oração, isto quer dizer
muito, por isso as Escrituras dizem: Que a oração do justo tem muito
poder em seus efeitos (Tiago 5:16).
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Por conseguinte Deus confirmou esta palavra através do apostolo
do Senhor Tiago, para nós foi, por conseguinte, Deus usar o apóstolo do
Senhor, para nos confirmar, e para sabermos, que quanto ao homem
natural, e apenas religioso nada tem para nós, no respeitante ao espiritual. Por conseguinte devemos procurar uma igreja aonde o Evangelho
é total, nos seus ensinos, suas doutrinas e pregações. Devemos nos
dirigir para lá, não só para assistir ao culto Divino, mas recebermos a
nossa bênção que Deus tem preparado para nós e, por conseguinte, nos
pertence, porque o Senhor já a tinha preparado desde a fundação do
mundo.
Sim amado leitor deste simples exemplar que o Senhor me confirmou para lançar esta palavra num livro e faze-la chegar às tuas mãos,
quem sabe a urgência da tua necessidade ou do teu desespero, ou da
tua perda de fé em Jesus Cristo! Seja o que for a tua necessidade, Deus
fez provir este meio de encontro contigo, porque Ele (Deus) conhece a
tua causa a tua enfermidade e a tua falta de qualquer apoio em tua vida,
muitas vezes oculta aos homens, mas não para Deus, o Senhor conhece
os teus problemas e as tuas dores, o teu caminhar e o teu deitar.
Quantas pessoas nesta vida, vivem aflitas e até desesperadas, porque foram ao Doutor (Médico) e trouxeram uma má noticia! Quantas
pessoas estão passando uma vida conturbada e aflita? Porque se foram
encontrar com uma situação crítica, sem esperança e sem fé! Lembra-te
que o Senhor Jesus é a tua única solução.

36

Palavra de Deus

8
O Senhor Jesus
é Amor
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele - Jesus (João
3:16-17).
------oooOooo-----As nossas curtas palavras, imperfeitas e insuficientes ficam muito
alem de podermos comentar ou mesmo analisar estas Escrituras Sagradas, que são de procedência divina, nada tem a ver o braço humano,
senão apenas ter sido um escrivão, nas mãos de Deus para anotar estes
factos e outros de grande valor espiritual. Nestes casos o apóstolo João,
foi o narrador desta passagem do seu Evangelho e de outros também.
Não abriu a sua boca natural ao acaso, mas no precioso momento foi
inspirado pelo Espírito Santo para nos dar esta notícia divina e amorosa
a todos nós, mas principalmente aos homens de boa vontade, por outras palavras prontos a ouvir e a guardar a Palavra de Deus.
Deus não se esqueceu da sua criação, isto é, referente a todo o ser
humano que Ele (Deus) criou à sua imagem e semelhança. Depois da
original criação de Adão e Eva no paraíso de Deus, já séculos tinham
ocorrido, foi então que o Senhor Deus, se lembrou da sua criação, determinou enviar ao mundo o próprio Filho, para salvar o mundo ou seja
o homem natural, vivendo cheio de pecado e desviados de Deus.
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Na realidade esse acontecimento foi o grande amor de Deus que
levou a enviar o seu único Filho para nos salvar. O apóstolo João registou as palavras de Jesus assim: Ninguém tem maior amor do que este;
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos (João 15:13). Aqui está o
testemunho real do verdadeiro e puro amor pelo ser humano. Aqui está
quem deixou o seu lugar de Glória, para ser vexado, escarnecido e humilhado por nós. Aqui está o genuíno e puro amor de Jesus por todas as
criaturas, descendo dos altos Céus, deixando seu formoso lugar, e oferecer a sua própria vida por nós pecadores, que vivíamos em grande
fúria e descontrole nos seus procedimentos, mas o Senhor olhou para
nós dos altos Céus, teve piedade e misericórdia, e nos alcançou para
seu reino, por aí já podemos notar qual grande amor nos tem, e por
conseguinte continua a alcançar os perdidos.
As pessoas religiosas, e que vivem afastadas de Deus, ou seja de
viverem de acordo à sua vontade, fora dos caminhos do Senhor, precisam urgentemente de descobrir os seus pontos fracos em suas vidas,
que são nestes assuntos e muitas das vezes levam ou vivem uma vida
natural, desenfreada, atados aos vícios e paixões da carne, e sendo assim não podem resistir ou enfrentar as tentações provocadas pelo tentador inimigo do ser humano.
Por conseguinte quem já chegou até aqui, lendo esta mensagem
com certo grau de temor ao Senhor Deus, não a mim, que apenas sou
um vaso em suas mãos para vos trazer a vós estas boas-novas, não propriamente da minha parte, mas outrossim da parte do Altíssimo e Santo é o seu nome, para que o homem natural religioso possa alcançar
uma mudança interior em primeiro lugar, e em segundo lugar também,
uma mudança exterior, isto é seus maus hábitos, procedimentos e seu
testemunho pessoal, para com seus familiares que o rodeiam, e nesses
procedimentos também será abrangido o seu próximo. Este segundo
caso ocorrerá porque é o fruto do primeiro ter ocorrido.
O Senhor Jesus o disse, conforme se lê: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará (João 8:31-32). Quer o Senhor Jesus com isto dizer,
que no ser humano o primeiro que tem de ser mudado, é o homem interior como em momentos anteriores o disse. Daí é que procederá toda a
mudança que na realidade é necessária na vida de toda a criatura. Por
38

conseguinte há a necessidade, mas eu digo urgentíssima de ler e meditar na Palavra de Deus (Bíblia), de preferência começando no Novo
Testamento, porque aqui estão os quatro Evangelhos, que eu os considero mais diretos e necessários para os novos crentes e os demais restantes livros para edificação e ensino do rebanho do Senhor. Alguém
perguntará, visto que há quatro Evangelhos, qual é o mais aconselhável
ler? Porque disponho de pouco tempo para ler! Bem, nestes casos e
com toda a pureza de coração respondo, pode começar pelo quarto
Evangelho, chamado de João, porque este evangelho tem uma referência e objetivo direto à pessoa divina do Senhor Jesus, começa assim a
nos dizer: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o
Verbo era Deus (João 1:1).
Esta informação real e verdadeira se refere a uma pessoa divina,
apelidada de Verbo, ora com a continuação da leitura das Escrituras
vamos a saber, a quem se refere o escritor sagrado, descobrimos que
essa pessoa Divina é o Senhor Jesus, chamado de Verbo, isto se refere
que Ele é a Palavra viva, verdadeira e eficaz para todo o ser humano,
ler e escutar a voz de Deus que quer falar consigo, sim meu amado leitor. Não se surpreenda o Altíssimo Deus quer falar com o leitor, porque
quer salvá-lo e abençoá-lo.
Até aqui tem lido estas palavras que Deus pôs nos meus lábios para
si, quer continuar a prosseguir estas leituras? Porque Deus o ama muito
e deseja o seu bem-estar tanto aqui, nesta vida como na eternidade,
quero que saiba que tem um lugar preparado para si! Você o que tem a
fazer de sua parte, é somente: Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Não
necessita de pagar alguma promessa ou fazer algum sacrifício, não. O
que necessita sim, como anteriormente disse é crer e colocar a sua fé
no Senhor Jesus, crendo que Ele ressuscitou dos mortos e assentou-se
à direita de Deus Pai.
Conforme Ele mesmo prometeu, e se lê assim: Não se turbe o vosso
coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai
há muitas moradas: se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também
(João 14:1-3). Por conseguinte o leitor creia nestas Escrituras Sagradas
e peça a Deus que o ajude, a prosseguir a sua caminhada com destino à
casa celestial, isto é ao Céu, aonde Jesus foi preparar um lugar para
39

nós, e para si, isto é, somente para aqueles que creem nele. Por conseguinte deixe de viver inseguro, duvidoso ou preocupado com o seu lugar na eternidade, não duvide não!
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Palavra de Deus

9
Jesus é o Lírio
dos Vales
Eu sou a rosa de Sarom, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Levou-me à sala do banquete,
e o seu estandarte em mim era o amor (Cantares de Salomão 2:1-4).
------oooOooo-----O Senhor Jesus está a identificar-se com duas flores do jardim, das
mais perfumadas, e nestes casos as demais atraentes. Era costume por
largos séculos, quando alguém recebia em sua casa, ou mesmo nos
palácios reais, antes que os visitantes chegassem, adornar os seus salões de visitas com as mais atraentes flores naturais dos jardins, logo a
flor escolhida e em destaque que fazia parte desse ornamento eram as
rosas, mais brilhantes e perfumadas, recompondo o recipiente com outras que acompanham os enfeites.
Esta expressão referente ao Senhor, pela boca de Salomão, lhe saiu
dos seus lábios para expressar não somente a grandeza do Senhor Jesus, mas outrossim como um dos perfumes de marca requintada e de
cheiro odorante e contagiando a todos os visitantes, que resolvem vir à
casa do Pai, e aí não somente serem abençoados como de igual modo,
serem ungidos por esse perfume contagioso da Rosa de Sarom. Que
todos os seus amigos irão notar esse aroma espetacular.
Falando do Lírio dos vales, nem resta sombra de dúvidas que esta
planta silvestre, que rompe em todas as primaveras pelos vales e locais
apropriados para seu crescimento e desenvolvimento. Quem estiver
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atento a esse romper vem sedo nos vales se dará conta da existência
dos lírios nos ditos jardins ou lugares apropriados. A Palavra de Deus
nos chama a atenção em primeiro lugar para a flor Rosa de Sarom, para
nos relembrar que o Senhor, deseja salvar as nossas vidas, como também transformá-las na realidade em novas criaturas, com novos atos
exemplares pelas suas vidas afora, para que os olhos de muitos que
nos conheciam como pecadores abomináveis, escandalosos e cruéis,
agora transformados pelo Senhor Jesus em novas criaturas, nascidos de
novo, pelo poder do Espírito Santo.
Fazendo uma obra diferente, surpreendente e com marcas luzentes
e espirituais, vivendo um autêntico cristianismo com testemunhos
exemplares perante todos os conhecidos, na vida social, companheiros
de trabalho e mesmo entre seus familiares. Isto Deus quer fazer consigo, amigo leitor. Essa é a razão do escritor sagrado falar-nos do Senhor
como a Rosa de Sarom e o Lírio dos vales. Deus não está preocupado
com as flores qual delas é a mais especial! Mas, outrossim, com o ser
humano, que, todavia, ainda não nasceu de novo, não nasceu da água
nem tão pouco do Espírito Santo.
A razão de Deus se preocupar com o homem, porque é obra especial das suas mãos, por conseguinte precisamos acordar da sonolência e
despertar para a maneira que o Senhor criou o homem da terra, conforme se lê: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em
seus narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente
(Génesis 2:7). Depois de todas as coisas serem criadas, todos os seres
viventes e a terra produzir os seus frutos necessários para toda a criação se alimentar, como podemos ter lido, faltava o ser humano, e colocá
-lo no Jardim, para comandar, acima de tudo todo o animal. No entanto,
que o homem foi criado do pó da terra, muitos entendidos dizem que o
corpo humano, tem uma grande parte de sua composição, que é de barro. Aqui estão todas as informações suficientes, para nosso conhecimento como foi o início do nosso corpo natural, composto por substâncias minerais, por essa razão há a necessidade na nossa vida humana,
e da nossa alimentação ser rica em vitaminas, minerais e a água o mais
natural possível.
Devemos de fugir de certas bebidas compostas com químicos artificiais, que aos poucos vão destruindo a nossa saúde. Fugir de uma alimentação rodeada de produtos antinaturais porque são contaminantes
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para o nosso corpo.
Voltando ao tema deste capítulo, queremos falar as palavras de
Oseias, que diz assim: Eu serei para Israel como orvalho; Ele florescerá
como o lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Voltarão os que
se assentarem à sua sombra; serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vida; a sua memória como o vinho do Líbano (Oseias 14: 57).
O Senhor se apresentará para Israel como o Lírio florescente, isto
é Israel que à mais de dois mil anos condenou o Senhor Jesus Cristo e o
levou á crucificação no Calvário e perseguindo a sua verdadeira igreja,
por vários séculos, se vai aperceber aos poucos dos seus erros cruéis e
vai-se voltar de todo o coração para Deus. Por conseguinte Israel será
despertado para a segunda vinda de Cristo, conforme as Escrituras nos
dizem, e nestes casos será Jesus, para eles será como o lírio e nesse
dia florescerá em todos os corações, do povo de Deus, jubilarão de alegria e saltarão como cordeiros do rebanho.
O povo voltará nesse glorioso dia à sua terra natal e serão, não somente protegidos das tropas do anticristo, que tratará de devorar Israel,
mas não poderão porque o Senhor descerá dos Céus para socorrer Israel e o livrar dos seus inimigos, que cercarão toda a terra de Israel.
Não tenhamos dúvida desses grandes acontecimentos que ocorrerão no regresso de Jesus que acontecerá o seguinte: Será em duas fazes. A) primeiro a ressurreição dos mortos em Cristo, os salvos que
partirão para o paraíso de Deus. B) segundo acontecerá em seguida os
salvos vivos vão ser arrebatados ao Céu. Isto é o que dizem as Escrituras assim: Porque o mesmo Senhor descerá do Céu com alarido e com
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos seremos
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos
ares, e assim estaremos sempre com o Senhor (1.ª Tessalonicenses
4:16-17).
Estas Escrituras, e até mesmo outras que acompanham estas doutrinas fundamentais, estão escritas com uma tal clareza que ninguém
ficará em dúvidas sobre estes grandes acontecimentos. Não somente à
grande intervenção a favor do ataque das forças do anticristo identificado como o homem da perdição usando o sinete de marcação com o número 666 na qual serão marcadas todas as pessoas que não se sujeita43

rem a Cristo, infelizmente essas não terão parte no arrebatamento da
igreja.
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Palavra de Deus

10
Jesus é Santo
Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que sem aceção
de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante
o tempo da vossa peregrinação. (1ª Pedro 1: 15-17)
------oooOooo-----Chegou o momento de falarmos em santidade, e comecemos primeiramente pela exposição da Palavra de Deus, sobre o facto do que as
Escrituras nos dizem sobre este tão importante tema, começando por
falarmos o que Deus, isto é, o Senhor Jesus Cristo, nos diz, como devemos nós viver neste planeta tão contaminado pela opressão do maligno,
ou seja do nosso inimigo, pois ele mesmo é o autor e causador de todo
o tipo de pecado. Por exemplo, podemos falar de alguns temas bíblicos,
onde citam o nome de Jesus. No cabeçalho deste capítulo lê-se assim:
Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos
em toda a maneira de viver (v.15).
Depois que aceitamos o Senhor Jesus, como nosso Salvador pessoal, e nos convertemos de todo o nosso coração, isto quer dizer que já
nascemos de novo, e temos essa mesma certeza, conforme se lê: O
mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos feitos filhos de
Deus (Romanos 8:16) Aqui está, não somente a prova de sermos salvos
e, por conseguinte, sermos santos. É a fonte de toda a verdade, e da
total realidade em nossas vidas. Adquirimos toda esta certeza em nos45

sos corações, porque nos foram dadas pelo Espírito Santo de Deus. É
Ele (Espírito Santo) que nos fala ao nosso próprio coração, é Ele nesta
vida que nos corrige dos nossos erros e falhas em nossa vida, que deve
de imitar a do Senhor Jesus, quando aponta para as Escrituras e nos
diz: Sede santos porque Eu Sou Santo (v.16).
Precisamos a cada dia de travar luta na carne e dizer basta, não
vou pecar mais, basta de me deixar resvalar por esse caminho de perversidade, basta de me envolver neste desastrado vício, basta de me
deixar envolver naquilo que a Bíblia condena e aponta como pecado e,
assim, contraria a santidade, conforme as Escrituras falam: Sem a qual
ninguém verá o Senhor (Hebreus 12:14).
Nestes casos Deus nos afirma que ninguém estará na sua presença, isto é ocupar o lugar que o Senhor Jesus disse: E, se Eu for, e vos
preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que
onde Eu estiver estejais vós também (João 14:3). Essa é a razão do Altíssimo Deus nos dizer a todos nós e avisar que senão procurarmos
viver em santidade não poderemos nos juntar a Deus, e tomar o nosso
lugar eterno, preparado pelo próprio Senhor Jesus, para mim e para
nós, isto é, se não nos convertermos de todo o nosso coração. Porque
não é possível se não procurarmos viver em santidade, mas para isso
acontecer em nossas vidas, só será possível com a ajuda de Deus, não
imagine alguém o poder conseguir por si mesmo, vamos nutrir melhor
este tão importante assunto:
Primeiro, terá de pensar conforme dizem as Escrituras assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está
pronto, mas a carne é fraca (Mateus 26:41). Vigiai e orai. Esse é o aviso
direto às nossas vidas, na realidade a carne é fraca, só o nosso espírito
está pronto, o mesmo não fala do nosso corpo, ou seja, da carne, porque o nosso espírito é eterno, e por conseguinte, na segunda vinda do
Senhor Jesus, vamos ressuscitar, para obtermos o nosso corpo eterno e
estarmos com o Senhor para sempre, que assim seja.
Segundo, o leitor necessita de nascer de novo, com a ajuda e grande intervenção de Deus. Para não ser um fracasso em sua vida, nunca
atingirá o alvo da salvação, nunca verá, nem estará com o Senhor em
sua presença, nunca desfrutará da presença gloriosa de Deus em sua
vida, nunca tomará o seu lugar celestial que Jesus foi preparar para nós
(João 14:3).
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Todas as coisas são propostas ao leitor e serão feitas assim, porque
Deus nos fez com livre arbítrio de escolha e por conseguinte o leitor
tem na sua frente esta grande proposta para escolher se de facto deseja
seguir a Deus em todo o tempo restante da sua vida, ou negá-lo para
sempre. Mas eu incentivo o leitor para se converter a Cristo e aceitá-lo
em seu coração como seu único e suficiente Salvador. Esta escolha não
pode ser realizada por terceiros, melhor dito, por outras pessoas, nem
tampouco por familiares chegados ou parentes, por muito devotos e
religiosos que sejam. É o leitor mesmo que o terá de executar e, por
conseguinte, confessá-lo com sua própria boca.
Prosseguiremos um pouco falando em santidade, vamos citar as
Palavras do Senhor assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver: Porquanto
está escrito: Sede santos, porque Eu sou santo (1.ª Pedro 1:15-16). Deus
nos avisa e estimula a vivermos em santidade, por conseguinte nos fala
assim desta maneira, mostrando a sua exigência e pratica viver em
santidade.
Ninguém se deixe enganar com esta intimidação da parte do Senhor, afirmando com toda a determinação e autoridade dizendo: Sede
santos porque Eu sou santo. Que o Altíssimo Deus nos ajude, porque
para nós mesmos é-nos impossível, por muita boa vontade que tenhamos de viver em santidade. Faz-me lembrar um futebolista no campo,
que a todo o custo deseja vencer o seu adversário, os desejos da carne
e luta a cada momento para obter a vitória sobre o seu adversário, e
não querer ser derrotado. É isso mesmo, necessitamos de vencer as
tentações que surgem através dos desejos físicos, que poderão surgir a
cada momento, porque o Senhor Jesus mesmo falou, que a carne é fraca.
O que precisamos é pôr uma fechadura ao nosso domínio e livre
arbítrio próprio e controlar a nossa folia física e desenfreada, porque
são estes elementos nossos que nos pertencem, assim o Senhor Deus
nos deu esse grande galardão, e essa grande liberdade. Entendes amado leitor o que estás lendo? Sendo que sim, terás que observar o que
diz a Palavra de Deus, porque não foi ao acaso que chegou às tuas
mãos este simples manuscrito.
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Palavra de Deus

11
Jesus é Deus
E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador,
e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos
pastores, que vos falaram a Palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e
hoje, e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas varias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e
não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregarem. ( Hebreus 13:6-9)
------oooOooo-----Se o Senhor Jesus não fosse Deus Filho, seria impossível nos ajudar
em todas as nossas necessidades, incluindo nossa importante saúde,
bem-estar e sobre tudo pela nossa proteção pessoal conforme lemos
nas Escrituras, no verso 6, assim: O Senhor é o meu ajudador em todos
os momentos de nossa vida, até mesmo os que nos parecem mais difíceis e mesmo intransponíveis, ao que nós muitas vezes dizemos assim:
Estamos a atravessar uma montanha, ou sejam nossas tribulações ou
severas dificuldades, que por sinal caímos ou atravessámos, ou que
acidentalmente nós cruzamos nesta vida.
Mas será que o Senhor em quem nós confiamos e esperamos para
nos ajudar, mesmo caídos na berma da estrada, sim eu sei que Ele tem
todo o poder para nos levantar do tombo mais profundo que tenha ocorrido, no demais que alguém possa imaginar! Mesmo que até o nosso
inimigo nos queira atacar com as malignas flechas, no momento mais
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frágil de nossas vidas, ou mais descuidado em nosso viver!
É importante que no momento de certa necessidade, nos lembremos do socorro do Alto e nos dirige-mos aos nossos mais próximos irmãos da fé em Cristo, para nos ajudarem nas nossas lutas da vida, num
dos casos propriamente seja de características espirituais acorrentando
a nossa vida física a algum tipo de enfermidade física, que como muito
bem sabemos que possa se enlaçar, que pode atingir todo o nosso ser,
corpo, espírito e alma.
Por conseguinte as Escrituras nos alertam para nos lembrarmos dos
nossos pastores que nos ministram a santa Palavra de Deus. Se a palavra foi bem semeada em seus corações e produzir fruto, ao notarmos
que á uma certa dificuldade em nossas vidas, logo de imediato nos devemos chegar ao homem de Deus, para um melhor esclarecimento, porque está escrito assim: Ora sem cessar, irmãos orai por nós (1.ª Tessalonicenses (5:17, 25).
Havendo a prática da oração diária, manifesta em cada crente veterano ou mesmo nos novos crentes, o Espírito Santo encaminhará o crente com necessidades, a se encontrar com o Obreiro do Senhor competente e vigilante, no seu ministério pronto a atender, como por exemplo
a um irmão da fé necessitado, ou mesmo aflito, que corre para seu pai
espiritual, usando todos os meios possíveis, incluindo também as comunicações eletrónicas ao seu alcance, que hoje o mundo atual dispõe
nem que o caso seja a muita distância, mas temos que nos lembrar, que
para Deus essa dificuldade não existe.
O que é preciso é não deixar cair a fé, nem a esperança por terra,
mas outrossim ativar a nossa fé observando e nutrindo com persistência a Palavra do Senhor, não olhando para o tamanho da enfermidade,
nem para o horror dela, ou para o tamanho da montanha que tenha de
atravessar, mas não deixar de tirar os olhos da Palavra, que não somente motiva a chama viva, mas o ajuda a persistir, até ver o resultado da
tua oração subir à presença do Altíssimo e Santo, de nome Jesus.
Por conseguinte as Escrituras Sagradas nos dizem que devemosnos chegar aos nossos pastores, para eles intercederem em oração a
Deus por nossas necessidades. Até mesmo que tenhamos fracassado e
caído na valeta da estrada da vida. Muitas das vezes para corrigirmos
os nossos erros, necessitamos também do apoio do homem de Deus,
porque sozinhos não conseguimos nos desembaraçar de tais problemas
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ou certas dificuldades que nos surgem.
Eu espero que o leitor tenha sido bem encaminhado para o local
certo, verdadeiro, transparente e de doutrina saudável. Eu digo isto
porque vejo com os meus próprios olhos, como falsos obreiros, que até
se auto rotulam de cristãos, mas não vivem nem praticam o Evangelho
de Cristo, conforme Ele mesmo o disse assim: E, chegando Jesus, falou
-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto ide,
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo: Ensinando-as a guardar todas as coisas que Eu vos tenho mandado; e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém (Mateus 28: 18- 20).
Esses indivíduos estão por este mundo fora fazendo um mau serviço tanto a Deus, como à própria humanidade, matando-os duas vezes,
almas carenciadas do poder de Deus e do Evangelho e de seus efeitos,
pelo que é necessário que o leitor, se ainda não se tornou num crente
genuíno, se torne rapidamente, ou seja já, obedecendo ao Evangelho
na totalidade, porque está escrito assim: Quem crer e for batizado, será
salvo, mas quem não crer será condenado. (Marcos 16: 16)
Por conseguinte amado leitor, nosso Salvador o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo está perto de ti, lhe trazendo a eterna Salvação, para si e sua casa, porque está escrito: Crê no Senhor Jesus
Cristo e serás salvo, tu e a tua casa (Atos 16:31). Porque é isso mesmo
que mais necessitas em tua vida, que possas crer para seres salvo. Que
o todo poderoso te salve e abençoe.
O apóstolo Pedro faz menção na sua epistola, que escreveu à
igreja universal assim: 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 incontaminado (1ª
Pedro 1:18-19). Todo o ser humano que lê o livro Sagrado (Bíblia) deveria ler esta Epistola para se inteirar que nada em sua vida lhe pode proporcionar a salvação, nem tampouco a religião que milita tradicionalmente através dos seus antepassados.
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Palavra de Deus

12
Jesus o Cordeiro
de Deus
Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu
não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu
disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. No dia seguinte João estava outra vez ali, e dois dos
seus discípulos: E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de
Deus. (João 1: 27-30, 35-36)
------oooOooo-----Antes de comentarmos as Escrituras no cabeçalho deste capítulo,
vamos falar um pouco da história entre Abraão e o Senhor Deus, da ordem que o Senhor deu a Abraão dizendo assim: Toma agora o teu filho,
o teu único filho Isaque a quem amas, e vai-te à terra de Moria, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então
se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços e Isaque seu filho; e fendeu
lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de
longe. (Génesis 22:2-4)
A história bíblica conta-nos que só ao final de três dias é que che53

garam ao local para oferecerem e sacrificarem seu filho a Deus. Na realidade para Abraão foram dias de muita ansiedade, aflição e preocupação, porque Abraão sabia quem lhe ordenara esse sacrifício e não podia
faltar, nem tampouco adiar, para outra ocasião, era uma ordem divina,
na qual não havia qualquer dúvida, para não ser executada, o que o
Altíssimo tinha ordenado.
Pela obediência de cada um de nós ao Senhor Deus, se vê que tipo
de pessoas espirituais somos, e cremos e tememos a Deus! Essa é a
qualidade do tipo de pessoa que agrada e teme a Deus. Abraão era essa pessoa que usufruía essas características remarcáveis e exemplares,
todo o povo circunvizinho via em nele um verdadeiro homem de Deus
nessas terras da Palestina, nutria comunhão especial com os Heteus,
que eram os possuidores do campo de Efrom, em Manre (Génesis 23:
17).
João Batista, vivendo no deserto do Jordão, isto é por determinação
divina, estava naqueles lugares, para cumprir por orientação Celestial e
ministrar o batismo ao Senhor Jesus no rio Jordão, também testeficou a
todos os judeus que ocorriam a ele para serem batizados, que Ele
(Jesus) era antes dele, ou seja já existia na eternidade com o Pai na
qual não se achava digno de cumprir essa ordem, nem tampouco desatar as correias das alparcas (sandálias).
O Senhor Jesus dirigiu-se ao Jordão com o propósito de se encontrar com João Baptista para realizar o batismo por imersão, isto nos traz
à mente que sendo o Senhor Jesus, antes de todas as coisas na eternidade com Deus, humilhou-se a si mesmo a ponto de nos deixar o maior
exemplo de humildade, submetendo-se ao próprio batismo que era para pecadores arrependidos, não tinha a necessidade de o efetuar, foi
para nos deixar o exemplo.
Quando nós próprios nos encontramos com religiosos, que nunca
foram batizados verdadeiramente ao cumprimento, segundo as Escrituras Sagradas, rejeitam essa ordenança. Nós perguntamos, aonde está a
fé dessas pessoas? Aonde está vinculada a vida de um cristianismo
real, puro e verdadeiro? Aonde pensam e querem estar na eternidade?
Qual é o lugar ou destino que pensam se encontrar de eternidade em
eternidade? O amado leitor terá de escolher, se será o Paraíso de Deus
ou o Hades.
Ninguém se deixe enganar, pela sua religião que os vai salvar, que
54

os vai absolver dos pecados, não, não é assim. A salvação depende dos
propósitos de cada coração, ou seja, da sua alma e da fé em Jesus Cristo de cada indivíduo, não é hereditário, ou seja, como se foce uma herança. Conforme vamos citar o encontro do Apóstolo Paulo e de Silas na
prisão, quando o carcereiro a certo momento, ouviu um grande terremoto, e se deu conta das portas da cárcere se terem aberto, sendo elas
apetrechadas com grande segurança, e nenhum preso fugiu, conforme
se pode ler: 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 (Atos 16:
30-31).
No verso 36 no texto iniciante diz João (Batista): E vendo passar a
Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Estava com isto dizendo agora João, que o Senhor Jesus era o Cordeiro Pascal que ia ser sacrificado.
Porque era seu hábito, cumprir essa ordenança, sacrificando o cordeiro
para assim dar cumprimento ao sagrado evento que se realizava a cada
ano, num ato que se fazia acompanhar, nesse sacrifício, com pão asmo,
isto é sem fermento (levedura) mostrando assim pureza de coração, isto
só pode acontecer quando cada indivíduo se arrepende dos seus pecados e confessa o nome de Jesus, aceitando-o como seu Salvador pessoal.
O apóstolo Pedro menciona à igreja Universal, na sua Epístola, assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição
recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado (1.ª Pedro 1:18-19). Todo o ser humano que lê o livro Sagrado deveria ler toda esta Epístola,
para se inteirar que nada em sua vida lhe pode proporcionar a Salvação, nem tampouco a religião tradicional que milita a cada dia, que por
tradição recebeu dos seus antecessores, porque este apenas é um caminho religioso, na realidade não é o Caminho real da Salvação.
Mas o real, verdadeiro e genuíno Caminho foi obtido pelo sacrifício, que o Senhor Jesus, se entregou para ser crucificado, e por esse
sacrifício que Ele (Jesus) realizou, nós obtemos o perdão dos nossos
pecados, para na realidade sermos absolvidos. Os tradicionais religiosos falam nisso sem o saberem nem terem a certeza da salvação, mas,
no entanto, nós o confirmamos debaixo da convicção que o Espírito
Santo nos confirma. No entanto quero afirmar que não seremos conde55

nados, como o mundo o será, e porquê? Porque o sangue de Jesus nos
purifica e livra de todos os pecados cometidos.
Aqui está a sólida doutrina de teus pecados serem retirados de tua
vida. Mas somente te falta um ato de decisão em tua vida.
1) Arrepender-te de teus pecados
2) Converteres-te a Cristo de todo o teu coração
3) Confessá-lo como teu Senhor e Salvador pessoal.
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FACTOS IMPORTANTES
PARA UM
REFRESCAMENTO
À SUA VIDA
ESPIRITUAL
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Palavra de Deus

13
O convite de Deus
à Salvação
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).
------oooOooo-----Ainda faltava a última 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? À lugar para ti! (Algumas coisas te são
necessárias): 1º Arrependimento; 2º Decisão terás de tomar; 3ª Conver59

são a Cristo (não é propriamente mudar de religião) mas outrossim,
mudar de atitude, mudar teu coração. São estes três factos muito importantes, que marcarão a tua decisão. Que Deus te ajude e abençoe.
------oooOooo-----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 ove-lhas 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 é 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 AGORA 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;
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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, 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).
É NECESSÁRIO ARREPENDER-SE
Como nos dizem as Escrituras, todos pecaram e destituídos estão
da 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, a 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. Á luz da Palavra de Deus, arrependimento significa, mudar de parecer; mudar de atitude; sentir contrição, pesar, angústia, 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
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-nos escrever via e-mail ou uma simples carta. Não importa se vive
em Portugal ou no estrangeiro. Cá continuamos esperando suas notícias
que são bem-vindas.
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14
Confesse seus
pecados a Deus
A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e
em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás
salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: Todo
aquele que N’Ele crer não será confundido (Romanos 10:9-11).
------oooOooo-----Nós sobejamente sabemos que o Paracleto (nome do Espírito
Santo) é sem duvidas o Piloto da igreja de Nosso Senhor Jesus
Cristo, ou seja a terceira pessoa da Trindade.
E, graças a Deus nosso Pai, em nome de Jesus por não nos
deixar órfãos (sozinhos) nos ter enviado o Espírito Santo, para
juntamente com a sua Palavra (Bíblia) nos iluminar, instruir e
guiar os nossos passos neste mundo tenebroso.
Sabemos perfeitamente pela sua Palavra, que somente a
Deus Pai devemos adorar, interceder e confessar os nossos pecados em nome de Jesus.
Antes de conhecermos a Cristo o nosso entendimento está
cativo e preso ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. Por
conseguinte o nosso espírito necessita de receber luz Divina,
para sermos libertados e sermos instruídos na Palavra de Deus,
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comparando as coisas espirituais com as espirituais. (1ª Coríntios 2:13)
Confrontando e libertando-nos dos nossos erros, transgressões e pecados, de que tenhamos cometido, confessando os
nossos pecados a Deus, através de Jesus, e não mais a certas
personagens que de sagradas nada tem. Por conseguinte é muito
importante, que de hoje em diante, nossos pecados sejam confessados a Deus.
------oooOooo-----Devemos pedir perdão a Deus? Sim, o arrependimento e a confissão a Deus tem de ter lugar na vida de cada pessoa, para o Senhor
Deus ter misericórdia de mim. Será que estamos pedindo perdão a
Deus? Eu sugiro ao leitor que tome já a sua decisão, antes que a lâmpada se apague! A Bíblia diz que se nos não arrependermos sem pedir a
Deus perdão desses nossos pecados Ele não nos perdoará.
Em primeiro lugar, é claro na Bíblia, que a partir do momento
em que alguém se arrepende honestamente do pecado em seu coração
e confia que Cristo o perdoou, está salvo. Assim ninguém precisa de
passar por um longo processo para ser salvo. Mas outrossim precisa de
suplicar e implorar a Deus para ser absolvido (salvo). Jesus Cristo já
pagou a dívida dos pecadores; Ele já se ofereceu por nós na cruz do
Calvário, para obtermos a salvação, e todo o pecador apenas
precisa de aceitar pela fé com um coração arrependido, isto é, ninguém se pode virar para Deus, sem que antes se tenha arrependido do
seu pecado e voltado as costas ao mundo, para servir ao Deus Vivo.
Mas no coração necessita haver uma decisão e transformação, ao
que nós lhe chamamos novo nascimento através da fé. Ambas estão
ligadas quando um pecador confia em Cristo para o salvar, mas esta fé
na salvação pode ser expressa de várias maneiras, conforme se lê: Portanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos Céus (Mateus 10:32). Eu vejo
nisto uma honesta confissão do Senhor Jesus Cristo. Anunciá-lo
como Salvador, é também uma evidência de fé. Conforme se lê
ainda: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo (Romanos 10:13). Esta escritura, ensina-nos que Deus fica
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contente quando um pecador se arrepende. Certifique-se, no entanto, de que não está a interpretar mal este versículo.
A Bíblia não ensina que há um modo ou um nome particular pelo qual nós devemos dirigirmo-nos a Deus, mas sim apenas, nos devemos voltar para Jesus com um coração arrependido e ansioso pela salvação. Depois de tomarmos a nossa decisão
devemos procurar uma igreja Evangélica, para aprendermos não
somente a lei do Evangelho como também nos ensinarem, de
como devemos orar ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus, e
não através de outros nomes muitos deles são apenas imaginários.
Por outras palavras e para obtermos a salvação, basta para
tal pessoa voltar o seu coração para Cristo e confiar N’Ele. Contudo é necessário confessar os seus pecados; por conseguinte a
oração de um pecador é uma expressão da fé existente no seu
coração.
Para melhor esclarecer, direi que alguém é salvo a partir do momento em que confia em Cristo, e tenha consciência do perdão dos
seus pecados, os quais serão lavados no sangue de Jesus (1ª João 1:7).
Mas orar, pedindo perdão como fez o ladrão moribundo: Ó Deus, tem
misericórdia de mim, pecador; Senhor lembra-te de mim, é uma expressão normal do coração que confia em Cristo. Claro que é absolutamente correto um pecador pedir a Deus perdão e misericórdia, assim
ele compreende que a salvação é recebida no momento em que ele
confia em Cristo e você pense que há poder na oração ou no ato de pedir perdão a Deus.
A Bíblia ensina-nos também que devemos pedir perdão a Deus
para sermos salvos. Deus está mais disposto a dar-nos a salvação do
que qualquer de nós deseja se salvar. Não está errado qualquer pedido
de perdão, mas a salvação é-nos dada apenas quando depositamos a
nossa fé em Cristo. Basta aceitarmos com fé aquilo que Deus já nos está
oferecendo há muito tempo.
TERÁ DE VIVER EM SANTIDADE
Neste capítulo Confesse seus pecados a Deus, ainda quero falar
aos que estais lendo esta mensagem sobre a santidade, conforme se lê:
Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o
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Senhor (Hebreus 12:14).
Se a nossa conversão (eu incluo-me a mim mesmo) for genuína,
sincera e pura, de imediato começa em nós a obra da santificação, ou
seja, um novo ato em nossas vidas, começando por arrumar a nossa
própria casa física e limpá-la, porque é agora uma nova vida em nós,
reflete a presença do Espírito Divino dentro de nós para nos ensinar e
ministrar-nos, corrigindo-nos e admoestando-nos e deixar de olhar para
os prazeres deste mundo, de vícios perigosos, e de toda a sorte de iniquidade, a qual nos pode provocar a tentação, mas conforme se lê:
Olhando para Jesus, autor e consumidor 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 (Hebreus 12:3).
Para podermos seguir ao Senhor Jesus e viver em santidade, necessitamos que Ele (Jesus) nos ajude nas dificuldades e nas batalhas
desta vida que provavelmente vamos enfrentar, porque sem Ele nada
podemos fazer, nem viver em santidade e nem tampouco vencer o inimigo de nós e de Deus, que é Satanás. No momento de quando nos convertemos a Cristo, se o fizermos com um coração arrependido, e não
voltarmos mais á velha vida pecaminosa, entramos num processo de
vida espiritual, coisa que isso em nós não existia, porque todavia o Espírito Santo não habitava em nós, mas logo que esse facto aconteceu
em nossas vidas, eu espero que também tenha acontecido no leitor,
Deus está em nós mesmo, por conseguinte o Senhor está ao nosso lado
para nos ajudar nesta grande batalha, de o espírito contra a carne em
grande oposição, e isto nos acontece em nós porque possuímos o Espírito de Deus, agora.
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15
O novo
Nascimento
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. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? (João 3:34).
------oooOooo-----O nosso Excelso Deus, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis dos nossos olhos, teve o cuidado na sua obra da criação, para que
principalmente o ser humano, dotado com todo o conhecimento, que já
se vai começando desde o nascer para esta vida, pudesse não ser um
embaraço, faltando o tempo para tomar conhecimento de Deus, e haver
uma escusa dizendo por exemplo: Não tenho tempo para dar à luz filhos.
O que está a acontecer, é que as pessoas evitam dar á luz seus filhos, alegando isso e também alegam as condições financeiras. Mas,
está errado, contrariando o plano de Deus, da multiplicação. Uma nação
assim para de ter progresso, por exemplo: As escolas estão vazias, as
casas desabitadas, falta de mão de obra, etc. Mas a Palavra de Deus
diz: Sou pobre e necessitado; mas o Senhor cuida de mim (Salmo 40:
17). Com toda a certeza, se tu és uma pessoa temente a Deus, Ele vai
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cuidar de ti. Para que o pão não falte em tua mesa.
------oooOooo-----A nossa vida inicia-se com o grande mistério do nascimento, e termina com o outro mistério chamado morte. Em todo o caso, nós não
temos mais a ingenuidade da criança na qual corre para a mãe exclamando: Cá estou minha mãe, natural, singela e feliz. Não podemos proferir essa frase, cá estou, sem que algo em nós suspire um pouco do
sentimento de um preso que, levado á prisão, olha a sua cela perplexa,
triste, apavorado, dizendo, cá estou, mas porquê, afinal? Esta pergunta
jaze no fundo de cada coração, apenas não nos damos conta do quanto
ela nos atormenta e não a entendemos.
A Palavra de Deus revela-nos o mistério da nossa vida; Criado que
foste feito por Deus à Sua imagem, abandonaste o Criador e caíste no
pecado. Partindo da Palavra de Deus, de Jesus Cristo, hás de compreender algo do que significa ser criatura de Deus e ter caído no pecado.
Quando? Como? Nunca o entenderemos nesta vida. Só uma coisa sabemos agora, desde que temos lembrança, ou somos de Deus, ou contra
Deus pecando, e seu plano da criação. Não somos apenas infelizes,
mas estamos separados da verdadeira vida e do que é realmente bom;
que estamos perdidos.
A Palavra de Deus, contudo, diz-nos ainda algo mais, ou seja, que o
Senhor se compadece de nós, que redime os perdidos. Ele, contra
quem temos vivido e desobedecido, ainda é a nosso favor. Exatamente
aquele que excluímos da nossa vida, vem ao nosso encontro, em Jesus
Cristo. Ele dá-nos a incompreensível Palavra do Seu perdão e a promessa da renovação completa. N'Ele, o Senhor mostra-nos inteiramente
diferente daquilo que vemos em nós. Nós, os seres humanos, somos
feitos á sua imagem e figura real, perfeito e integralmente à imagem de
Deus. Tu és a imagem de Jesus Cristo, pela graça de Deus. O Senhor
concede-te isso, se crês de facto na Sua Palavra. A tua parte é permitir
que Ele te atraia completamente, e cedas o teu coração, confiando N’Ele com toda a força do teu espírito.
Nascer de novo, que será? Se alguém ouvir isso de ti, porque o próprio Deus fala? A Bíblia responde a esses que dizem que será, não
compreendo, a palavra tornar-se num filho de Deus! E porque aconte68

ceu, então, algo tão magnífico e incompreensível, com o novo nascimento na Bíblia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo (1ª Coríntios 5:17).
Ainda existe, visivelmente, o velho homem, porém, sob a casca do
antigo, já vive o novo e começa a desfazer-se do velho. A fé que não se
vê, é algo que penetra no mundo visível, como também o amor, com
uma nova forma de viver, de pensar, de falar, de tratar o semelhante.
Não que o velho homem desaparecesse; mas o novo prenuncia sua
existência em transformações que farão pensar mesmo o incrédulo e
suscitarão a pergunta: Porque será que ele ficou tão diferente? Será que
isso sucede mesmo? Ou estaremos a fantasiar algo muito lindo?
Semelhantes renovações não acontecem, apenas, na igreja local
aonde vivas, mas, ocorrem sempre, em toda a parte, onde a Palavra de
Deus é pregada e seja aceite de coração, e ocorre em qualquer lugar
deste planeta, se dá o grande milagre da salvação, pelo Espírito Santo,
o homem chega a ter nova relação com o 'Pai celestial, através de nosso Salvador Jesus Cristo.
NOME NO LIVRO DA VIDA
Queremos falar um pouco, do muito que havia que falar, deste importante tema, mas procuraremos ser objetivos e sobretudo útil para o
amado leitor, apresentando o que as Sagradas Escrituras nos dizem: E
não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e
mentira; mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro
(Apocalipse 21:27).
Neste livro Sagrado de Deus, nos diz muitas coisas e muitos mistérios ainda ocultos a nós, ao nosso conhecimento total, enquanto que
não tivermos partido deste planeta para o lugar sublime, que o Senhor
Jesus nos foi preparar, conforme Ele mesmo o disse: Na casa de meu
Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar. E, se Eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos
levarei para mim mesmo, para que onde Eu estiver estejais vós também (João 14:2-3).
No eterno livro da vida, está escrito pelo anjo do Senhor o nome de
cada um de todos os salvos, conforme as Santas Escrituras o atestam.
Eu sei que se perguntarmos a cada pessoa de bom senso, logo nos
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dirão, sim eu quero ter o meu nome no livro da vida, mas se lhes propusermos as condições, para que isso aconteça, será que estarão prontas a aceitarem! Se o leitor, todavia ainda não é um crente deseja saber!
Vamos lá fazer o questionário:
1º Já nasceu de novo? Conforme se lê: Na verdade, na verdade te
digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus
(João 2:3).
2º Já se arrependeu dos seus pecados? Conforme se lê: Não, vos
digo; antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis
(Lucas 13:3).
3º Já de converteu a Cristo? Conforme se lê: Em verdade vos digo
que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos Céus (Mateus 18:3).
4º Já está seguindo a Cristo? Conforme se lê: As minhas ovelhas
ouvem a minha voz, e Eu conheço-as, e elas me seguem. (João 10:27).
5º Já vive em santidade? Conforme se lê: Segui a paz com todos, e
a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor (Hebreus 12:14).
6º Já lês a Bíblia Sagrada? Conforme se lê. Persiste em ler, exortar
e ensinar até que eu vá (1ª Timóteo 4:13).
Estes são os factos principais que o leitor necessita saber e estar ao
corrente para se tornar num autêntico filho de Deus, num genuíno cristão e que seus pecados foram retirados de si pelo sangue de Jesus que
Ele verteu naquela cruz no Calvário, e foram colocados no fundo do
abismo. Mas, não foi fácil para o nosso Mestre, nós podermos alcançar
esse lugar na eternidade, e, por conseguinte, o nosso nome estar escrito no livro da vida. Teve que o Senhor Jesus dar a sua vida por nós,
naquela horrível cruz do Calvário, no Gólgota, e ali ser crucificado em
nosso lugar, porque nós é que pecamos, e sendo assim somos pecadores e nós é que tínhamos de pagar o nosso preço do pecado.
Mas para nós obtermos a salvação da nossa alma e termos o nosso
nome escrito no livro da vida, houve um preço grande que teve de pagar por nós o nosso Mestre com seu sacrifício e com o seu sangue que
derramou, cumpriu-se assim o tradicional sacrifício do cordeiro pascal,
que se efetuava a cada ano na Páscoa, conforme se poderá ler: Falai a
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toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês tome cada
um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para
cada casa. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e
na verga da porta, nas casas em que o comerem (Êxodo 12: 1- 13).
O Senhor Jesus entregou-se voluntariamente para cumprir eternamente esse sacrifício, que a cada ano era efetuado pelo povo Israelita,
para nós escaparmos do castigo eterno do inferno (hades) foi necessário Jesus vir ao mundo, nascendo de Maria estando ela virgem, veio a
ser mãe por obra do Espírito Santo, que operou nela esse milagre no
seu ventre e dar á luz a Jesus.
Convidamos o leitor a aceitar no seu coração, pela fé, a Jesus
Cristo como seu único e suficiente salvador, amém.
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16
Batismo
nas águas
Segundo certo dicionário, a palavra Batismo, quer dizer imersão. É
necessário preparar os novos discípulos de Cristo, na sã doutrina e em
todo o conhecimento do cristianismo ao que se vão submeter.
Aqui vão várias escrituras sobre este importante tema.
1º Necessita nascer de novo, conforme se lê: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de
Deus (João 2:3).
2º Arrepender-se dos seus pecados, conforme se lê: Não, vos digo,
antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo, perecereis
(Lucas 13:3).
3º Converter a Cristo, conforme se lê: Em verdade vos digo que, se
não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum
entrareis no reino dos Céus (Mateus 18:3).
4º Seguir a Cristo, conforme se lê: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e Eu conheço-as, e elas me seguem (João 10:27).
5º Viver em santidade, conforme se lê: Segui a paz com todos, e a
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor (Hebreus 12:14).
Estes são os factos principais que o leitor necessita saber e estar ao
corrente para se tornar num autêntico filho de Deus, num genuíno cristão e poder testificar que seus pecados foram retirados de si pelo sangue de Jesus que Ele verteu naquela cruz no Calvário, e foram colocados no fundo do abismo. Mas, não foi fácil para o nosso Mestre, nós po73

dermos alcançar esse lugar na eternidade e, por conseguinte, o nosso
nome estar escrito no livro da vida. Teve que o Senhor Jesus dar a sua
vida por nós, naquela horrível cruz do Calvário, no Gólgota, e ali ser
crucificado em nosso lugar, porque nós é que pecamos, e sendo assim
somos pecadores e nós é que tínhamos de pagar o nosso preço do pecado.
------oooOooo-----E, naqueles dias, apareceu João Baptista pregando no deserto da
Judeia. E dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que
clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas e este João tinha o seu vestido de pelos de camelo, e um cinto de
couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel
silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão: E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento (Mateus 3:1-8).
DOUTRINAS BIBLICAS
Nestas escrituras encontramos quatro temas principais, que são as
condições necessárias para ser um candidato aprovado para o batismo.
São eles: Arrependimento, confissão, veredas (caminhos) e Frutos:
a) ARREPENDIMENTO - é mudança de pensamento, de sentimento
e de propósitos. Ler: Ezequiel 18:31-32; Joel 2:12-13; Oseias 14:2; Lucas 3:3; Atos 3:19; 8:22; 11:18; 17:30 e 2º coríntios 7:10.
b) CONFISSÃO DO PECADO - Confessando seus pecados sobretudo a Deus e não propriamente ao mero homem. Ler: Esdras 10:11; Provérbios 28:13; Lucas 15:18-21 e 1.ª João 1:9.
c) PEDINDO PERDÃO - Se possível ao próximo ou a todo aquele a
quem tenha ofendido. Ler: 2.ª Samuel 24:10; Salmo 25:11; Salmo 51:110 e Jeremias 14:20-21.
d) ABANDONAR O PECADO - É de inteira responsabilidade do
novo cristão, deixar esses Atos pecaminosos. Ler: Provérbios 28:13.
e) ACÇÃO IMEDIATA - É algo que tem de ser feito o mais rápido
possível, não deixar para outro dia que nunca poderá chegar. Ler: Lu74

cas 19:8 (restituir ao próximo) e Lucas 15:18-21 (concerto).
f) PURIFICAÇÃO - É um processo de limpeza no interior da pessoa,
santificando a alma e o espírito. Ler: Isaías 1:16-18; Salmo 51:7; Jeremias 4:14; 2.ª Coríntios 7:1 e Tiago 4:8.
g) RESULTADO DA PURIFICAÇÃO - Ler: Mateus 5:8,16, João 15:816, Colossenses 1:10 e Filipenses 2:15.
h) ENDIREITAR AS VEREDAS - Situações na qual tenha estado envolvido, terá de deixar. Ler: Salmo 25:4; Isaías 40:3; 45:2; 55:7; 62:10;
Provérbios. 2:15; 3:6; 4:14; 16:7; Jer.7:13; Miqueias 4:2-3; Marcos 1:3
e Hebreus 12:13.
i) PRODUZIR FRUTOS - É comparado a todas as boas árvores, que
produzem bons frutos. Ler: Mateus 7:16-17; João 15:2-8; Romanos
6:22; Gálatas 5:22; Efésios 5:9; Fil.1:11.
QUEM SE DEVE BATIZAR?
1º Todos os que creem e já são seus discípulos; Mateus 28:19 e
Marcos 16:16.
2º Todos os nascidos de novo (regenerados) João 3:3,7 e Efésios
2:1
3º Todos os filhos de Deus - novas criaturas ; João 1:12-13 e 2ª.
Coríntios 5:17.
(A) - REFERÊNCIAS AO BATISMO NO NOVO TESTAMENTO

1º Na época de Pentecostes, as primeiras conversões - Atos 2:41
2º Em Samaria através do Evangelista Filipe, com grandes sinais Atos 8:12
3º O Eunuco, mordomo mor da rainha Caldence, Batizado por Filipe - Atos 8:27,36
4º O apóstolo Paulo, por Ananias em Damasco - Atos 9:17-18
5º A Lídia vendedora de púrpura, de Tiatira e o carcereiro - Atos
16:15,33
(B) - O BATISMO DO SENHOR JESUS
1º Jesus foi batizado por João Baptista no rio Jordão-Marcos 1:9-11
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2º A divina Trindade se manifestou nesse precioso momento, o
Pai, e o Espírito Santo descendo - Versos 10-11
3º Ao Jesus ser batizado, o Pai falou - Marcos 1:9
4º O Pai (Deus) se alegrou no filho - Lucas 3:21-22
(C) - EM NOME DE QUEM DEVEMOS SER BAPTIZADOS
1º Resposta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo - Mateus 28:19
(D) - SIMBOLOS DO BAPTISMO NAS ÀGUAS-SINAL EXTERIOR
Do que se passou no interior de cada indivíduo - arrependimento e
mudança de vida.
1º Simbolizando a morte e seu sepultamento, o homem velho crucificado, e os seus pecados.
2º Quando o corpo fica coberto pela água, simboliza a vida velha
sepultada. O velho homem morto para o pecado. Romanos 6:4-10
3º Quando o corpo é levantado da água, simboliza o início de uma
nova vida com Cristo.
4º O batismo é o meio de ingresso na Igreja, de privilégios e responsabilidades aos novos membros, conforme se lê: De sorte que forram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina
dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações - Atos
2:41-42 .
E) - QUAIS PRIVILÉGIOS O CRENTE POSSUI?
1º Participar no culto administrativo e na ceia do Senhor (1.ª Coríntios 11:24-25).
2º Tomar parte nas atividades da igreja, e se possível ser escolhido para algum cargo.
3º viver uma santa vida, e que seu testemunho fale mais alto de
que suas palavras (Hebreus.12:14).
4º Fazer a obra de um verdadeiro ganhador de almas e cooperar
na evangelização (2.ª Timóteo 4:5).
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(F) - A PRIMEIRA RESSURREIÇÃO
Significa novidade de vida, vivos para sempre com o Senhor. Todos
os santos do passado até aquele preciso momento, que o Senhor irá
voltar até as nuvens serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados com um corpo glorioso (1.ª Tessalonicenses 4:16-17).
QUESTIONÁRIO-1
PERGUNTAS ACERCA DO BAPTISMO NAS ÁGUAS
(Sublinhar o certo ou responder Sim ou Não)
1º O batismo bíblico é por imersão ou por aspersão?
Resp. __________
2º O batismo salva, ou poderá salvar alguém da condenação
Resp. __________
3º O batismo é para pessoas que já nasceram de novo?
Resp.. __________
4º O amado irmão em Cristo, sente que é uma nova criatura?
Resp. __________
5º Já reconhecestes os pecados do teu passado e pedistes perdão a
Deus?
Resp. __________
6º Com certeza tinhas algum vício! Já o deixastes ou estás tratando
de o deixares?
Resp. __________
7º Já falastes a outros, dando-lhe testemunho do que Cristo fez em
tua vida?
Resp. __________
8º Os teus familiares, vizinhos e colegas podem testificar que tua
vida foi transformada?
Resp. __________
9º Tivestes de restituir alguma coisa a alguém, como por exemplo
objetos emprestados?
Resp. __________
10º Tens alguma dívida, daquelas que ficam no esquecimento?
Resp. __________
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11º Falas com todas as pessoas ou estás zangado com algum parente, colega ou vizinho?
Resp. __________
12º Já fizestes as pazes com alguém com quem deixas-te de falar?
Resp. __________
13º Os Pastores, os Obreiros e todos os Ministros do Evangelho,
são oficiais e autoridade na igreja. Estás disposto a submeteres-te a
eles e obedecer-lhes?
Resp. __________
14º Em nome de quem serás batizado? Dá a referência bíblica:
Resp. __________________________________________________________
14º Quando pecares, o teu advogado é? (1.ª-João 2:1-2)
Resp. __________________________________________________________
15º De acordo com 1.ª João 1:9., o que deves fazer?
Resp. __________________________________________________________
16º Após a confissão de todos os teus pecados, deves pedir libertação deles e seres servo da justiça de Deus? (Romanos 6:18)
Resp. __________________________________________________________
17º Complete (2.ª Cor.5:17)
Assim que: ____________________________________________________
18º Tens conhecimento dos privilégios que terás, após o teu batismo?
Resp. __________
19º Já meditastes nas responsabilidades que terás após o teu batismo?
Resp. __________
20º Estás disposto de todo o teu coração a aceitá-las?
Resp. __________
21º Desejas ser batizado, como testemunho, da regeneração que
Deus operou em tua vida?
Resp. __________
22.º Sabe que a mulher de Deus deve vestir-se honestamente?
Resp. __________
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MATRICULA OU INSCRIÇÃO A PREENCHER:
Nome completo. ___________________________________________________
___________________________________________________________________
Idade__________ Estado Civil _______________________________________
Data de Nascimento ________/________/________
Filiação:
Pai ________________________________________________________________
Mãe _______________________________________________________________
Residência
(Lugar/Rua) _______________________________________________________
Freguesia _________________________________________________________
Concelho __________________________________________________________
Cidade ____________________________________________________________
Estado ____________________________________________________________
País _______________________________________________________________
Telefone (casa) ____________________________ Tml. __________________
E-mail _____________________________________________________________
Profissão __________________________________________________________
Data ________/________/__________
Assinatura _________________________________________________________
QUESTIONÁRIO-2
1 - Tudo o que tem lido e estudado das Escrituras Sagradas aceitao plenamente de todo o coração?
Sim/Não __________
2 - Está pronto a obedecer em tudo?
Sim/Não __________
3 - O amado irmão em Cristo, tem mesmo a certeza da salvação?
Sim/Não __________
4 - Já experimentou o novo nascimento?
Sim/Não __________
5 - Está bem ciente dos seus privilégios e das suas responsabilidades?
Sim/Não __________
6 - O irmão compreende perfeitamente o ato a que se propõe obedecer?
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Sim/Não __________
7 - Crê verdadeiramente em toda a Palavra de Deus?
Sim/Não __________
8 - Lê a bíblia diariamente e faz a sua oração?
Sim/Não __________
9 - Está pronto a renunciar completamente ao mundo e todos os
desejos carnais?
Sim / Não __________
10 - Promete trabalhar em todo o tempo, para o progresso da igreja, na santidade, na disciplina, na evangelização e manutenção?
Sim/Não __________
11 - Tem guardado em casa ou em outro lugar algum ídolo?
(imagem)
Sim/Não __________
12 - Percebeu bem o assunto do dízimo, ou deseja explicação?
Sim/Não __________
13 - Sabe que não devemos ficar a dever e não pagar?
Sim/Não __________
14 - Costuma às vezes ver filmes imundos, ir aos bailes, ou se envolver em outras coisas mundanas?
15 - Costuma por vezes dizer alguma mentira?
Sim/Não __________
16 - Sabe que o crente não se deve meter em contendas?
Sim/Não __________
17 - Por vezes quando se irrita diz ainda alguma palavra torpe?
(palavrão)
Sim/Não __________
18 - Em certas ocasiões especiais, quando se junta com os amigos,
ainda fuma algum cigarro ou bebe um copo a mais?
Sim/Não __________
19 - Crê na feitiçaria ou ainda se envolve no ocultismo?
Sim/Não __________
20 - Se é solteiro sabe que o Senhor proíbe o namoro ou casamento
com incrédulos?
Sim/Não __________
21 - Sabe que a verdadeira mulher de Deus, deve ter o cabelo crescido? (1º Cor.11:15)
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Sim/Não __________
22 - Sabe que a mulher de Deus deve vestir-se honestamente?
(1ªPedro 3:3)
Sim/Não __________
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17
Ceia do Senhor
Porque eu recebi do Senhor; o que também vos ensinei; que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é partido
por vós; fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor,
até que venha (1ª Coríntios 11:23-26).
------oooOooo-----A igreja primitiva logo seguia os passos do Mestre, conforme se lê:
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir
do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos (Atos 2:42-43). Esta é a nova
igreja que se submetiam à santa doutrina e tomavam a ceia do Senhor.
Ficou-lhes gravado em seus corações as novas regras de viver um cristianismo real e puro, praticando os passos do Mestre e Senhor nosso.
Que maravilhosa honra e testemunho da verdade o seu povo dava, e
que grandes motivos demonstravam para com os demais, de uma verdadeira conversão a Cristo, o Senhor, para que os olhos de muitos fossem abertos, deixando as obras das trevas e voltando-se para a luz.
Ai daqueles que se infiltram no meio da igreja, e não dão testemunho da verdade, não resplandecem como astros, voltando a comer o
vómito (2ª Pedro 2:27). Logo nas primeiras décadas e com a multiplicação crescente das igrejas do Senhor, o Senhor da seara levantou novos
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trabalhadores para seguir o procedimento das novas igrejas, e foi assim que o Senhor encontrou a Paulo quando ia para Damasco, prosseguindo os novos cristãos para os prender e maltratar, conforme se lê:
E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque
me persegues? (Atos 9:4).
Observemos com muito cuidado como o Senhor apareceu a Paulo,
para o parar da sua fúria e perseguição à nova igreja, que tinha pouco
tempo de existência, e se tinha refugiado em Damasco, com provavelmente alguns novos irmãos na fé, que se tinham convertido a Cristo. O
Senhor não permitiu mais, serem perseguidos.
------oooOooo-----O ato prático e o estabelecimento da Santa Ceia, ou seja, mais
usual falar entre os irmãos. A Ceia do Senhor, foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, conforme o Apóstolo Mateus o diz: E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice, e
dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele todos; porque isto é o meu
sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos,
para remissão dos pecados (Mateus 26:26-28).
Este foi o primeiro ato sagrado da Ministração da Ceia do Senhor,
praticado pelo próprio filho de Deus, para nos incutir no nosso coração
esta nova prática, ou seja, nova doutrina à igreja primitiva do Senhor,
que ia ressurgir, a partir de então. Ele (Jesus) deixou-nos a regra dessa
ministração que seria para todos, a partir do momento que cada crente
se juntasse à igreja de Cristo. Foi necessário ser executado este ato
fundamental de um cristianismo vivo, puro e santificado, ser estabelecido pelo Senhor da Seara, para que ninguém que se aliste, para seguir
a Cristo, diga que nunca alguém o ensinou, para não haver desculpas e
mais desculpas, para ser participante desta nova doutrina, seguindo o
costume do fundamento Cristão implementado pelo próprio Senhor Jesus. Quais são as regras e exigências para se cumprir este ato? As regras ou exigências fundamentais são as seguintes para os novos candidatos
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A) A CEIA DO SENHOR:
1º Terem sido batizados nas águas, em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
2º Terem nascido de novo, da água e de Espírito.
3º Haver motivo e testemunho notado nessas pessoas; arrependimento dos seus pecados.
4º Se converterem a Cristo de todo o coração; isto não é propriamente mudar de religião.
São estes os principais fatores e testemunhos dos novos concidadãos
dos Céus e seguidores de Cristo, não propriamente estar a seguir uma
religião tradicional.
B) O SANGUE SUFOCADO:
Por largos anos de tradição, que o povo gentio, este povo são todas
as nações, exceto o povo de Israel. Tinham e ainda tem de cozinhar o
sangue dos animais, isto mais referente ainda ao porco, fazer chouriços
de sangue, e de outras coisas mais. Desde o antigo pacto da lei, Deus
tinha estabelecido que (eles) o seu povo Judaico, não comeriam o sangue, conforme se lê: E, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra
aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face, e a extirparei do
seu povo (Levítico 17: 10-11).
A explicação total desta ordem divina está logo a partir do verso 11
em diante. Os estrangeiros nestes casos, eram os gentios que se poderiam juntar a Israel, peregrinando em suas terras, e como é evidente se
juntariam com eles nas suas sinagogas, para também adorarem a Deus.
Estavam proibidos pelo Altíssimo de não comerem sangue, como o povo
pagão o praticava, reintegrados eles no judaísmo tinham que seguir as
mesmas regras do povo judeu. Atualmente certas doutrinas fundamentais, estão em vigor no Cristianismo iniciado à mais de dois mil anos,
por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme podemos ler assim:
Pelo que se não devem perturbar aqueles dentre os gentios, que se convertem a Deus. Mas, escrever-lhes que se abstenham das contaminações
dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue (Atos 15:20).
Todas estas regras implementadas há mais de dois mil anos, estão
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em vigor no cristianismo nos dias de hoje: a) Proibidos por Deus de
adorar ídolos ou sejam imagens feitas pelo homem; b) Prostituição ou
adultério, cada um deve de submeter-se ao casamento oficial; c) carne
sufocada é aquela em que o animal foi estrangulado, e nestes casos tem
de ser derramado seu sangue; d) falando sobre o sangue, não pode ser
cozinhado, nem tampouco fazer os ditos chouriços de sangue. Estas
regras passaram do antigo pacto, para o novo pacto, por conseguinte
todo aquele que se converter a Cristo, deve de submeter-se ao cristianismo atual.
Nós sabemos que para o homem natural estas regras lhe parecem
loucura e pesadas demais, e difícil em absolve-las, porque vão ao encontro praticado por muitos anos, levando uma vida viciosa, corrompida
e cheia de adultério, e logo pensam que não podem abandonar esses
velhos pecados e, por conseguinte não fazem um exame à sua própria
vida, à sua maneira de viver, e não entram neste novo projeto e Plano
da Salvação, como verdadeiramente se tornar num filho de Deus, como
nascer de novo, e se converter a Cristo, o Salvador do mundo, e pensar
em deixar a velha tradição, que herdou de seus antepassados.
C) LUTAS FAMILIARES - LEITURA BÍBLICA:
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha
contra sua mãe, e a nora contra sua sogra: E assim os inimigos do homem, serão os seus familiares (Mateus 10: 35-36).
Eu acredito que existe uma grande luta em tua vida, e muitas das
vezes os familiares são logo os primeiros a se oporem, à tua nova decisão que tomastes, em seguir a Cristo, o Salvador do mundo, que deu a
vida por todos nós naquela horrível cruz do Calvário. Mas, olha bem o
que te quero dizer. Se já tomastes a tua própria decisão, tu não estás só,
o Senhor está contigo e te irá ajudar a sair de qualquer embaraço ao
qual te encontres preso. O Senhor quer desatar esses laços de prisão
em tua vida, por outras palavras, quer te libertar; somente crê e confia
no Senhor Jesus, e Ele virá ajudar-te a sair de qualquer problema que
que estejas atravessando.
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D) FAZEI DE TODO CORAÇÃO:
Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne,
não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em
simplicidade de coração, temendo a Deus. E, tudo quanto fizerdes, fazei
-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens (Colossenses
3:22-23).
Segundo estas Escrituras Sagradas, depende da situação ou posição que o leitor se identifique, mas vejamos do que estou a falar para
quem está na posição de trabalhador assalariado, por conta de outrem.
O trabalhador assalariado deve de perseverar em trabalhar para seu
patrão, (Senhor) como que alguém está constantemente presente, não
se aproveitando de sua ausência para o desfraldar, prejudicar ou votar
a perder, mas servir como verdadeiro homem de Deus. Porque o que
vale para o Altíssimo, é se alguém o pratica com todo o coração, como
para Deus e não para o ser humano.
Esta é a razão por que o apóstolo Paulo escreveu esta Epistola a
este povo, nas condições de servo de Deus Altíssimo, que temos todos
a responsabilidade de fazer o melhor, servir o melhor e produzir o melhor.
É de suma importância, este peculiar cuidado do Altíssimo para
connosco, como serviçais que somos servindo (trabalhando) nas nossas
vidas profissionais, a onde usufruímos o nosso sustento para nós e de
igual modo para as nossas famílias, entre a comunidade que abarcamos, na qual nos relacionamos dando o nosso melhor contributo, de
igual modo participarmos da vida espiritual, eu não digo vida religiosa,
porque na realidade não o é. Porque o Evangelho nunca foi uma outra
religião, mas outrossim o poder de Deus para salvação de todo o que
crê.
Eu, acredito nesta luta em tua vida, e muitas das vezes os familiares são logo os primeiros a se oporem à tua decisão que tomastes em
crer seguir a Cristo, o Salvador do mundo. Mas, olha bem, o que te quero dizer, se de facto te decidiste do fundo do teu coração, tu não estás
só, o Senhor te irá ajudar a sair da velha tradição, que herdastes de
teus antepassados ou de qualquer outro embaraço que poderá ter presa
a tua vida ou de outras paixões não comentadas aqui.
O Senhor quer desatar esses laços de prisão em tua vida, por ou87

tras palavras quer libertar-te das garras do inimigo das nossas almas e
de Deus, somente confia no Senhor Jesus, que deu a vida por ti naquela
cruz do Calvário, e Ele virá ajudar-te nas tuas horas difíceis, amém.
E) O EVANGELHO É O PODER DE DEUS:
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder
de Deus para salvação, de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e
também do grego (Romanos 1:16).
Ficamos ao corrente do que na realidade é o Evangelho, longe de ser
um método religioso apenas não, mas é a virtude, ou seja, o poder de
Deus, que desce sobre o ser humano, arrependendo-se dos seus pecados, e convertendo-se a Cristo o Senhor. Aqui há uma grande diferença
em todos os seus caminhos.
Se é o poder de Deus que opera no ser humano, nada tem a ver com
algum método religioso, de maneira alguma não. Porque o Evangelho
ilumina o ser humano, e o leva ao arrependimento, a desejar e mudar o
seu modo de viver no meio da comunidade que se relaciona. Que outrora
vivia uma vida como um farrapo, sem dignidade, nem testemunho credível entre os demais colegas da sociedade. Mas, como apareceu Jesus em
sua vida, e um novo raiar surgiu na sua caminhada. Anteriormente ninguém lhe prestava qualquer valor, pelas suas práticas e seus próprios
atos péssimos, mas logo que deu a sua vida a Deus e entregou seu coração, um novo raiar se apoderou de si, para te ajudar, esse é ou foi o poder do Evangelho que transforma o mais desastrado pecador, e lhe dá
uma nova novidade de vida. Entre a família é notado e demarcável, agora é nessa nova caminhada que se alistou. Que tenha vitória. Ámen
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18
Vivendo sem o
Espírito Santo
E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas encheivos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos
espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando
sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor
Jesus Cristo (Efésios 5:18-20).
------oooOooo-----Quero-vos fazer notórias as palavras do Senhor Jesus, sobre a pessoa
do Espírito Santo, conforme se lê: E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre (João 14:16).
O Senhor Jesus viu a grande necessidade de recebermos o Espírito
Santo, porque sabia e sabe a fraqueza do ser humano, suas tentações e
inclinado para o mal. Mas quero ainda esclarecer que nem todos os recebem, porque não o conhecem, aqui está o discernimento de saber se existe ou tem a tal sabedoria que vem do Alto, vamos ler: O mundo não o pode receber, porque não o conhece (Verso 17).
Alguns factos porque não recebem o Espírito Santo:
1º Porque não conhecem a Deus, nem aceitam aqueles que Deus envia às suas vidas.
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2º Falta de temor em seu coração, e santa convicção pelo nome que é
sobre todo o nome, Jesus Cristo.
3º Não reconhecem o pecado que a cada momento praticam, porque
o deus deste mundo cega-lhes o entendimento.
4º Não se arrependem dos seus maus caminhos e de seus Atos, por
conseguinte seguem desenfreadamente nos seus pecados.
5º Não se convertem a Cristo e nem o servem, porque não deixam a
velha vida de pecado.
São essas as grandes dificuldades que o mundo tem, é isso que os
impedem de não receberem o divino Espírito Santo. Que no meu entender é a coisa mais amargurada nesta vida infeliz, enganosa e sem esperança da vida eterna, vivendo sem Jesus Cristo nosso Salvador, e portanto sem a pessoa do Espírito Santo em suas vidas. Todo o ser humano
deveria pensar a sério nisso, ler a Bíblia, ir ao culto evangélico, cerca de
sua área e buscar a presença de Deus, tão necessária para a sua vida.
------oooOooo-----No texto sagrado mencionado no cabeçalho, encontra-se a maior necessidade do verdadeiro crente em Jesus Cristo nos dias que decorrem,
poder ser cheio do Espírito Santo, porque sempre é a maior necessidade
do cristão em todos os tempos, mas na atualidade, mais de que noutras
épocas, esta necessidade impõe-se. O mundo atual, mais que em qualquer outro tempo da sua história, está enlameado num tremendo enredo
pecaminoso, ameaçando assim a tudo e a todos. O crente em Jesus está
obviamente, sob essa ameaça, mas Deus o livra do tentador, no seu estado natural, com suas próprias forcas, nenhum crente pode vencer o furacão da iniquidade sobre o qual o barco da sua vida seguirá rumo, espero
que sim, à cidade Celestial, à nova Jerusalém, sem a presença do Senhor
em suas vidas.
Ninguém pode negar que muitíssimo povo religioso denominado de
cristão tem naufragado na fé, em consequência da sua fé não estar devidamente fundamentada na Palavra de Deus e, portanto, reforçada pelo
poder do Espírito Santo. Que isto é verdade, prova-o a experiência do
Apóstolo Pedro, que exemplifica bem o que estamos a dizer, na sua própria força, impulsionado pelo amor que devota a Jesus, e também pelo
desejo de agradar-lhe, comprometendo-se até a morrer por Cristo, se
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necessário, conforme se lê: Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister
morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo
(Mateus 26:35).
Mas, na hora exata em que o seu poder, a sua dedicação e o seu valor deveriam ser evidenciados, eis que Pedro fracassou. E nós não o podemos condenar aqui por assim o haver feito, porque quem nos dirá que
em idênticas circunstâncias não faríamos o mesmo ou, talvez, pior do
que ele? No entanto, após a fé de Pedro ser revestida de poder pela unção do Espírito Santo, contamos a Palavra do Senhor que tempos depois
e estando ele (Pedro) cheio do Espírito Santo, a situação mudou completamente: agora não era um criado e muito menos uma criada que o interpelava, porem o seu próprio Senhor. Depois Pedro confessou a Cristo
com o maior desembaraço e fidelidade, chegando mesmo a declarar:
Nós somos testemunhas acerca destas palavras, pelo que mais importa
obedecer a Deus do que aos homens, não podemos deixar de falar do
que temos visto e ouvido (Atos 4:20).
Graças a Deus, é justamente isto que podemos e devemos fazer, e
só cheios do Espírito Santo poderemos fazê-lo, com glória para o nome
do Senhor e alegria para a nossa alma. Havemos ouvido e lido de muitos exemplos semelhantes ao acima referido, e em cada um deles que
se sobressai é sempre invariavelmente o fracasso do homem com sua
própria insuficiência, e só poderá ter vitória nesta vida se lhe for concedida também a unção do Espírito de Deus.
Está indeciso, não deseja examinar a sua situação através da Palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas, narradas pelos apóstolos do
Senhor, virá a descobrir que o único fator que lhe pode dar vitória, é
ser pessoalmente, isto é, se for o seu caso cheio do Espírito Santo, da
mesma forma que eles haviam sido no princípio. Que fazer? Pedir ajuda
aos servos de Deus para ser ajudado espiritualmente e a ter um encontro real com Deus.
Ora, tu tens lido este meu comentário, e eu confio que tu, se ainda
não és salvo, se ainda não tens a certeza de que os teus pecados te foram perdoados, deves voltar-te para Jesus agora mesmo e deixares que
Ele se torne teu Salvador. Sabes que Jesus deu a Sua vida pelas ovelhas,
isto é, pelas pessoas perdidas, e Ele quer ser o teu Pastor, o teu Salvador. Se lhe pedires e passares a depender d'Ele, no lugar onde estás,
agora, Ele te perdoará os teus pecados e salvará a tua alma. Se honesta91

mente voltares as costas aos teus pecados, apartares o teu coração de
toda a tua iniquidade, e pedires a Jesus que te ajude a confiares n'Ele
como teu Salvador pessoal.
O Senhor Jesus disse também que daria a vida pela igreja. Mas perguntamos. Qual igreja é essa? Que provas podemos avaliar, nessa reunião que visitamos? Que testemunho podemos dar aos nossos amigos ou
familiares, ou quando nos fizermos presentes nesse lugar para adorar?
Tudo isso só é possível não por nós mesmos, mas pela presença da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, porque de nós mesmo não temos
nada para dar, somente podemos transmitir ao nosso próximo nosso testemunho ou mesmo as nossas experiências, quando fomos motivados e
usados pelo Espírito Santo. Não há outro Senhor que nos possa usar, a
não ser o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador.
Essa experiência recebemos no dia da nossa conversão no ano de
1977. Foi quando entreguei o meu coração a Jesus, arrependido dos
meus pecados e com lágrimas a rolarem pela minha cara abaixo, porque
o Espírito Santo estava lá e junto a mim.
E tu amigo leitor, já pensastes em te converteres a Cristo?
Não, praticamente mudar de religião, como alguns pensam, que esse
ato é apenas fazer proselitismo, não amigo é muito mais do que isso, é
um ato divino que ocorre em nossas vidas. E, para ele ocorrer em tua
vida, terás de lhe confessar que és pecador, e que pedes perdão a Deus,
e que aceitas ao Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal. Peçote que, no momento em que faças essa decisão, dirás assim: Confesso
ser um pecador e aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. Agora creio
que Ele entrou no meu coração e que perdoou todos os meus pecados. A
partir do momento da minha decisão, com a ajuda de Deus, procurei viver para Cristo e confessá-lo abertamente perante as outras pessoas.
A PROMESSA É DADA A TODOS QUE CREEM
Assim vamos ler a Palavra: Porque a promessa vos diz respeito a
vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe; a todos quantos Deus
nosso Senhor chamar (Atos 2:38).
Esta promessa está ligada de igual modo à promessa da salvação,
conforme se lê assim: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a
tua casa (Atos 16:31). Estas foram as palavras de Deus que o apóstolo
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Paulo e Silas anunciaram ao carcereiro, quando estavam detidos na prisão em Filipos. Foram presos por causa da jovem que estava sendo escravizada pelo demónio de adivinhação, se aproveitavam da vida dela
para usufruir ganâncias e viverem uma vida faustosa, de engano e mentira. Mas, é como diz o Senhor Jesus em sua palavra: Pois que aproveita
ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o
homem em recompensa da sua alma? (Mateus 16:26).
Todas estas Escrituras nos chamam à atenção, para não nos precipitarmos, nesta nossa caminhada terrestre.
NOTEMOS ALGUNS FACTOS IMPORTANTES
1º Devemos ser mais prudentes nos santos caminhos de Deus.
2º Devemos Guardar a Palavra de Deus em nossos corações.
3º Devemos obedecer à Palavra do Senhor, porque é-nos mais vantajoso e mais prudente para as nossas vidas.
4º Devemos nos examinar se estamos firmes nos santos caminhos
de Deus.
5º Devemos saber se na realidade os nossos pés, se direcionam para
o verdadeiro lugar de adoração.
6º Devemos nos informar se esse povo que lá se reúne tem o Espírito
Santo, e se deixa dirigir pela Palavra do Senhor.
Isto é muitíssimo importante em nossas vidas, foi essa a razão do
Senhor Jesus dizer assim: Porque onde estiverem dois ou três reunidos
em meu nome, aí estou Eu no meio deles (Mateus 18:20).
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19
Como sair
desta situação!
Jesus dizia, pois aos judeus que creiam nele: Se vós permanecerdes
na minha Palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres (João 8:31- 36).
------oooOooo-----Para qualquer indivíduo sair de várias situações pecaminosas, viciosas e satânicamente estar envolvido, e ao mesmo tempo talvez, sem se
aperceber, que está amarrado ao príncipe deste mundo, que é Satanás,
não conseguindo se libertar pelos seus próprios meios, e romper os laços com que prisioneiro se encontra pelo inimigo das nossas almas.
Não há qualquer dúvida a esse respeito, que todo aquele que notar
que a sua maneira de viver está amarrado às trevas, lhe é necessário
conhecer a verdade. Agora alguém perguntará a si mesmo, como eu poderei encontrar alguém que me ajude! Com certeza que o Altíssimo Deus
porá em seu caminho alguém que o possa ajudar, na área da sua vida
mais necessária, talvez que o amado leitor não pensa ser a área espiritual a mais necessitada de sua vida quotidiana.
Se cada indivíduo e leitor, deste artigo, meditar nestas palavras e
desejar conhecer a verdade, porque tem de haver desejo de sair dessa
situação, o Espírito Santo do Senhor será seu guia nesta sua caminhada
e também ao mesmo tempo, se o seu caso é físico e está passando uma
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crise grave na saúde, como digo, Ele será o seu Consolador, e ao mesmo
tempo seu guia, e não o deixará dececionado. O que necessita é ter de
persistir e não desistir em descobrir a verdade, se tornará tão importante
em sua vida, que é o mesmo que dizer, encontrei a Pessoa Real para me
ajudar, e essa pessoa é Jesus Cristo.
------oooOooo-----Que fiz eu afinal para merecer esta sorte? E, no fundo, por que eu e
não um outro qualquer? E por que é que esta prova, na minha vida, cai
assim repentina e cegamente, castigando o bom e poupando o mau? Não
é justo, não percebo. E agora, eu, que nunca tinha tido graves problemas
de saúde, que nunca fiz mal a ninguém, aqui estou preso pela dor e pelo
sofrimento. Banido do contacto com os outros, e sobretudo de quem mais
amo, eis-me só, com a minha dor. Haverá alguém que me possa compreender?
Depois, a atmosfera aqui está a toar, o mais mal à minha volta, não
se tem nada de comum com o vizinho, a não ser a doença, sou como um
indivíduo abandonado e caído numa valeta e nada mais, sou localizado e
reconhecido apenas por um número da cama, totalmente na dependência
de pessoal que pode ser competente, não duvido, mas que se mantêm
frios e distantes, porque transbordam de trabalho. Há momentos em
que me sinto dominado pela revolta, então se há um Deus, por que é que
existe a desgraça? Queria perceber e sair disto, até porque gemer e dar
ais não me adianta! Diz-se, por vezes, que mesmo a desgraça para qualquer coisa há de servir. Mas, então para quê? Tudo isto terá algum sentido?
E justamente o sentido desta prova que me passou, e qualquer poderá pensar nisto, por exemplo: os doentes, os médicos e até os que estão
de boa saúde? Para alguns, é assim mesmo, as fatalidades, nesta vida
só nos trazem más notícias, nada tem que nos preste, a moral da sociedade está caída na valeta da vida, enfim, temos de reconhecer que, na
verdade, a provação, a angustia, se desnorteia. Numa situação dessas,
só uma coisa é, e vale a pena; é o sair dela o mais pronto possível, para
podermos apreciar todas as coisas belas desta vida, que o Senhor Deus
criou para nós.
É evidente que uma das saídas para essa situação é a cura do mal
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que provoca o sofrimento. A cura representa sempre uma vitória em relação à prova, mas Deus pede-lhe que confie n'Ele e que enfrente essa circunstância com todas as forças que lhe restarem. A vontade de Deus é
que se viva em paz e com saúde, evidentemente, e sobre isso diz-nos a
Bíblia em várias ocasiões: Por isso, Jesus, quando veio à terra, ia de lugar em lugar fazendo o bem, junto dos doentes e de todos que viviam
sobre o domínio do inimigo das nossas almas, porque Deus estava com
Ele (Atos 10:38).
Nos Evangelhos diz-nos os milagres que executou, e as Palavras que
expressou o Senhor Jesus, conforme se lê: Ele é o mesmo ontem, hoje e
eternamente (Hebreus 13:8). É a Bíblia que o afirma. E agora como nesse
tempo passado, Jesus ama os pecadores, e quer salvá-los, como de igual
modo ama os doentes e quer igualmente curá-los, por outras palavras
quer que o leitor tenha saúde e seja salvo! Porque as Escrituras dizem: A
oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados (Tiago 5:15).
Você precisa, para além de ser curado, de ser igualmente transformado no seu interior, por outras palavras, nascer de novo e tornar-se
numa nova criatura em Cristo. Para atestar isto que digo questiono o seguinte: E quem de entre nós não tem nada de que o acuse na sua consciência? Quem nunca praticou o pecado, e por seguinte não tem nenhuma mancha em sua alma? Não tem nada de que o acusem ou censurem?
Porque a Bíblia afirma: O salário do pecado é a morte, ou seja, a separação do Altíssimo, de eternidade em eternidade. Que estranha declaração, mas o Amor de Deus deseja-nos alcançar, e o que precisamos fazer
é: Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça (1ª João 1:9). Dizemos
ainda, e categoricamente afirmamos, que estas Escrituras, são eternamente abrangentes a toda a criatura, e lê-se: 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).
Religioso ou não cristão, você que lê estas linhas, sabe que o sofrimento atinge toda a gente, claro, mas deve também ficar a saber que
Deus oferece o Seu amor a todos os seres humanos. Por que não tentar
já, a partir de hoje, ficar sob o benefício desse amor? Por que não entregar-Lhe a sua vida que Ele próprio criou? Mais ano menos ano, será inevitável termos de enfrentar a morte; é infalível. Aliás, a própria doença
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lembra-nos isso, e até com muita angústia, e leva-nos, então, a procurar
pormo-nos em ordem com Deus, O qual está pronto a receber-nos.
E nessa altura, e mesmo agora, não há nem grandes nem pequenos
pecadores perante Ele. O que há, apenas, é pessoas culpadas, ou, então,
homens e mulheres perdoados depois de terem reconhecido abertamente as suas culpas. E é Jesus quem nos obtém esse perdão, através da Sua
morte na Cruz em nosso lugar. Porque Ele pagou com a Sua vida o preço
do castigo que, perante Deus, mereciam os nossos pecados.
Por isso, confessemos-lhe tudo, sem receio, não há outro meio para
se ser inteiramente perdoado e libertado, dos nossos pecados! Não há
religião que possa preencher essa exigência, nem tão pouco a velha e
tradicional popular em todo o mundo que possa ocupar esse lugar, nada
lhe vale tentar se distinguir e se colocar em destaque, entre os vários
ramos religiosos, apresentando vários senhores e senhoras, nós falamos
assim para que ninguém se ofenda connosco, nem com a nossa liberdade que temos em Cristo o Senhor; por conseguinte não há nenhuma senhora, nem intercessora, nem tão pouco salvadora. Vejamos com atenção
o que as Escrituras Sagradas nos dizem, conforme se lê: E em nenhum
outro há salvação porque também, debaixo do Céu, nenhum outro nome
há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos (Atos 4:12).
Você, prezado amigo, encontra-se aí sozinho, desamparado e talvez
sem conhecimento de como obter a salvação, mas esta mensagem, graças a Deus que lhe chegou às mãos, mas creia que não foi um mero acaso, é porque Deus pensa em si e o ama. Ele quer o seu bem, é isso, sobretudo, que você deve acreditar e aceitar. Creia de todo o seu coração
que Deus o ama muito e nós também o amamos, e queremos compartir
consigo o nosso amor, e falar consigo do Seu poder e a Sua presença
guar-dá-lo-á em paz. Tudo isso vale muito mais do que ter uma simples
religião.
O Senhor Jesus disse, antes de ter ascendido ao Céu, conforme se
lê: Portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo; Ensinando-as a guardar todas as coisas
que Eu vos tenho mandado; e eis que Eu estou convosco todos os dias,
até à consumação dos séculos (Mateus 28:19-20). Ainda podemos ler
mais, sobre o convite aberto para todo o ser humano, sem exceção de
pessoas, raça, vida social ou intelectual, assim: Vinde a Mim todos os
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que estais cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei (Mateus 11:28). O
Senhor Jesus quer permanecer ao seu lado durante a sua doença, e seu
sofrimento, até durante as longas noites solitárias, mas o amado leitor
terá de se voltar para Deus conforme você está, com saúde ou sem ela.
Jesus disse-nos, pela boca do apóstolo Paulo, um dos Seus apóstolos, assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus (Filipenses 4:6). Conhece agora um pouco mais acerca do amor de Deus e do cuidado que Ele
deseja ter pela sua vida, pela sua alma. Agora pertence-lhe o tomar uma
posição perante Ele. Fale com Deus assim que tiver um momento de
tranquilidade. Entregue-Lhe a sua própria fraqueza, as suas dores se
esse for o seu caso, e por final confesse-lhe os seus pecados também.
Receba sua bênção e o Seu amor, Ele (Jesus) tomará tudo na Sua Mão.
A melhor decisão que poderá ter em sua vida é entregando-lhe tudo, isto é, entregar-lhe o seu coração, confiando em Jesus, poderá possuir a Sua paz, tornar-se uma nova criatura. O amigo poderá ter a sua
vida nas mãos do Altíssimo Deus de amor. Ele espera a sua decisão e
este tempo de prova poderá ser o começo de uma caminhada nova em
sua vida!
A proposta que lhe fazemos é a de que aproveite esta mensagem
para ficar a conhecer melhor os caminhos do Senhor Jesus, o Filho de
Deus, e a Sua Palavra para si. Para o ajudar, e se quiser fazer-nos simplesmente esse pedido, teremos muito gosto em lhe enviar o nosso folheto chamado Nosso Pão Diário. Também leia a Bíblia Sagrada, que
existe há mais de vinte séculos. Este Livro Sagrado, único no mundo inteiro, permite a milhões e milhões de pessoas conhecerem ao Senhor
Jesus Cristo. São criaturas a quem essas extraordinárias palavras, cheias
de sabedoria e de poder divino, mudaram maravilhosamente as suas
vidas, de igual modo O Altíssimo Deus deseja mudar a sua vida e preparar-te para que tenha um encontro com Deus.
A sugestão é: prepara-te para teres um encontro com Deus.
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Fugir da Idolatria
(imagens)
A quem me fareis semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças; assalariam o ourives, e ele faz um deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam,
e o põem no seu lugar; ali está, do seu lugar não se move; e, se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação
(Isaías 46: 5-7).
------oooOooo-----1º Queremos ser uteis a todos aqueles que nos seguem há muitos e
largos anos, sendo assíduos leitores dos nossos comentários em vários
jornais com a rubrica Palavra de Deus, tanto em Portugal, como de igual
modo nos Estados Unidos da América.
2º Falando sobre o tema de hoje, gostaríamos de citar as palavras do
apóstolo Paulo aos Coríntios, assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que digo (1ª Coríntios
10: 14-15). Entendido é todo aquele que não somente lê as Escrituras
Sagradas, mas o Altíssimo lhes deu suficiente sabedoria para entender o
que lê, nestes casos as Escrituras, de hoje.
3º Amado leitor elas vêm na hora certa na tua vida, e são enviadas
no momento exato da tua necessidade, nestes casos que é a tua vida
espiritual, podes com certeza ter outras necessidades em tua vida, mas
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de momento a mais importante e primária é esta. Deus quer-te abençoar
com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais (Efésios 1:3).
------oooOooo-----Aqui está uma informação persistente e direta com uma excelente
clareza que não faz falta ser uma pessoa em extremo indouta, mas com
um conhecimento normal nas Escrituras. Mas, o Senhor falando através
da boca do profeta Isaías à sua igreja na época de então, de igual modo
se transfere para os dias de hoje, ou sejam de momento, os dias atuais
que vivemos.
Falasse fortemente no meio religioso, e o que causa espanto é serem
pelos destacados leaders dizendo à boca cheia que não praticam a idolatria, que apenas os tem lá para ornamento ou enfeitar os ditos altares,
santuários e capelas, mas se formos cuidadosos vamos notar que na prática não é verdade, não o dizem com pureza de coração, embora entre
eles não exista um vínculo de cegueira, enredado e envolvente à idolatria. Mas, o leitor assíduo da Palavra de Deus poderá aperceber-se que
existe muito engano nesta matéria doutrinal. Por exemplo vamos notar
as palavras do profeta do Senhor acima escritas, onde se lê: A quem me
fareis semelhante e com quem me igualareis, e me comparareis para que
sejamos semelhantes?
Fazem uma imagem de Jesus Cristo, ou de certas personagens do
passado de material mais precioso, como por exemplo de ouro, prata por
um fabricante com conhecimentos de fabricar tais imagens de vários metais, e aí a põem em certo modelo de andor, e no momento adequado o
transportam em procissão, carregado por quatro pessoas, que tem de
serem corpulentas, para o levarem na dita marcha (procissão). Isto é autêntico e real em nossos dias, esta prática continua em vários festejos,
mais frequente na população provincial, cheios de aparato e ornamentos
religiosos, dos mais atraentes se possível, para preencher o ego dos extremamente fanáticos, espiritualmente cegos não discernindo que essas
práticas estão escritas nos livros Sagrados dos profetas, nos livros dos
Salmos e no cânon da Lei de Moisés, ou seja no Pentateuco.
Agora temos de pensar a sério, acreditar nas Sagradas Escrituras, e
querermos mudar de vida religiosa, santificar a nossa alma, ou rejeitarmos a Palavra de Deus? Das duas maneiras temos que nos decidir e to102

mar a melhor decisão. No livro do Salmo lê-se: Tem boca, mas não falam; têm olhos, mas não veem; Têm ouvidos, mas não ouvem; nariz têm;
mas não cheiram (Salmo 115:5-7). A Palavra de Deus (Escrituras Sagradas) a ninguém deixam duvidas que as pessoas a que Deus se refere,
são na realidade o ser humano, porque é esse povo que está em causa,
em destaque e num alto pedestal, mas todas essas ilusões muitas vezes
não são muito duradoiras, e se cair do pedestal que vive será grande o
tombo, por conseguinte o que temos de evitar é a sua queda, que poderá
surgir a cada momento, mas com a graça de Deus, poderemos evitar, e
assim não acontecerá.
Notamos com toda a clareza que essa descrição se refere a um ídolo,
que são as tais imagens que o artista fabrica com certas características e
figuras humanas que infelizmente o homem inventa, procurando até, por
vezes, um aspeto triste, melancólico e o mais possível comovente, para
convencer os adoradores apaixonados da idolatria, para adquirir suas
abastadas ganâncias.
No verso 8 diz assim: Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem; e todos que neles confiam. Os ditos fabricantes terão o mesmo castigo, assim como os adoradores que confiam neles, é uma ordenança de
maldição, de igual modo para os que carregam os andores. Eu sei que
você não vai gostar disto, mas eu tenho de vos dizer, para vos poupar,
enquanto temos tempo.
Infelizmente que há uns quantos que dão o início ao festejo nos dias
determinados, e embora que muitos já não os adorem de coração, como
o faziam no passado, mas quando há um determinado festejo e sai a dita
procissão, esses com medo ou vergonha lá comparecem para se juntarem à marcha, não faltam porque lhes falta o valor de darem a cara e dizerem que já não seguem esse caminho, e por conseguinte, não acompanham o cortejo. Por isso mesmo é que a Palavra do Senhor nos diz assim: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele (diabo) fugirá de vós
(Tiago 4:7).
Aqui está o antídoto real, seguro e verdadeiro para o inimigo das
nossas almas, mas por conseguinte para termos vitória contra Satanás,
temos de nos humilhar a Deus e só assim é que é possível resistir ao
maligno e não sermos vencidos por ele. Não há nem existe outra maneira mais segura e eficaz. Como podemos compreender, temos que confiar
no Senhor de todo o nosso coração, abrirmos a nossa boca clamando ao
103

Senhor, caso seja necessário usar a Palavra de Deus e apontar-lha (as
Escrituras) como única arma de guerra contra o inimigo das nossas almas.
A idolatria nada vale, mas sabemos que é uma arma espiritual do
inimigo para nos desacreditar de Deus e da sua Palavra falada ao vivo e
revelada pelo Senhor, de que tanto nos falam as Escrituras Sagradas,
conforme se lê: Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos
ídolos, sabemos que o ídolo (imagem) nada é no mundo, e que não há
outro Deus, senão um só. Mas nem em todos há conhecimento; porque
alguns até agora comem, no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo; e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada (1ª
Coríntios 8:4,7). Conforme lemos nestas escrituras, como de igual modo
está escrito noutras para nosso ensino, conhecimento e se nos impõe
como Lei Divina, quero com isto dizer que está escrito não por vontade
humana, mas do Altíssimo Deus dos Céus e da terra. Por outras palavras
as imagens (ídolos) nada são, mas o efeito deles pode contaminar a mente do ser humano, e ganhar lugar na alma de cada indivíduo seja ele
masculino ou feminino.
Por conseguinte não nos convém guardar tudo que adquirimos, ou
até nos seja oferecido, ou venham cair em nossas mãos mesmo através
de terceiras pessoas, e colocarmos esses ídolos em lugares de honra ou
destaque. Eu digo isto e você perguntará, porquê? Quero vos dar a melhor resposta que eu possuo, porque procedendo contra a vontade do
Altíssimo, o que acontece é que redonda em fazer a vontade do maligno
nosso inimigo e altamente se torna inimigo de Deus, e por conseguinte
não devemos seguir os seus caminhos, porque são de perdição, nem as
suas inimizades contra o Senhor Deus. Porque se nos submetemos ao
Senhor Deus todo poderoso, será de grande bênção, para si e para sua
família que abarca o lugar em que vive dias, após dias ou sejam anos
após anos. Meu desejo é que o Senhor Jesus nosso Salvador o possa ajudar a passar esse obstáculo, que possa ocasionalmente estar a atravessar.
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Um novo coração
E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração
de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos
meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e vos observareis (Ezequiel
36:26-27).
------oooOooo-----O Salmista inspirado pelo Espírito Santo nos deixou estas Escrituras,
que eu ao mesmo tempo as escrevo, conforme se lê: Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro, e
alumia os olhos (Salmo 19:8). Quer com isto o Senhor nos dizer que se
nós não nos voltarmos para Deus, de todo o nosso coração, cumpriremos
com mais vontade as leis do Senhor, e notaremos que finalmente não são
assim tão pesadas como nos pareciam ser, para as cumprirmos, porque
aí o Senhor nos ajudará a vencer montanhas enormes, ou sejam barreiras
intransponíveis e obstáculos que nós enfrentamos a cada dia, como por
exemplo, no trabalho com os colegas ou patrões, na vida social, na vida
familiar, etc.. Eu direi melhor, que nos aparecem a cada momento se procurarmos deixar as velhas paixões, muitas vezes enraizadas por longo
tempo e não anos em nossas vidas.
------oooOooo------
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ALGUNS FACTOS IMPORTANTES
1 - OS MANSOS

Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao Senhor os que o buscam; o vosso coração viverá eternamente (Salmo 22:26).
A mansidão evitará muitas tragédias, mortes, ódios, rancores, traições e ações criminosas contra o seu próximo, muitas contendas que
poderiam ser evitadas, porque a mão criminosa do agressor não chegou
a se realizar, não ocorreu crime, não ouve morte ou coisa parecida, não
houve choro, nem tampouco houve luto. Porque os intuitos do agressor
se refrearam. Todos podemos ser instigados para o mal, mas uma pessoa de características mansas leva a pessoa irritada a fazer uma paragem e refletir em sua vida. Por conseguinte o manso tem tempo de estar
reunido com sua família e juntos terem uma refeição à mesa com sossego, alegria acompanhados da bênção do Senhor, olhando para sua esposa e seus filhos e netos.
2 - UM CORAÇÃO FERVOROSO

O meu coração ferve com palavras boas; falo do que tenho feito no
tocante ao Rei; a minha língua é a pena de um destro escritor (Salmo
45:1). O verdadeiro homem de Deus, que em sua vida quotidiana deu
lugar ao Espírito Santo, e nestes casos também à Palavra de Deus, não
poderá ficar oculto por muito tempo, perante a sociedade que se envolve
a cada dia, ou seja no trabalho, na vida social, na vida desportiva ou
mesmo na atividade politica. Porque a presença do Altíssimo em suas
vidas, o motivará a se salientar, é como uma exposição, quando sucede,
logo todos notam essa transformação ocorrida em tal local. Por muito que
se queira ocultar, esconder ou se encobrir não pode guardar mais o
grande acontecimento que ocorreu em suas vidas. As palavras afáveis e
tratáveis, acompanham o seu aspeto, que é bem diferente, porque agora
erradia à sua volta um novo perfume que bem de Cristo Jesus, conforme
se lê: Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo (2ª Coríntios
2:15). Na realidade é incomparável e inigualável, nem tampouco se pode
misturar com o espírito que domina no mundo, que é o espírito do anticristo que estava em nós antes de nos convertermos a Cristo, por isso
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devemos manter em nossas vidas a presença do Senhor.
3 - UM CORAÇÃO ALEGRE
Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração daqueles que
buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor, e a sua força; buscai a sua face
continuamente (Salmo 105: 3-4).
Uma alma que acabou de ser transformada pelo poder do Espírito
Santo, e instruído pela Palavra Divina, jamais se poderá conter fechado
ou frio, isto é na forma de nos expressarmos, ou indiferente à obra do
Senhor, que começa logo a partir das nossas habitações e se conclui na
reunião da Congregação, para adorar a Deus, junto com os demais irmãos em Cristo, que frequentam a igreja local, para juntos com os outros
irmãos louvarem e adorarem ao Altíssimo e ouvirem a Palavra de Deus.
Quando isto acontece em nossas vidas e nos juntamos aos irmãos
em Cristo, ao ser ministrada a Palavra de Deus sempre em geral causa
grande efeito, transformando o nosso coração, tirando a tristeza das nossas vidas e nos enchendo de alegria, isso só pode acontecer quando
buscarmos o Senhor, Ele nos dará força (v.4).
Nada poderá acontecer em nossas vidas, tudo o que é de bom, se
nós não o buscarmos de todo o coração, por outras palavras, dar-mos
lugar a Deus em nossas vidas.
4 - CORAÇÃO PREPARADO
Preparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e salmodiarei (Salmo
57:7). Quem pode fazer essa mudança nas pessoas? Pessoas com corações duros, fechados e cruéis, quem os pode transformar? Se ela ocorreu, por exemplo no leitor, sem dúvida alguma que essa transformação
foi obra da mão Santa de Deus, em suas vidas. Como se costuma dizer,
foi mais um empurrão, se assim nos podemos expressar, que motivou
essa pessoa a se libertar dos seus atos, quem sabe cruéis, paixões desastrosas, vícios enraizados por longo tempo ou mesmo muitos anos nas
suas vidas, e por conseguinte seu coração, melhor explicado, sua alma
foi libertada desses males que já falei e de outras coisas mais.
Agora torna-se em uma nova criatura em Cristo Jesus, como notamos pela exposição da leitura da Palavra de Deus, aconteceu assim: A)
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Agora é um coração preparado para receber a Mensagem Divina. B) Coração exprimindo-se na reunião da Congregação, louvando e cantando
hinos ao Altíssimo. Que testemunho notório nessas pessoas que foram
libertadas.
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O que devo fazer
para me salvar?
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 pregarão 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 (Actos 16: 30-33).
------oooOooo-----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 á
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 compõe este tema são vários e diversificados, para podermos de uma maneira simples, mas objetiva entrar no pro109

fundo dos corações dos leitores, para que cause resultados positivos, que contribuam para o novo nascimento.
------oooOooo-----O que devo eu fazer para ser salvo? Esta pergunta 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
toda a eternidade, sofrendo os tormentos de um condenado! Graças a
Deus, porque esta pergunta é feita na Sua Palavra, e a resposta é
dada de maneira tão simples que toda a alma pode compreender.
Há outras perguntas na Palavra de Deus que afetam o bem-estar
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, á meia noite, eles cantavam e oravam, e Deus
meio dum terremoto, quebrou as correntes que
abriu as portas, e,
prendiam os seus pés. O pobre carcereiro, assustado e convencido dos
seus pecados, veio a estes dois pregadores e perguntou-lhes: Que
me salvar? (Atos 16:29-31).
devo eu fazer
Cristo e serás salvo. Aqui está
A resposta foi. Crê no Senhor
o plano de Deus para a salvação, de todo o indivíduo, o
que
o ser humano nascido neste mundo.
DEUS oferece a
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 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 ; NÃ O HÁ NI NG UÉ M QU E B US JUNTAMENTE SE
QU E A DEUS. TODOS SE EXTRAVIARAM,
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FIZERAM INÚTEIS. NÃO HÁ QUEM FAÇA BEM, NÃO HÁ NEM
UM SEQUER (Romanos 3:10-12). Também se lê: Não há diferença,
destituídos estão da glória de Deus (vs
porque todos pecaram
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: 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 tenhas N’Ele a salvação, estás perdido e 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 rejeitas-te. Todavia, não importa quão bom sejas aos
olhos dos homens, perante Deus és um pecador e necessitas de
te esconder em Cristo. Porque 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
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 está ex111

traviado, 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 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.
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 OIRO, 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 INCONTAMINADO (1.ª Pedro 1:1819).
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 no 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 o ser membro de uma Igreja religiosa,
não te poderá salvar, mesmo que tenhas sido batizado também não te salvas, o batismo não salva, nem mantém qualquer pessoa salva. É apenas
um dever, muitas vezes recebido por tradição daqueles 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
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
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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 penitencia.
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 (2ª 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, arrependeu-se
quando voltou costas ao pecado e creu no Senhor Jesus Cristo, o
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
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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 1:3549, 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, refere-se à mesma coisa em palavras diferentes, nenhum requer um longo período, ou um processo de tristeza ou pesar
ou tão pouco 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, mesmo 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 (pecadores) 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 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
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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 essa oração 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 errado
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! Por conseguinte diga, dou Graças a Deus por ter perdoado
todos os meus pecados. Porque Ele o fez no momento em que eu confiei 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
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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 perca, 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 de 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 de 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-te sentir feliz, se possível alegre e regozijada, 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 a 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 a salvação e deves ficar satisfeito em te sentires de qualquer
maneira que seja do agrado do Senhor, desde que Ele perdoe 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 (Núme-ros 21:6-9). O povo não é salvo pelo sentir, mas sim
pela confiança em Cristo.
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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 constantemente
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.
Dar seu testemunho
Cada pessoa que está salva deve
fissão 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
confissão para a salo coração se crê para a justiça, e com
vação (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 ne118

nhuma o lançarei fora (João 6:37). Também a salvação é prometida: A
todos quantos o receberem a 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 tomastes 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, deu-lhes o
direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creiam 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 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 pudestes ser justificado, por Ele é justificado todo aquele que
crê (Atos 13:39).
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Confia em Jesus Cristo,

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 entregate 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 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 (1ª 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 advoga120

do? Jesus é infinitamente melhor do que qualquer advogado certamente, e não terás nada que pagar-Lhe; 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 legítima 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 legítimo
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. 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-te quanto à tua situação espiritual,
e dizer-te claramente o caminho que deves tomar em tua vida, para
ser absolvido da tua perversidade e ter em conta que só à 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 Cris121

to, 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 (Provérbios 27:1). Estás pronto a confiar em Jesus e ser
salvo? Porque diz: ouvi-te no tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação; eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação
(2ª 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 e 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.
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Testemunho de Graciete Cruz
Meu nome é Graciete Cruz,
resido nos Estados Unidos da
América e sou membro da igreja Evangélica Assembleia de
Deus Emanuel, em Bay Shore,
NY. Para mim é uma honra poder dar o meu testemunho. Seria muito extensivo relatar tudo
o que o Senhor tem feito na
minha vida, deste modo apenas
farei um pequeno resumo.
Nasci numa família tradicional católica. Tive uma infância feliz, uns
pais e um irmão maravilhosos que sempre me proporcionaram amor e
me fizeram sentir como uma princesa. Cresci frequentando a igreja tradicional católica e seu catecismo, comunhão, etc.
Aos vinte anos de idade, após o meu casamento, saí do seio familiar.
As ciladas da vida apareceram uma a uma. Hoje eu sei que já nessas lutas Deus estava cuidando de mim, tinha um plano e a Sua mão protetora
estava estendida para mim
Nos U.SA., devido a várias circunstâncias, fui, pouco a pouco, convertendo-me numa pessoa triste, sem esperança, frustrada, sem desejos de
lutar. Foi então que, a convite de uma amiga e colega que trabalhavamos juntas, chamada Cecília Acosta, me convidou a ir com ela visitar a
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Emanuel em Bay Shore. Nesse
mesmo dia senti uma imensa alegria, senti que algo estava renascendo
em mim, e o Senhor me estava a chamar, conforme se lê: Vinde a mim,
todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei (Mateus
11:28).
A partir desse dia comecei, junto com minha mãe, a frequentar a
Igreja Evangélica Portuguesa. A caminhada foi árdua, mas entre altos e
baixos a minha fé se foi fortalecendo. Desde o momento que aceitei Jesus
como meu Senhor e Salvador pessoal, tudo passou a ser diferente. Ele
passou a fazer parte da minha vida, seria falso dizer que meus problemas terminaram. Não terminaram, mas a partir desse momento nunca
mais me senti só. O Senhor tem estado comigo e me tem sustentado. As123

sim como Ele perdoou meus pecados eu pude abrir meu coração e perdoar a quem me tinha ofendido.
Desde então o Senhor tem feito maravilhas! Sua mão tem estado estendida para mim e a cada dia da minha vida posso sentir um milagre.
Em muitos setores da minha vida, Jesus se tem revelado na saúde, no lar,
na família, no emprego, etc.
Entre tudo, posso assinalar a doença e falecimento de meu pai (com
apenas 48 anos de idade), o acidente que meu filho sofreu aos cinco (5)
anos de idade que o prostrou em estado de coma profundo durante 21
dias, tendo sofrido graves consequências físicas e emocionais, a doença
nos meus olhos onde o Senhor operou de uma maneira extraordinária, a
doença de minha mãe, onde pude sentir a mão de Deus poderosamente.
Em tudo o Senhor estava comigo escutando e respondendo às minhas
súplicas. Ele poupou meu filho da morte. Piedoso e benigno é o Senhor,
sofredor e de grande misericórdia (Salmo 145:8).
Ele guardou meu trabalho durante 31 anos e cinco meses onde trabalhei para a mesma empresa. Em várias ocasiões, estive a ponto de perder o meu emprego devido a crises. Passei por provas muito duras, sempre orando ao Senhor para que me poupasse de ser despedida. O meu
salário era crucial para mim e minha família. Pedi sempre ao Senhor que
pudesse conservar o meu emprego até atingir a idade da aposentadoria
e assim poder terminar de pagar a minha casa. E como Jesus sabe todas
as coisas e conhece as nossas necessidades, Ele operou de uma maneira
perfeita. Ele o fez na hora, dia e ano certo. Graças meu Senhor. Mil cairão
ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido (Salmo 91:7).
As bênçãos do Senhor têm sido inúmeras na minha vida, mas a maior
foi a bênção espiritual! Desde que Jesus entrou no meu coração, e me
transformou. Tudo passou a ser diferente e, apesar das lutas e aflições
existirem, vivo de maneira diferente, sinto a paz de Deus e a meu lado
posso sentir a presença de Jesus, meu advogado, salvador e redentor
dos meus pecados. O Espírito Santo vive em mim e num dia muito especial sem que eu esperasse Ele batizou-me com o Espírito Santo, derramou seu poder sobre esta humilde serva, e naquele momento o louvei e
glorifiquei em línguas celestiais, experiência maravilhosa. Obrigada Senhor, tu me abençoaste e transformaste a minha vida e maneira de viver.
Glória seja dada ao Teu Nome. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o
seu louvor estará continuamente na minha boca (Salmo 34:1).
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Sei que o caminho a percorrer tem muitas dificuldades e muitas lutas
podem surgir, mas oro ao Senhor que me cuide e proteja, como o tenho
feito até aqui, e que me sustente até ao fim da minha carreira para que
receba o galardão ou a Coroa que Ele tem preparado para aqueles que o
amam e sofrem por Ele. O nosso Senhor Jesus é bom e as suas misericórdias são infinitas. A experiência de viver com Jesus foi a mais bela da
minha vida. Graças Senhor porque me amas e porque deste a tua vida
por mim.
Graciete Cruz

125

126

Testemunho de José de Almeida
Partilho de uma forma um tanto ou quanto reservada da opinião que
os heróis, santos e mártires, embora já não existam neste planeta, mas
que os grandes deste mundo nunca o foram nem o são em si mesmos;
são-no, outrossim, por acidente, situações determinantes de uma época
ou crise, ou porque os seus semelhantes ou compatriotas os fizeram por
necessidade de identificação de cunho meramente cultural, político, de
classe ou nacionalista, e até outros jeitos de favoritismo.
Seja como for, são opiniões e, por mais próximas ou afastadas que se
situem do centro de uma questão, não podem ampliar, diminuir ou invalidar uma verdade. Há homens grandes em si mesmos e que, por isso
mesmo, merecem as nossas flores.
Falar de alguém não é tarefa fácil, porque em cada vida há altos e
baixos e nem sempre se consegue harmonizá-los com objetividade.
Mas falar de José de Almeida, parece-nos não ser difícil, por ser uma
história simples e pequena como pequeno e simples era o seu nome.
TESTEMUNHO
José de Almeida, um dia, já no resto da sua peregrinação neste vale
de lágrimas, teve um encontro com a verdade. Alguém lhe falou da Bíblia e do Evangelho de Jesus Cristo, do amor de Deus e da salvação gratuita, ele creu, e creu mesmo. Tornou-se o primeiro discípulo de Cristo
em todo o Concelho do Nordeste da ilha Açoriana de S. Miguel. No entanto envelheceu, e se lhe tornou a vida de extrema pobreza e miséria, e
com privações a que sempre esteve sujeito na sua povoação fundada
certamente por famílias oriundas do Algarve, Portugal, isto é aquando do
povoamento daquela Ilha, roubaram-lhe a vista, os dentes e as carnes
que, aliás, lhe foram desaparecendo.
Se até ali a vida lhe era difícil, a partir da decisão que tomou de
seguir o Mestre Divino tornou-se, impossível. Com o escárnio e as perseguições chegaram de todos os lados: Até das filhas, dos vizinhos, dos
amigos, dos parentes, e mesmo do sacerdote, que não tinha compaixão.
Este, nas suas homílias, a cada domingo, instigavas e exortava com toda
a veemência os paroquianos contra ele, chegando a proibir toda a gente,
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incluindo as próprias filhas, de lhe darem comida ou roupa.
Apesar da sua cegueira, orientado apenas pelo tato das suas mãos
experientes, executava pequenos trabalhos de tanoaria, de onde tirava
uns tostões para apagar a fome, valendo-lhe para a sua sobrevivência a
caridade alheia. Não obstante tudo isto manteve-se íntegro, conservando com todo o zelo a sua personalidade e caráter e o princípio firme
na fé em Jesus Cristo, de uma alma sã, e com a teimosia serena que lhe
era peculiar, permaneceu sem se vergar, firme na sua fé simples.
Ainda que as pressões do dito sacerdote de então não afrouxassem
contra ele, sempre haviam algumas pessoas cujos corações eram mais
humanos que religiosos, e uma tal senhora Gertrudes, obedecendo à voz
da sua consciência, levou ao velho Almeida, o restante, um pouco de
sopa da sua panela. Logo que voltou costas, as filhas comeram-na enquanto escarneciam do próprio pai. E é a partir daqui que sobressai toda
a grandeza da sua humildade e dignidade, como homem e como testemunha de Cristo.
OBSERVE COM ATENÇÃO
Sabendo não haver sequer uma côdea mais para mastigar naquele
dia, sereno e silencioso, saiu porta fora, subiu a uma pequena horta, ao
lado da sua moradia, e tateando com mãos trémulas, procurou um canteiro de couves, de onde colheu algumas. Os seus dedos, nodosos e descarnados, entraram imediatamente em atividade, partindo e esmagando
os talos em estrita cooperação com as gengivas na mastigação das couves cruas. Terminada que foi a refeição, antes de se retirar para o seu
ofício, tirou o boné e, inclinando a cabeça, agradeceu ao Deus da sua
salvação pelos alimentos que lhe dera.
Os anjos nos céus, certamente, testemunharam e registaram para a
glória de Deus o desenrolar de toda esta cena comovente, mas ao mesmo tempo chocante.
Mas, havia uma testemunha ocular, na Terra, apenas um homem,
chamado de José Correia, encontrando-se numa horta ao lado, foi testemunha dos factos reais e verdadeiros. Condoído, desceu à sua casa e
preparou-lhe uma porção de sopa e um naco de pão de milho. A pergunta de José Correia foi: Se já havia comido alguma coisa naquele dia, a
resposta foi um simples sim, da sopa que recebera apenas comeu meta128

de reservando a outra parte enquanto proferia estas palavras, esta fica
para as minhas filhas. José Correia e sua esposa Evangelina Pimentel, no
momento com oitenta e cinco anos de idade, já haviam escutado o Evangelho num templo evangélico do Funchal, na Ilha da Madeira, quando
iam de passagem em demanda ao Brasil, e desde então, levados pelo
testemunho sem palavras de José de Almeida, em Cristo, decidiram-se
também publicamente seguir a Cristo, e aceitaram o Evangelho da Graça.
O verdadeiro testemunho cristão não se satisfaz com meras palavras,
mas com o testemunho do Evangelho vivido. Simplesmente não é fácil de
compreender como conseguiu este homem aplicar à sua vida de forma
tão profunda, a verdade do Evangelho, sem instrução bíblica absolutamente nenhuma.
Creio que o segredo está no facto de que a verdadeira humildade é o
caminho certo do crescimento espiritual.
Prezado leitor:
Pense e medite no que acaba de ler, e se estas palavras tem tocado o
seu coração, lembre-se que JESUS o quer salvar. Assim, o convidamos a
aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Se deseja
faça comigo esta oração: Senhor Jesus peço-te que me perdoes de todos
os meus pecados, e me aceites como teu filho, e pelo teu sangue eu fique limpo de toda a iniquidade. Ámen.
Também gostaríamos de lhe dizer que pode assistir a um dos cultos,
na igreja Evangélica Assembleia de Deus, na sua área.
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Mensagem Pastoral
Gratidão para com todos
Para todos os nossos leitores, participantes das nossas Cruzadas,
Missionários nas Nações, Obreiros no campo evangélico, Pastores na
qual temos um compromisso de Parceria em Portugal, Brasil e Moçambique, às viúvas que apoiamos com uma ajuda financeira; aos Diretores
dos jornais: “Luso-Americano”, “24 Horas” (USA) e “Cerveira Nova”.
A todos estes nossos colaboradores, participantes e amigos da nossa
Obra nacional, e missionária, também em terras de Moçambique, África.
A Igreja Assembleia de Deus Emanuel, com sede em Nova Iorque, USA,
aonde estamos inseridos. Queremos demonstrar-vos, nesta hora de compaixão, que sem dúvida é um tempo fraternal entre as famílias, amigos,
colegas, companheiros, etc. O nosso apreço pela vossa dedicação e concessão da vossa parte, que com certeza houve momentos de trabalho,
ocupação e esforço pelo nosso Ministério, cooperando connosco todos
estes anos transatos de 2021, já terminado, dando do vosso tempo e do
vosso amor, em causa do labor do Mestre.
Aqui vimos muito gratos a Deus em primeiro lugar, porque Ele, é o
Senhor da vida e sem Ele nada se pode fazer, conforme se lê; Eu sou a
videira vós as varas, quem está em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem Mim nada podeis fazes (João 15:5).
Ainda da nossa parte me pertence agradecer a todos, muito em especial a todos vós, que colaborastes e continuais a colaborar connosco,
até aqueles que não são conhecidos pessoalmente de nós. A esses também queremos honrar, não vamos colocar seus nomes pessoais, porque
com certeza iríamos correr o risco de omitir algum e assim se sentiriam
ofendidos com ingratidão.
Pois também estes laboraram na nossa obra, e o Senhor da seara os
tem em grande estima e valor, pelo seu trabalho, até que tenha sido efetuada na última hora, conforme se lê; Estes derradeiros trabalharam só
uma hora, e tu os igualastes connosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia (Mateus 20:12).
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Como bem podemos notar, a certos trabalhadores da vinha do Senhor que vão receber um pagamento de alto valor, ainda que tardios chegaram ao labor (Reino) do Mestre.
Porque Deus não vê como o homem, antes pelo contrário vê as entranhas do coração daqueles que temem a Deus e a sua Palavra, amam o
próximo e a sua igreja, que são todos aqueles que tem o seu nome no
livro da vida do Cordeiro (ler Apoc.21:27).
Peço ao nosso Maravilhoso e Excelso Deus, que vos acompanhe,
guarde e vos proteja, a vós e às vossas famílias, e a todos que se relacionem convosco, por onde andarem.
Que este ano em curso, o Senhor vos enriqueça com a sua glória,
cure as vossas enfermidades se elas existirem, faça prosperar o vosso
trabalho, a tua mesa tenha abundância de pão, porque está escrito assim: Fui moço e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo,
nem a sua descendência a mendigar o pão (Salmo 37:25).
Recebe amado irmão na fé, ou caro amigo, esta palavra que vem da
parte de Deus para ti. Porque estás em honra perante Deus e o Senhor da
Glória conhece o teu coração.
Todos os irmãos membros desta igreja (Assembleia de Deus Emanuel) com seu Ministério e seu pastor estão gratamente agradecidos e reconhecedores.
Vos desejam as maiores e mais ricas bênçãos dos Céus.

Ministério:
António Coelho - co-Pastor
Maria Rodrigues - Obreira
Manuel Carvalho - Diácono (Chefe dos Porteiros)
Adelaide M. Coelho - Diaconisa (Tesoureira)
Alcina Pardiante - Diaconisa (Louvor)
Manuel Rodrigues - Diácono (porteiro)
José Maria Costa - Diácono (Auxiliar)
Jacira Figueiredo - Diaconisa
Manuel Venade Martins - Pastor Evangélico
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Bay Shore, 27 de Dezembro de 2004
À direção da Convenção das Assembleias de Deus e a todos os
Pastores das Assembleias de Deus em Portugal.
Saúdo os irmãos com a Bendita Paz do Senhor
Eu, Manuel Venade Martins, Pastor da Assembleia de Deus Emanuel, em New York, e membro do General Council of the Assemblies of
God, Springfield, Missouri, USA, na qual sou credenciado como Pastor.
Venho por este meio informar os amados irmãos que estando eu de visita a Portugal, fui convidado a assistir ao ENJAD na cidade de Braga, que
se realizou em Setembro de 2004. A determinado momento do ENJAD,
mais especificamente no dia 11 de Setembro, tive uma revelação do Senhor dirigida à Convenção, Pastores e Ministros do Evangelho, respeitante aos ENJADES e Congressos.
O Senhor me revelou que a Convenção e os Pastores, e outros Ministros do Evangelho, devem convocar as Igrejas a jejuar e orar durante
a semana, conforme o Espírito Santo dirigir, e cada irmão sentir, e não
uma vez ao mês, como muitas Igrejas o estão fazendo. O Senhor me mostrou a Escritura, como se pode ler:
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, Eu ouvirei dos Céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei da sua
terra (2ª Crónicas 7:14).
Ele quer fazer grandes coisas e sinais no meio do Seu Povo.
Quanto aos Enjades e aos Congressos, o Senhor falou que as Igrejas e seus Pastores obedecendo e o buscarem, orando e jejuando, por
tempo indeterminado, os ENJADES deixarão de ser apenas dois dias,
mas sim vários dias; o Senhor irá suprir os custos dessas reuniões.
Se desejarem contactar comigo para algum esclarecimento, estou
sempre disponível.
Sem outro assunto, envio saudações à Convenção e a todos os
Pastores.
Manuel Venade Martins
(Pastor Evangélico)
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“A FIGURA”
MANUEL VENADE MARTINS, UM EMIGRANTE CERVEIRENSE, NATURAL DE LOVELHE, QUE HÁ 22 ANOS É PASTOR, NOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA, DA ASSEMBLEIA DE DEUS EMANUEL, E QUE
NO JORNAL “CERVEIRA NOVA” SUBSCREVE, HÁ 17 ANOS, A RUBRICA “A PALAVRA DE DEUS”.
Como anualmente fazemos desde que criamos a secção “A FIGURA”, numa das edições do Jornal “Cerveira Nova” do mês de Agosto,
apresentamos uma entrevista com um emigrante cerveirense. Há dois
anos foi com um emigrante, em França, o ano passado com um emigrante no Brasil e, este ano, com um emigrante nos Estados Unidos da América do Norte.
E o emigrante elegido é natural da freguesia de Lovelhe (Picouto),
onde nasceu há 63 anos, chama-se Manuel Venade Martins, é pai de três
filhos, avô de 3 netos e é casado com Maria Fernanda Costa Martins.
Manuel Venade Martins encontra-se nos Estados Unidos da América
há 32 anos, onde exerceu atividade, durante 27 anos, numa fábrica de
doces, sendo também, há 22 anos, pastor da Assembleia de Deus Emanuel, tendo sido consagrado pela Convenção das Assembleias de Deus
Americanas, sendo ainda diretor e professor das Escolas Bíblicas para
Obreiros (Ministros do Evangelho)
Mas antes de ter emigrado para os Estados Unidos, Manuel Venade
Martins esteve na Guiné, durante 2 anos, a prestar serviço militar; foi
empregado do comércio, no Porto; tratorista, durante 2 anos, na Córsega
(França); e servente de mesa, em Paris, num período de cerca de 4 anos.
E assim, na homenagem anual do Jornal “Cerveira Nova” aos emigrantes cerveirenses, colocamos hoje, no pedestal, o emigrante nos Estados Unidos da América do Norte Manuel Venade Martins, que assim
irá figurar em “A FIGURA”.
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CN - Há quantos anos é emigrante nos Estados Unidos da América?
M.V.M. - Cheguei aos Estados Unidos, como emigrante, em 1969 pelo que me encontro nesse País há 32 anos. Fui diretamente de França,
onde também estive emigrado seis anos. Na América instalei-me na cidade de Bay-Shore (Nova Iorque), na qual já havia um número razoável
de emigrantes portugueses.
CN - Qual a razão porque emigrou primeiro para a França e depois
para os Estados Unidos?
M.V.M. - Como tinha chegado de África e ainda não tinha trabalho
aproveitei o convite de um meu irmão, que estava em França, e emigrei
para aquele País. Em terras francesas trabalhei na Córsega e em Paris.
Depois em busca de novas perspetivas parti para os Estados Unidos da
América.
CN - Que atividades desenvolveu na França e depois na América?
M.V.M. - Na França fui tratorista na Córsega e servente de mesa em
Paris. Nos Estados Unidos tive a sorte de encontrar uma companhia de
fabrico de doces, a Entemanns Bakery, que abriu as portas a muitos portugueses. E fui trabalhar para essa companhia porque o meu cunhado,
chamado
José Ribeiro Costa, que laborava nessa empresa, era um empregado
muito trabalhador e honesto. Esse facto motivou que a própria companhia, perante o seu exemplo, lhe dissesse para levar para a empresa
mais portugueses. E graças a essa ação do meu cunhado eu não tive,
logo que cheguei aos Estados Unidos, qualquer dificuldade em entrar ao
serviço dessa grande empresa (tem 3.000
operários) onde me mantive pelo período de 27 anos.
CN - Atualmente já não está nessa empresa?
M.V.M. - Não. Estou reformado desde 1997. Tive um acidente de trabalho que motivou o meu afastamento da fábrica, dado não ter condições
para executar os trabalhos que até então fazia.
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CN - Mas esse afastamento da fábrica, motivado por razões físicas,
não o tem impedido de exercer outras atividades de características diferentes?
M.V.M. - Não. Porque já nos Estados Unidos, e desde 1979, trabalhava como pastor da Assembleia de Deus Emanuel, tendo sido credenciado, a pastor, pela Convenção das Assembleia de Deus americanas.
Enquadrado ainda na minha ação de pastor sou diretor e professor das
Escolas Bíblicas para Obreiros (pastores e diáconos).
CN - Nessa sua ação de pastor também subscreve, quinzenalmente, e há 17 anos, no Jornal “Cerveira Nova”, a rubrica “A Palavra de
Deus”.
M.V.M. - Isso foi uma inspiração Divina. Através do Luso Americano, constatei que determinado pastor, que tinha um comentário de “A
Palavra de Deus” naquele Jornal, cessou as suas funções. Eu, inspirado
por Deus, escrevi ao diretor do Luso Americano e ele me abriu as portas.
E desde aí começou a nossa rubrica, “A Palavra de Deus”, no Luso Americano, depois no Valenciano e também no “Cerveira Nova”. E mais tarde no Caminhense a convite do falecido diretor Sr. Guerreiro Cepa.
CN - Essa mensagem que enviais para Portugal e que tem sido
publicada por vários jornais tem atingido os objetivos que a vossa Igreja
pretende?
M.V.M. - Sim. Tem atingido os nossos desejos. Temos recebido
comunicações, não só de Portugal como de diversas partes do Mundo
onde existem núcleos de emigrantes portugueses.
CN - Em Vila Nova de Cerveira e em Caminha existem, desde há
tempo, Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus. A colaboração com “A
Palavra de Deus” nos jornais locais terá contribuído para o aparecimento
dessas Igrejas?
M.V.M. - Muito. Foi Deus que me inspirou para mandar os comentários para o “Valenciano”, para o“Cerveira Nova” e para o
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“Caminhense”, porque Deus me havia mostrado que havia uma obra a
realizar aqui. A minha esperança, já que eu não podia estar em Portugal,
mas sim nos Estados Unidos, é que fosse enviado para essas terras um
servo de Deus que abrisse as Assembleias de Deus. E assim isso veio a
acontecer em Cerveira e em Caminha onde já temos Igrejas.
CN - Sabemos que há leitores do Jornal “Cerveira Nova”, que são
católicos, mas que leem, quinzenalmente, “A Palavra de Deus”. Que comentário faz a isso?
M.V.M. - A nossa Igreja tem a Bíblia como única regra de fé e de conduta. E é possível que esses sinceros católicos, humildes e honestos, que
através da “Palavra de Deus” o Espírito Santo do Senhor lhes toque nos
seus corações, nas suas almas e os convencerá, realmente, do caminho
da verdade e da vida. Por isso creio de todo o meu coração que esses
católicos serão ajustados ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo
numa maneira tremenda e poderosa para estarem preparados, para
quando o Senhor Jesus voltar para buscar a Sua Igreja eles também serão tomados e levados para o Céu, através do arrebatamento da Igreja e
da ressurreição, que se vai dar, dos vivos e dos mortos. Eu creio de todo
o meu coração que esses leitores são guiados pelo Espírito Santo do Senhor.
CN - Voltando, novamente, ao tema emigração, gostaria de lhe perguntar o seguinte: O Emigrante português nos Estados Unidos da América tem a colaboração, que por vezes necessita, da Embaixada ou dos
Consulados?
M.V.M. - Sim. A colónia portuguesa dos Estados Unidos tem um
apoio directo através dos consulados em Nova Iorque e nas áreas de Nova Iorque. Igualmente os portugueses tem criado clubes que organizam
as suas festas e as suas reuniões em colaboração com o consulado português. Isso é muito bom e dá uma boa imagem dos portugueses, e tornase num orgulho para Portugal.
CN - É difícil ser emigrante nos Estados Unidos?
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M.V.M. - Quando a pessoa chega lá e não conhece a língua, o inglês,
é difícil, é duro, principalmente nos primeiros anos. Mas, depois, logo
que se comece a compreender um pouco de inglês as coisas modificamse e para melhor. Eu conheço portugueses que tiveram, no início, grandes dificuldades, mas que hoje possuem empresas de muito valor.
CN - Atualmente há melhores condições para quem emigra para os
Estados Unidos do que havia no passado?
M.V.M. - Penso que no passado era mais fácil as pessoas legalizarem
-se como emigrantes. Agora com a grande entrada dos povos do centro
América e, até, do sul América, tudo se tem tornado mais difícil.
CN - Que é, para Manuel Venade Martins, o ser emigrante?
M.V.M. - Para mim, o ser emigrante, é algo tremendo. É como um
viajante que vai descobrir uma nova terra. Eu, com a experiência de ser
levado para África como militar, aprendi algo que veio a acontecer, a
enfrentar essa tarefa que a emigração nos dá.
CN - Desde a sua saída do concelho de Vila Nova de Cerveira, e já
se passaram longos anos, as diferenças que nota são positivas ou negativas?
M.V.M. - Para mim são todas positivas. No concelho de Vila Nova de
Cerveira vê-se progresso, especialmente com as novas vias de comunicação e com as antigas estradas arranjadas, novas construções para habitação e comércio, zonas industriais, jardins e outros melhoramentos
que são bem visíveis.
CN - Quando vem à sua terra, Lovelhe, o que gostaria sempre de
ver?
M.V.M. - Vou ser sincero de todo o meu coração. O que eu gostaria
de ver sempre na minha terra era uma Igreja Evangélica, uma Assembleia de Deus, uma Igreja Cristã, em que esse templo estivesse aberto
aos lovelhenses para que eles pudessem assistir aos seus serviços e ve139

rem o que realmente nós pregamos e ensinamos, e verem, também, o
nosso amor pelas almas do concelho,
mais precisamente de Loivo, de onde meu pai era natural, e de
Lovelhe, a minha terra natal.
CN - A terminar que mensagem quer deixar aos cerveirenses emigrantes, e aos não emigrantes?
M.V.M. - A todos os cerveirenses, emigrantes e não emigrantes,
quero desejar que Deus os possa abençoar grandemente, conforme o
que está escrito em S. João no capítulo 3, versículo 16: É que Deus amou
o Mundo de tal maneira... Por outras palavras: Deus amou os cerveirenses de tal maneira que deu o Seu Filho amado para que todo aquele que
Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
José Lopes Gonçalves
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Paris - ano de 1969
Manuel Venade e Fernanda Martins na praça do
Trocadero, em Paris -Frente à Torre Eiffel
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(A MINHA CONSAGRAÇÃO EM HARISON, N.J.)

Fui consagrado ao Ministério pelo Pastor Woldson Alves,
juntamente com os irmãos do Ministério, aos 27 de junho de 1982.
Foram momentos de grande alegria, regozijo e esperança.
Que deus continue a abençoar o Pastor Alves e o Ministério.
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Manuel Venade Martins com Irmãos do Ministério de então, da Assembleia de Deus, em Harrison, N.J.: Carlos Pinto, António
Leonardo, Ir. Cláudio e Nelson Oliveira

Alunos da Escola Bíblia com seus certificados
consagrados ao Ministério
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Juntamente com Igreja Emanuel, de Harrison, realizamos este evento de batismo.
Conforme se vê na foto, um bom número de irmãos que ainda permanecem fiéis a
Deus. Em 1978, na foto podemos ver os pastores Manuel V. Martins e Gustavo.

Festa de Natal em 2015
Grupos de irmãos que fizeram parte deste maravilhoso evento.
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Casa em Valença - Portugal
Casal Manuel e Fernanda Martins com Gina Martins

Entenmann’s Bakery; Bay Shore, Ny
Fábrica de doces, em Bay Shore, Nova Iorque, a onde trabalhei com muitos
nossos compatriotas
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Igreja de Farmingville
Festa do Da das Mães; cada Irmâ em Cristo com a sua rosa

Pastor Woldsom Alves, na Assembleia de Deus, em Brentwood, NY
Foi ele que, em 1981, me introduziu no Council Assembly God
Credenciado por ele a Pastor
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No ultimo dia do ano 2016, conforme podem ver nesta foto, muitos irmãos
presentes com mãos dadas agradecendo a Deus pelo ano que terminou.

Casal Tony e Adelaide Coelho acompanhados pelo casal
Manuel e Fernanda Martins
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Igreja em Nampula, Mozambique, África (no ano 2011)
Visita do Pastor missionário Silmar à igreja Assembleia de Deus Emanuel.

QUARTEL MILITAR EM BULA , GUINÉ‐BISSAU – ÁFRICA
Capitão Teixeira Diretor das escolas primárias e liceus
Manuel Venade Mar ns (Professor Primário)
Com a sua turma; 2ª e 3ª Classes – anos 1961‐1963
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SE DESEJAR VISITAR UMA
IGREJA EVANGÉLICA, PERTO DA SUA
ÁREA ONDE VIVE, PODE CONTACTAR
ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÓNICO
venademartins@yahoo.com
OU VISITAR O NOSSO SITE
http://www.igrejaemanuel.org
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