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PALAVRA DE DEUS 
 

         Porem Ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. 
E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo 
preparado. E todos à uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um 
campo, e importa ir vê-lo; rogo-te que me hajas por escusado. E, outro disse: Comprei 
cinco juntas de bois, e vou experimenta-los; rogo-te que me hajas por escusado. E 
outro disse: Casei, e portanto não posso ir. (Lucas 14: 16-21) 
 

INTRODUÇÃO 
 

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

COMENTÁRIO 
 A MENSAGEM DA SALVAÇÃO E SEU PLANO 

      Esta parábola mostra uma pessoa de grandes poderes económicos, em terras 
longínquas, preparou uma gloriosa e magnificência ceia (festa) e convidou a muitos. 
Chegada a hora da ceia, e da comparência dos convidados todos se retraíram, 
apresentando descul-pas. Evidentemente não quiseram vir e, faltando-lhes a coragem 
para dizer não queremos, não aceitamos o convite, mas não antes disseram não 
podemos ir. Mas qualquer que tenha sido a razão de não quererem falar com 
franqueza e não comparecerem à ceia, (festa) as suas desculpas foram simplesmente 
fingidas. 
O primeiro disse: comprei um campo e importa ir vê-lo: rogo-te que me dês por 

escusado. Que pressa havia não podia ele ir em outra ocasião ver o campo? O 
segundo não deu melhor desculpa, comprei cinco jun-tas de bois e vou experimenta-
las, rogo-te que me dês por escusado, que mal havia em dar aos bois mais um dia de 
descanso? Além disso, valesse ou não o dinheiro dado, já estavam comprados. Mas a 
desculpa do terceiro foi a pior de todas, casei portanto não posso ir. Porque não levar, 
o amor do seu coração, (esposa) com ele? 

A aplicação espiritual desta história deve ser evidente a todos. Deus, a um custo 
infinito, preparou uma ceia (festa) para nós pe-cadores perdidos, e ordenou aos Seus, 



ser-vos que fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho, a mensagem da 
salvação, a toda a criatura. (Marcos 16:15)   

   Note, agora seguem-se as maiores desculpas da humanidade, em referência ao 
convite do Mestre. Com vários aspetos estas pessoas se negam incondicionalmente a 
não aceitarem o convite, e assim formam as suas próprias desculpas. Apresentamos a 
seguir alguns desses casos, por exemplo, vejamos alguns factos. 

 
                                1) NUNCA FIZ NENHUM MAL A ALGUÉM                                               

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

2) VOU CORRIGIR-ME E VIVER UMA NOVA VIDA. 
 

   Fazes bem em dizer que vais corrigir-te e viver uma nova vida, mas quero 
perguntar--te que vais fazer das negras culpas pas-sadas? Uma reforma na vida não 
remo-verá tais culpas, pode ser amado leitor, que noutro tempo te tivesses entregado 
ao vicio de beber, de blasfemar, ou outro qualquer mau habito, e que ultimamente te 
tenhas corrigido e assim chegado a ser o que a sociedade chama, uma pessoa re-
staurada, isto é bom e decente, mas não ti-rará de ti a culpa e carga do pecado em tua 
vida, somente Jesus te pode limpar, todos os teus pecados, porque na cruz verteu seu 
sangue. 

 
3) OUTROS DIZEM, DEUS É MISERICORDIOSO 

 
       O inimigo das nossas almas anda por aí, com seus feixes de mentiras 
distribuindo-as a uns e outros, e fala ao homem e ele diz, Deus é muito misericordioso 
e não vai castigar ninguém, e quanto a isto não dão crédito, às palavras do servo do 
Senhor, eles argumentam, Deus não pode castigar o pecador no inferno. É uma 
bendita verdade que Deus é mise-ricordioso, mas Ele é também Santo e Justo, e 
jamais exercerá misericórdia em prejuízo da Sua justiça, todos os atributos divinos 
são perfeitamente equilibrados e não podem chocar-se entre si. Aquele que é 
misericordioso é tardio em irar-se, é o mesmo que ao culpado não tem por inocente. 
Ler (Êxodo 34:6-7) 
       O perdão e a misericórdia de Deus che-gam até nós unicamente pelo sacrifício 
de Cristo, e todos quantos recusarem a vida eterna mediante a Sua morte perecerão 



para sempre. Lê-se: Os ímpios serão lançados no in-ferno, e todas as gentes que se 
esquecem de Deus. (Salmo 9:17) Aquele que não crê no Filho não verá a Vida, mas a 
ira de Deus permanece sobre ele. (João 3:36) 

4) SE ALGUÉM CUMPRIR O MELHOR QUE PODER SERÁ SALVO? 

 
Tens sempre feito o melhor que podes? Quantas vezes terás feito o que não 

devias? E deixado de fazer o que devias ter feito? Dirás: não tenho a pretensão de ser 
perfeito, certamente não és, mas lembra-te que admitir isto é, afastar qualquer 
possível esperança de se-res salvo pelo melhor que possas fazer. Um único pecado é 
suficiente para condenar-te, e sabes que tens cometido muitos. Que adianta a 
suposição de que alguém faça o melhor que pode, quando Deus já tem declarado que 
ninguém jamais o fez? Diz o profeta do Senhor: Todos nós andamos desgarrados 
como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre 
Ele a iniquidade de nós todos. (Isaías 53:6) No Salmo também diz: Desviaram-se to-
dos e juntamente se fizeram imundos: não há quem faça o bem, não há sequer um. 
(Salmo 14:3) 

Amado leitor, o melhor que podes fazer, é admitir que estás irremediavelmente 
perdido, mesmo que se de hoje em diante e até ao dia da tua partida não come-tesses 
mais pecado algum, não serias salvo nessa base, porque nenhum pecador é sal-vo 
pelo que faz mas por aquilo que Cristo já fez para salvar-te. Aquele que não pra-tica 
mas crê, aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. (Romanos 
4:5) 

 
5) NÃO ACREDITA NAS BOAS OBRAS? 

 
    Quando a gente mostra a qualquer que seja, a Mensagem da Salvação, é 

inteiramente pela graça, e não por meio das obras, não é raro ouvir--se a pergunta. 
Não acredita nas boas obras? Isto é um grande engano que rói a alma da 
humanidade, o que a Palavra de Deus ensina, é que uma pessoa que não está 
convertida, não pode fazer boas obras, visto que as boas obras devem nascer de um 
bom motivo, que será o amor ao Senhor Jesus, a partir do momento que uma pessoa 
é salva, tudo o que fizer deve ser feito para a glória de Deus. Por exemplo o 
testemunho da conversão do carcereiro, vemo-lo mostrando a fé pelas suas obras. E, 
tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. (Atos 
16) 

    A Bíblia ensina. Que sem fé é impossível agradar a Deus. (Hebreus 11:6) Assim, 
enquanto não fores salvo não poderás fazer boas obras, mas crendo no maravilhoso 
amor de Deus para contigo, então o servirás por gra-tidão ao que Ele fez por ti, e 
procurarás fazer boas obras. 

 
6) QUAL SERÁ MELHOR, SER RELIGIOSO OU CRENTE! 

 
   Queres dizer que achas difícil ser cren-te? Se é isso estás completamente enga-
nado, dirás, várias vezes tenho tentado ser e tenho fracassado, cessa de procu-rar 
salvar-te por teus esforços. A obra que Cristo consumou, é suficiente, e a justiça divina 
está satisfeita e completa conforme se lê. Crê no Senhor Je-sus Cristo e serás salvo 



(Atos 16:31). Mas o que eu quero dizer é que é difícil viver a vida de um crente, 
concordo no entanto faço-te uma pergunta, será mais fácil servir ao inimigo ou do que 
servir a Deus? Qual será o melhor mestre? Quem dará a melhor recompensa? Não 
deves voltar as costas ao teu melhor Amigo, o Senhor Jesus Cristo nosso Salvador, 
não rejeites nem desprezes a Sua grande salvação, não resistas ao Espírito Santo, não 
lances para longe de ti, o amor do Filho de Deus, para não caíres desgraçadamente na 
perdição eter-na! E porquê, amigo leitor perecer quando podes ser salvo? A escolha e 
decisão é tua, escolhe a Cristo o Senhor. 
 

7) NÃO POSSO RENUNCIAR AOS PRAZERES DO MUNDO 
 

     Ninguém te pede que renuncies a coisa alguma enquanto não fores salvo, é verda-
de que a salvação, inclui livramento da ser-vidão e domínio do pecado, bem como do 
castigo devido ao mesmo, mas não é fácil para ti poderes ter uma coisa sem a outra. 
De qualquer maneira Deus diz ao pecador que re-nuncie à iniquidade para dar-lhe o 
perdão e a paz. O caminho de Deus é este, recebe Cristo agora no teu coração e serás 
salvo do poder e da condenação do pecado. Conta-se que depois de ouvir a 
mensagem do evangelho, um certo indivíduo dizia: Deus não me salvará agora, 
porque, tenho decidido ir a um baile à noite, e Ele não me quererá salvar enquanto eu 
não renunciar a isso. A ocasião para ele, é agora o tempo da salvação, e o Senhor 
Deus estava esperando por ele, assim como ele é, e onde estava, aceitou sem mais 
demora o Seu livre perdão. Esta palavra foi uma bênção para a sua alma, tomou a 
decisão a serio de seguir a Jesus. Não preciso e acrescentar que ele não foi mais ao 
baile, tinha en-contrado uma coisa melhor, o Salvador do mundo. 
 

8) VIVER UMA ALEGRIA REAL E PURA 
 

      Muitos tem a ideia que o crente é um sujeito, que passa a vida andando de 
cabeça baixa, rosto melancólico e com modos e aparência exterior de grande santo, 
conforme vemos certos tipos importunam as pessoas pelas suas maneiras (falsas) 
religiosas de porta em porta, transfigurando-se em Ministros religiosos para 
infelizmente enganarem os incautos, mas Jesus disse pelos frutos os conhecereis. 
Esta é uma das maiores e falsas aparências, com modos religiosos muito atraentes, 
figurando como de grande personagem, com suas vestiduras formais de aparência 
sacerdotais ou eclesiásticas, receamos as mais divulgadas imitações exteriores, 
mentiras que certos indivíduos se manifestam, e tem imitado, forjado e camuflado o 
real e genuíno Evangelho entregue ao verdadeiro homem de Deus, mas havendo a 
rejeição penetrado num coração endurecido apenas lhe resta uma porção fantasiada 
de todo aquele que apenas vive uma vida religiosa falsa, insegura, triste e abatida, e 
não se guia pela verdadeira bússola, que é a Palavra de Deus e pelo guia que é o 
Espírito Santo.  
        Afinal que pode haver no Evangelho para fazer alguém triste? Será que ter a 
certeza do perdão de Deus faz a gente triste? Pode viver triste uma pessoa que tem a 
certeza de ir passar a Eterni-dade com Cristo, na glória? Por exemplo, pode sentir-se 
triste o condenado à morte que foi per-doado pelo seu Rei? Só o crente é libertado da 
escravidão do pecado, e somente ele tem o direito de ser feliz, mesmo até nesta vida e 
na eternidade, com Jesus o Salvador. O salmista exclama: Feliz é o povo cujo Deus é 
o Senhor.  (Salmo 144:15) Na Tua Presença há fartura de alegria. (Salmo 16:11) 
 

9) HÁ TANTOS FINGIDOS, MAS TU SÊ PURO 



 
    Será esta a desculpa para não aceitares o convite para ires à reunião do Evangelho? 
É uma desculpa infeliz, conheces pessoas, que di-zem que são crentes, mas as suas 
vidas provam que são pessoas fingidas, porquanto sejam membros duma ou outra 
igreja fazendo coisas que muitos idolatras não se baixam a fazer, mas se te inclinas a 
apontar, a criticar e a falar de todos, isso é uma desculpa injusta, é puro fingimento 
religioso apenas. 
       Mas isto seria um raciocínio injusto, todos aqueles que professam ser mais 
santificados, não devem apontar a fraqueza do seu irmão na fé, se isto for o teu caso, 
esses mesmos a quem te referes, nem que seja no teu íntimo, que dizem que são até 
mesmo crentes e não são nada. Por causa disto devemos concluir, que todos os que 
professam são, fingidos? Isto seria injusto, e até mesmo néscio como afirmar que todos 
por exemplo são ladrões, de maneira alguma, temos de nos examinar a nós mesmo 
mais um pouquinho, e deixar de lado, tudo aquilo que está a embaraçar a nossa vida e 
comunhão com Deus. 

O facto de que alguns são crentes fiéis, prova que a base do seu cristianismo, na 
realidade deve ser boa, pois ninguém falsifica o que tem valor, admitamos todavia, que 
alguns crentes verdadeiros sejam inconsistentes no seu preceder, servirá isto de 
justificação para que tu mesmo não sejas um crente fiel? Pensa nisto melhor, faz o teu 
próprio juízo e decide-te a te converteres a Cristo, que está esperando por ti. Ler 
(Apocalipse 3:20) 

 
10) NÃO IMPORTA O QUE ALGUÉM CRÊ, CONTANDO QUE SEJA SINCERO 

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

 
11) ESTOU ESPIRITUALMENTE CONFUNDIDO 

 
 Não sei realmente o que faça, há tantas opiniões que chego a ficar confun-dido sem 

saber em que deva crer. Se este é o teu pensamento preciso fazer-te sentir 
profundamente a importância de seres guiado unicamente pela infalível Pa-lavra de 
Deus, por exemplo, conta-se que uma senhora que já não tinha muito tempo de vida e 
estava ansiosa acerca da sua alma, pediu encarecidamente a um crente evangelista, 
para visita-la, perguntou ela, ao evangelista, qual é a sua opinião sobre a salvação? 
Não tenho nenhuma, foi a resposta dele, a mulher mos-trou-se perplexa, a senhora 
parece ad-mirada? Disse o evangelista, mas vamos supor que eu tinha uma opinião 
formada, que bem lhe poderia isso fazer, visto que não seria senão a opinião formada 
de um mortal, como a senhora, posso contudo, dar-lhe coisa melhor posso dar-lhe a 



Palavra de Deus? Ela respondeu: fale.  
       E assim foi, o homem de Deus (evangelista) pregou-lhe a mensagem que Jesus 
mandou que pregasse-mos, e leu a Escritura Sagrada: Ide por todo mundo, pregai o 
evangelho a toda a criatura. (Marcos, 16:15) Fez um breve comentário, persistente e 
com objetivo e como resultado foi que a senhora, logo encon-trou paz para a sua 
alma, jubilosa creu em Jesus Cristo, seguiu aprendendo também, nesta pergunta, que 
também era para ela. Que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo. (Atos 16:31) Somente o que necessitas é de te decidires e 
tomares a tua própria decisão.  
                                                                       

12) QUE É NECESSÁRIO PARA ME SALVAR? 
 

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

13) COMO POSSO ENTÃO SER SALVO? 
 

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



     São muitos os que tropeçam na simplicidade do Evangelho, quando a Palavra da 
Salvação lhes é enviada assim tão completa e gra-tuita, logo dizem que isto de 
somente crer no Senhor Jesus para ser salvo, é um meio demasiadamente fácil, 
graças a Deus, que é fácil! É fácil e contudo, não é demasiada-mente fácil, uma vez 
que só o podemos obter crendo naquele que fez o impossível por nós, porque para 
Deus tudo é possível. (Mateus 19:26) 

   Não foi fácil para Ele que foi escar-necido e insultado pelos homens! Não foi fácil 
para Ele que foi açoitado, cuspido e crucificado, e ter sido abandonado pelo próprio 
Deus, no momento mesmo da Sua suprema humilhação e agonia, para Ele ser ferido, 
pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, para nos salvar. 
(Isaías 53:5) E se tu, caro leitor, não fores salvo por esse meio não serás salvo de 
modo algum, por qualquer método que os homens tratam de inventar e complicar a 
preço de alguma obra material, mas a Bíblia ainda diz: Aquele que não pra-tica mas 
crê n'Aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. (Romanos 1:5) 

 
15) OUTROS DIZEM, MAS EU ACHO QUE SEMPRE CRI EM JESUS 

 
Fica ciente que se isto é o que dizes ou pensas, estás redondamente enganado. 

Não há ninguém que tenha sempre crido em Jesus, e verdadeiramente não o siga, 
podes ter crido em mudar coisas a Seu respeito, mas nunca realmente con-fiaste n'Ele, 
nunca o recebestes e nem aceitaste pela fé, o Seu glorioso Evangelho, porque se o 
tivesses feito esta-rias salvo. Como é que crês acerca do Senhor Jesus? Crês que Ele 
morreu na Cruz pelos pecadores, mas crer assim nisso não resolve a tua situação, mas 
nota bem, crês tu que Ele derramou seu sangue, sofreu e morreu pelos teus pecados?  

Se de facto assim crês saberás, pela Palavra de Deus que tens a vida eterna, e que 
não mais serás julgado pelos teus pecados, ninguém pode crer no Senhor Jesus e não 
estar salvo, porque Ele próprio o tem decla-rado, que todo aquele que n'Ele crê recebe 
o perdão dos pecados. (Atos 10:43) E, todo aquele que crê é justificado de todas as 
coisas. (Atos 13:38-39) 

 
                   16) EM QUEM ESTAMOS CRENDO! CREIO À MINHA MANEIRA 
 

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

 
17) NÃO DEVO EU REZAR, PARA SER SALVO? 

 
        Em parte alguma da Bíblia somos ensinados a rezar, mas outro sim a orar, neste 



caso não é que seja necessário orar para obter a salvação, mas se ainda não 
frequentas a igreja do Senhor, e te decidires a orar, (não a rezar) Deus te irá abençoar, 
no Céu vai haver muitas surpresas, pelos salvos, que na sua última hora de viventes 
neste planeta, creram no Senhor Jesus. É, que o Altíssimo Deus não vê como o 
homem, Deus vê o coração, e o homem apenas vê o exterior. (1ª Samuel 16:7)  
        Por conseguinte a Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, 
que deve abarcar e ter fé na obra consumada por Cristo. Disse Jesus a Nicodemos 
estas palavras: Para que todo aquele que n'Ele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna (João 3:15). E Paulo conforme anteriormente já falamos, também em resposta 
ao carcereiro, respondeu à per-gunta. Que é necessário que eu faça para me salvar? 
Não disse, ora fer-vorosamente pedindo perdão e serás sal-vo! Mas simplesmente 
disse. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. 

Primeiro ato em tua vida é crer no Senhor e segui-lo e logo em seguida orarás a 
Deus pedindo perdão dos teus pecados e ajuda a cada dia de tua vida, como novo 
crente, se isto for o teu caso. Ele está agora mesmo instando contigo para que o 
aceites, como teu pessoal Salvador. (2ª Cor. 5:20). 

Como te decides a pedir a Deus a salvação, enquanto permaneces no terrível 
pecado? Vejamos alguns factos:  

a) Primeiro de tudo compreende que és um pecador.  
b) Segundo arrepende-te dos teus pecados.  
c) Terceiro, aceita no teu coração, o sacrifício no Calvário.  
d) Quarto, e também aceita pela fé, das mãos feridas do nosso Salvador Jesus 

Cristo, o dom gratuito da vida eterna. Conforme se lê. Quem qui-ser tome de graça da 
água da vida. (Apocalipse 22:17) 

 
                   18) SIM, EU DEVO ACREDITAR E FAZER A MINHA PARTE 
 
Conta-se que certo crente, costu-mava dizer que tinha passado quarenta e dois anos 

(42) da sua vida para aprender três coisas:  
1º Que ele nada podia fazer para se salvar.  
2º Que Deus não exigia que ele fizesse coisa alguma.  
3º Porque o Senhor Jesus Cristo, já havia feito tudo. Se aprenderes estas três 

coisas, nunca mais hás de falar em fazer alguma obra, por conseguinte a ti te compete, 
vejamos ainda estes factos.  

a) A tua parte é admitir que estás perdido, e que como pecador estavas destinado ao 
Hades (inferno) e que também nada podes fazer para a tua salvação.  

b) Na realidade, o teu dever é dar de mão ao pensamen-to de seres salvo por 
alguma obra ou qualquer coisa que faças ou sintas. c) A tua parte, é crer que Jesus já 
fez tudo o que era preciso; e que Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção, com 
o Seu precioso sangue, também por ti. 

 Em qualquer momento que abandones a ideia de quereres ser salvo pelas tuas 
obras, mas creias no Senhor Jesus que já fez tudo e pagou a remissão das tuas 
iniquidades, virás a ser um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com 
Cristo Jesus.  

                                                           
19) SOU UM GRANDE PECADOR. 

 
      Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe 
tudo a teu respeito, ama-te com um amor infinitamente maior, do que o de teus pais e 
tem sempre velado por ti, desde a tua meninice quando ainda dormias aconchegado ao 



colo de tua mãe.  
       A respeito dos teus pecados e desviado dos caminhos de Deus, com teus atos 
carnais. Ele está de braços abertos para te receber, por exemplo, na parábola do filho 
pródigo, fala-nos que o filho desviado (pródigo) mesmo em desgraça e miséria, foi 
recebido pelo pai, conforme podemos ler em (Lucas 15:11-32) Deus está desejoso de 
salvar-te agora, toma o lugar de um per-dido pecador arrependido e terás direito ao 
Salvador dos pecadores perdidos. Porque Ele diz em sua Palavra assim: O que vem a 
Mim de maneira nenhuma o lançarei fora. (João 6:37)  
   

20) TENHO A DEVOÇÃO NO MEU SANTO OU PADROEIRO 
 

       Há um grande numero de pessoas religiosas, por todas as partes deste planeta, 
não somente nos meios rurais, e ainda não civilizados, nas comunidades isoladas e até 
nos meios mais civilizados ocidentais, fechados ao dialogo, com os servos do Senhor, 
quer seja pessoalmente ou mesmo através das vias de comunicações, mais modernas 
e sofisticadas, porque tem nutrido e decidido, não dar abertura a qualquer dialogo que 
seja, e venha ao seu encontro.  

Não cedendo a alguma oportunidade possível, fechados em si mesmo, não 
querendo compreender, nem aceitar a mensagem Divina, dizendo não vou mudar de 
religião, tenho o meu santo ou padroeiro que meus pais me legaram, por conseguinte 
não estou disposta a mudar, mas Deus diz em sua palavra assim: Que te conheçam a 
ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. (João 17:3) 

Que engano está envolvendo essas pessoas, que às vezes caminham léguas, mais 
léguas, para adorarem imagens (ídolos) feitos pelas mãos dos homens, (Salmo 115:1-
8) legadas por errada tradição de seus progenitores, gastando parte de suas vidas, 
numa falsa devoção, onde o autor e fundador são os homens e o inimigo, rejeitando o 
servo de Deus que lhe fora enviado, e por conseguinte não dando o respetivo crédito 
às Escrituras Sagradas, e ao seu verdadeiro autor e Criador, nosso Salvador Jesus 
Cristo. 

Quando Ele sempre persistindo avisa, o homem que se arrependa, e conheça a 
Deus Pai e a Jesus Cristo, aceitando pela fé, como verdadeiro Deus. Ainda o Senhor te 
está dando a possibilidade de te aproximares para Ele, e pores de lado essas velhas e 
enferrujadas tradições, que nunca poderão salvar alguém. Confia no Senhor Jesus, 
que deu a vida por ti naquela cruz no Calvário, para te tirar todos esses teus pecados e 
seres recebido, como um filho agora já salvo, estando com Ele para sempre nos Céus. 
Que Deus te ajude e guarde. 

   
                             21) NINGUÉM PODE TER A CERTEZA DA SALVAÇÃO! 
 
      O apóstolo Paulo respondeu à mais importante de todas as perguntas do 
carcereiro, e foi decisiva. Ele asse-verou e não disse: Crê no Senhor Jesus Cristo e 
tens probabilidade de ser salvo, mas disse isto: Crê no Senhor Jesus Cristo e SERÁS 
salvo! 
      Muitas pessoas dizem que é grande presunção ou engano, alguém afirmar que 
está salvo, ninguém pode ter essa certeza, e que o demais, que podemos fazer é nutrir 
uma humilde esperança. Como isto é diferente do ensino de Jesus e dos Seus 
apóstolos. O apóstolo João afirma: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo Seu Nome vos 
são perdoa-dos os pecados. (1.ª João 2:12) Sabe-mos que passamos da morte para a 
vida. (1ª João 3:14) 

Todo o pecador que crê no Senhor Jesus, tem necessariamente de crer que está 



salvo, isto é na verdade a grande graça de Deus pró pecador perdido que nesta vida 
tão perturbada teve a grande bênção dos Céus, de se encontrar com Jesus. Isto é o 
que Deus tem preparado para ti, mas se alguém duvidar e não crer na Palavra do 
Deus vivo, irá pagar com sua vida na perdição, de eternidade em eternidade, na qual 
não desejo a ninguém. 

 
22) PODE UMA PESSOA SER SALVO REPENTINAMENTE 

  
Na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou que é necessário que eu faça 

para me salvar? Deu-se o testemunho da sua conversão e batismo nas águas, e a 
Bíblia acres-centa: E na sua crença em Deus, ale-grou-se com toda a sua casa. (Atos 
16:34) Dentro de curto espaço de tempo, toda a família creu, foi salva e batizada. 

Seria ingrato dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque as Escritura 
Sagradas, claramente testificam de vários casos e mencionam certas pessoas, no 
Novo Testamento que foram salvas no momento em que creram, quanto tempo levará 
o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Um instante. Deus emprega outra figura, (olhar) 
olhai para Mim e sereis salvos. (Isaías 45:22). 

 
                          23) PENSO, QUE NÃO AMO A DEUS! 
 
     Certa pessoa sentia-se ansiosa pela salvação da sua alma. E rezava e também 

se esforçava por amar a Deus dizia, a fim de obter o perdão dos seus pecados, mas 
ao contrário, o seu coração parecia mais endurecido em crer no amor de Deus, e 
mesmo não conseguia ir à igreja Evangélica, que existia perto na sua localidade. Mas 
certo dia, leu nas Escrituras assim. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos 
amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou Seu Filho para propiciação 
pelos nossos pecados. (1ª João 4:10)  

  Quando de facto percebeu o mara-vilhoso facto do infinito amor de Deus, amor que 
O Pai levou a dar o Seu Filho Jesus para ser a propiciação pelos nossos peca-dos, a 
paz e o gozo encheram o seu coração, e entregou-se arrependida dos seus pecados, 
e definitivamente voltou-se para Deus, não pôde fazer outra coisa senão amar Aquele 
que tanto fizera por nós, deixou as suas rezas habituais e começou uma nova vida 
orando e lendo a Palavra de Deus. 

É bem verdade que deves amar a Deus, mas enquanto não estiveres salvo não 
poderás fazer isso. Amado leitor, medita no Seu amor para contigo e poderás dizer, 
nós O amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. (1º João 4:19) 

 
24) SINTO GRANDE ANSIEDADE E AGONIA 

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



Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. (Atos 16:31) 
 

25) NÃO POSSO PERSEVERAR E SEGUIR A JESUS 
 

Tenho procurado ser um crente evangélico, mas tenho fracassado, ás vezes 
parecia-me que era, mas bem depressa os bons sentimentos desapareciam, e eu 
sentia-me tão mau como sempre, acho que é inútil prosseguir. Não precisas de te 
inquietar a este respeito, o que agora se exige de ti, é que creias no Senhor Jesus 
Cristo, pois no mo-mento que isto fizeres tens a vida eterna, e a certeza de que nunca 
pere-cerás. (João 5:24 e 10:28) Então quanto ao pro-blema de perseverares e 
seguires adiante depois de salvo, o mesmo Cristo que come-çou por te salvar da 
perdição, continuará sal-vando-te do pecado, e finalmente te con-duzirá seguro para a 
gloria Eterna. 

Vejamos o que o apóstolo do Senhor fala: E chamarás Seu Nome Jesus: porque 
Ele salvará o Seu povo dos seus pecados. (Mateus 1:21) Tem prometido, que nunca 
deixará nem abandonará todos os que n'Ele põem a sua confiança, no mo-mento que 
creres em Cristo ficas perten-cendo a Ele, e o Senhor Jesus tem empenhado a Sua 
Palavra que te guiará, defenderá e guar-dará, dando-te graça e força para viveres e 
trabalhares para Ele na Sua vinha, que é a obra de pregar e anunciar o evangelho, 
puro e verdadeiro. 

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

27) NÃO SINTO NENHUMA MUDANÇA NA MINHA VIDA 
 

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



assim verdadeiramente na poderosa obra consumada e na Sua justiça, a paz encherá 
o teu coração e tu amarás, Aquele que te amou primeiro. 
 

28) COMO POSSO EU VIR A CRISTO 
 

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

29) NÃO POSSO PERCEBER - CRISTO SOFREU O MEU CASTIGO! 
 

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

 
30) NÃO COMPREENDO COMO ME SALVAR! 

 
O apóstolo Paulo não disse ao carcereiro: Crê no Senhor Jesus Cristo e te sentirás 

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

 
31) MUITOS ALEGAM AINDA HÁ BASTANTE TEMPO, MAS É URGENTE 

 
       Desejo acrescentar fazendo-te uma das mais importantes perguntas: Estás no 
caminho reto da salvação? Espero salvar-me, mas julgo que não há muita pressa, o 
quê, quando o anjo da morte rondar a tua porta! Tudo vai terminar nesse momento, 
pelo conseguinte este apelo é urgente. Não pensava assim o homicida que, na 
dispensação da lei teria de correr, e fugia para abrigar-se na cidade de refúgio, a fim de 
salvar a sua vida. Ler (Números 35:10-29) Era uma situação figurada para os dias de 



hoje, na qual o nosso refugio é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
       Que dirás no Dia do Juízo quando tiveres de responder pelo desprezo que deste a 
tão grande salvação que Deus hoje te oferece? Pensa sete vezes! Não consintas que 
Satanás te embale a dormir no berço de uma falsa SALVAÇÃO! Em que Jesus Cristo 
não é o Salvador, o tempo é breve e a Eterni-dade está perto, tens em tua frente a 
escolha. Queres, podes ou então negas, por um momento mais, permaneceres sem 
salva-ção? Hoje Deus te quer salvar, o amanhã poderá ser tarde demais!  
 

32) COMO É A REGENERAÇÃO EM CRISTO? 
 

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

33) ALGUNS FACTOS SOBRE A NECESSIDADE DA REGENERAÇÃO 
 

     Geralmente se diz que a regeneração é uma educação ética ou uma experiência na 
vida material ou moral da criatura. Mas o homem pode ter tudo isso e não ser 
regenerado. Vamos apresentar alguns factos, muito necessários na vida do homem 
natural, isto é sem intimidade com o Criador e Senhor 
 
a) A urgência da regeneração. O mundo está perdido e caminha para a condenação 
eterna. O homem necessita de um meio de salvação e tem urgência de obtê-la. Não é 
sem fundamento que os pregadores sempre chamam a atenção de seus ouvintes para 
o facto de que a oportunidade dada pode ser a última. Tal argumento serve para 
demonstrar a urgência do encontro da salvação. Muitos textos bíblicos apelam para a 
decisão HOJE. Podes ler (Mateus 6:30, Lucas 12:28, Lucas 23:43, Hebreus 3:7,13,15 e 
Hebreus 4:7). 
b) A origem da regeneração. A regeneração é obra do Espírito Santo e vem de cima; 
é dos céus. (João 3:5) A regeneração é a única porta de entrada para a vida cristã; é 
pela porta da regeneração que a vida divina é implantada no pecador penitente que 
sinceramente aceita a Cristo como Salvador e Senhor. 
c) A regeneração faz parte do novo nascimento operado por Deus. Não pelas 
obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou 
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. (Tito 3:5) Ao novo 
nascimento chamamos de conversão, tal experiência faz do indivíduo uma nova 
criatura em Cristo, (2ª Coríntios 5:17) proporcionando-lhe uma mudança radical e 
completa tudo se fez novo. 
 

34)  A SALVAÇÃO É UM DOM GRATUITO 
 

VEJAMOS AS SUAS RIQUEZAS DA SALVAÇÃO EM CRISTO 
 

A salvação conforme está nas Escrituras Sagradas, é de uma riqueza 
incalculável, pode-se notar pelas palavras usadas para o plano completo da salvação, 
aqui vão os títulos  principais que incluem esse plano: justificação, redenção, 
propiciação, perdão, santificação e glorificação. Vejamos primeiro estes dois factos. 



        1º. Uma grande mudança: No seu íntimo, o salvo é uma pessoa transformada, 
não se trata de uma prática social, nem uma autodisciplina, nem uma obediência a um 
código de ética, pois jamais alguém foi salvo por isso. Sabemos que a ação social é 
uma coisa boa, mas ela não salva ninguém de seus pecados, porque a salvação é um 
mistério que foi proclamado por Jesus. 
        2º. O significado da salvação. Podemos dizer que o significado da salvação é:  
        a) Uma ressurreição com vitória. Paulo contemplou este mundo como um 
grande cemitério e em todos os túmulos refletem bem uma falsa aparência de gente 
que partiu sem Jesus, mas ele notou e viu escrito: Ao Deus desconhecido, esse que 
vós honrais, não o conhecendo (Atos 17:23) É esse de quem vos quero falar para bem 
de vossas almas de eternidade em eternidade. Também podemos examinar outras 
Escrituras, conforme se lê. Estando mortos em ofensas e pecados nos vivificou. 
(Efésios 2:1) e ainda ele diz, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. (Efésios 
2:6) 
         b) Uma libertação das trevas, para a luz. (Atos 26:18) Mas agora em Cristo 
Jesus, vós que antes estávamos longe pelo seu sangue chegamos perto. (Efésios 
2:13) Isso é maravilhoso, pois nos tornamos assim participantes da natureza Divina e 
havendo escapado da corrupção. (2ª Pedro 1:4) E portanto não pode ser merecida, 
pelo que tenhamos feito ou comprado a troco de boas obras, rezas ou quaisquer outras 
observâncias religio-sas, mas é um dom gratuito que provem de Deus, que nos dá a 
vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 6:23) Não vem das obras para 
que vinguem se glorie. (Efésios 2: 8) 
 
                                      35) A JUSTIFICAÇÃO É SÓ PELA FÉ  
 
     A justificação é o ato de justificar o transgressor, é uma obra maravilhosa de Deus, 
que torna o homem pecador e impuro e declara-o santo, justo e purificado. Nenhum 
juiz terreno poderá jamais fazer isso, somente Deus, o supremo Juiz, o grande facto 
revelado nas Escrituras é que Deus perdoa o pecador que crer e aceitar o seu Filho 
Jesus Cristo como Salvador. O que engloba este mistério e a exposição deste facto é a 
doutrina da justificação pela fé. 
     O verdadeiro cristianismo é a demonstração da graça divina, para todos os homens 
(Tito 2:11) Falamos do cristianismo praticado, e estudando a epístola de Paulo aos 
Romanos, podemos entender esse ponto doutrinário. Antes da Reforma Protestante, 
essa doutrina tinha sido afastada a um esquecimento quase total, pois a Igreja Romana 
havia enchido o mundo com a doutrina das boas obras, para dotar o católico de 
merecimentos pessoais para a salvação. Ensinava ainda a penitência, a venda de 
indulgências, pelas quais substituíram a graça de Cristo. 
     Por exemplo, Adão e Eva perante Deus, também tentaram cobrir a sua nudez com 
frágeis folhas da figueira, num esforço que simboliza a tentativa do homem de prover a 
sua própria justificação. Mas este é o ensino claro das Escrituras, sendo justificados 
pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. (Romanos 5:1) Mas se é 
por graça já não é pelas obras. (Romanos 11: 6)  
 

36) PRECISO NASCER DE NOVO? EU, DIGO SIM 
 

       Jesus respondeu, e disse-lhe na verdade, na verdade te digo que aquele que não 
nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um 
homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e 
nascer! Jesus responder Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer 



da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, é 
carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: 
Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua vós, mas 
não sabes onde vem,  nem pare onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do 
Espírito. (João 3: 3-8)  
 

UM EXEMPLO DE NOVO NASCIMENTO 
 

       Nicodemos era fariseu e membro do sinédrio, certa noite foi ter com Jesus no 
sentido de ser informado em assuntos religiosos. No sinédrio a que pertencia, ele 
gozava de certa responsabilidade delegada pelos Romanos para que, a lei de Moisés 
fosse administrada na Palestina pelas autoridades religiosas, dentro do esquema da 
soberania romana, esse tribunal era convocado e presidido pelo sumo-sacerdote. 
Quanto ao facto de Nicodemos haver procurado Cristo de noite para dialogar, existem 
várias opiniões, comenta-se que ele por causa da sua posição social, não ousava 
declarar-se abertamente discípulo de Cristo, agindo portanto com demasiada 
prudência, para não ser vítima de desrespeitos humanos, outros supõem que, 
receando a ira dos judeus fanáticos Nicodemos optou por contactar discretamente 
Jesus a horas mortas. 
        Certo teólogo declara a respeito de Nicodemos, é homem convencido, até certo 
ponto, mas não é convertido, ele crê em Jesus como Mestre. Essa crença não salva, 
não é fé regeneradora, tal crente não é capaz nem de entrar, nem mesmo de ver o 
reino de Deus, ele precisa da fé, conforme (João 3: 15-16) para a vida eterna, ou seja 
nascer de novo, a vida do novo nascimento. Nicodemos parece ter sido um dos 
membros mais justos do sinédrio, este facto é provado pela sua boa vontade em 
relação a Jesus, demonstrando ao visita-lo e chama-o de Rabi. 
         Outro escritor sagrado comenta assim, Nicodemos é geralmente considerado 
como investigador ansioso cuja timidez e cautela impediram que se aproximasse de 
Jesus de dia, e o levaram a fazer sua visita nas horas secretas e silenciosas da noite. 
Jesus não lhe deu as honrosas boas vindas,  nem o tratou generosamente, como ele 
teria feito, se Nicodemos estivesse angustiado pela duvida e desejoso  de ver a Jesus, 
falava-lhe, não como um indivíduo que deseja investigar a verdade,  como se Jesus, 
fosse o representante de uma classe religiosa. Nicodemos saúda Jesus sem se 
aperceber que está presente ao Rei da Gloria, o Salvador do mundo, foi essa a razão 
do Senhor lhe dizer, diretamente que tinha de nascer de novo. 
        Jesus pronunciou juízo contra o grupo religioso farisaico, só unicamente por meio 
de uma transformação radical poderia qualquer fariseu tornar-se apto para o reino de 
Deus. Apesar da sua posição religiosa, do seu conhecimento das Escrituras e do culto 
que com certeza prestava ao único Deus, necessitava ir além do cumprimento das 
tradições humanas e da mera observância formal da lei de Moisés. Ele precisava da 
vida divina, da regeneração espiritual, de seu coração renovado pelo Espírito Santo, 
como salientou o Senhor Jesus, Nicodemos precisava nascer de novo da água e do 
Espírito, como todo o ser humano necessita. (João 3: 5) 

Que todo o ser humano tem necessidades, é uma verdade real, necessidades 
de ordem fisiológica, moral, espiritual, economia e social, mas a maior necessidade do 
homem não é a saúde, a educação, a riqueza, o conforto, a cultura, a religião. A maior 
necessidade do homem natural, é o novo nascimento, é possível viver na presença do 
Criador, após a morte sem dinheiro, sem prestígio social, sem cultura. Mas, não se 
pode entrar no reino de Deus sem o novo nascimento, sem Jesus Cristo o Salvador do 
mundo. 



       Um leitor, que porventura recebeu educação religiosa poderá pensar: Nasci num 
lar religioso, fui instruído na escola do catolicismo, canto no coral da igreja e contribuo 
para a mesma com ofertas regulares, frequento assiduamente a igreja tradicional, que 
meus pais me legaram, por conseguinte eu acho, que não careço de nascer de novo. 
Alguém ainda poderá argumentar nunca prejudiquei o meu próximo, sou pessoa de 
bons sentimentos e procuro ser exemplar no meu comportamento profissional, acredito 
em Deus e sou fiel à religião que meus progenitores me ensinaram. Por conseguinte, 
não reconheço em mim essa necessidade, como se lê na Bíblia.  
      Estes indivíduos religiosos podem ser e fazer o que declaram, contudo se não 
nascerem de novo jamais entrarão no reino de Deus, pois Jesus afirmou-o 
solenemente. Necessário vos é nascer de novo. (João 3:7) Meu desejo é que Deus te 
possa ajudar a passar essa barreira, e teres um encontro real e genuíno com Jesus 
Cristo. 

 
37) DEUS QUER SALVAR-TE, AGORA 

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

38) PENSANDO NA POSSIBILIDADE DE SE SALVAR  (SALVAÇÃO) 
 

        Salvar é uma palavra de fácil compreensão para qualquer indivíduo, poder melhor 
assimilar com seu entendimento natural, a tomada e decisão de se aproximar de Deus, 
mas necessário é descer do seu alto pedestal, que por vários métodos alcançou em 
sua vida peregrina, economicamente sólida e instável, uma vida social  remarcável, 
muita influencia nos altos meios comunitários e estatais. Posição que lhe tem valido ser 
uma pessoa respeitável na sociedade que se integra, e de grande influência nos meios 
políticos. 
        Torna-se mais difícil para essas pessoas alcançarem e chegarem à compreensão, 
e de ao novo nascimento abarcarem, embora que o Altíssimo Deus não nos deixou 
nada complicado, para que o ser humano não possa nutrir e assimilar, mas derivado a 



esses fatores quotidianos, na vida, que eu já apresentei, se lhes torna mais penoso e 
intransponível passar essa barreira.  
    Também o inimigo das nossas almas, trata de colocar obstáculos em sua 
caminhada, para que na realidade nunca chegue à compreensão, ou mesmo procurar 
entender, o que isso em sua vida terrestre representa. Se é pessoa aberta à 
Mensagem do Evangelho, à crucificação de Jesus na cruz, e à sua ressurreição, Deus 
fará chegar alguém até junto de essa pessoa, para lhe ministrar o plano da Salvação, 
efetuado pelo Senhor Jesus no Calvário. 
      Pode mesmo enviar seu anjo, que até mesmo lhe poderá falar em sonhos, temos 
tantos casos bíblicos, como propriamente o autor destas linhas tem conhecimento, 
como de igual modo e até creio que pode usar este comentário para falar a algum 
leitor, ou mesmo enviar um seu servo ao encontro de alguém, mesmo até caído, 
desamparado, doente, sem rumo, perto do suicídio ou da morte. 
      Como de igual o poderá fazer chegar as Boas Novas àquele indivíduo, que esteja 
numa situação pouco cómoda, por exemplo, num estabelecimento hospitalar, num lar, 
numa prisão, ou em qualquer lugar que até acidentalmente se encontre, estou certo 
que o Deus todo-poderoso se irá manifestar a um coração desesperado, faminto e 
sequioso, que espera ajuda Divina. Mas lembre-se tal pessoa que só terá poder do 
Alto, quando essa intervenção for através de Jesus Cristo nosso Salvador. 
 

39) COMO ENCONTRAR O CAMINHO? 
 

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

40) CONFESSO E ARREPENDIMENTO (Faça esta oração) 
 

       A ti recorro, assim como sou, porque o teu sangue por mim derramaste, e a minha 
alma na cruz resgataste, Oh Senhor Deus, eu venho arrependido aos teus pés, e aqui 
estou, a pedir-te perdão! Apresentando-me, assim como sou, as minhas culpas e 
pecados, a minha alma poderes libertar, só tu cujo sangue as podes limpar. Oh Senhor 



Jesus, eu venho aos teus pés e aqui estou para me receberes, assim como sou, e 
alívio me dá, pureza e perdão. Com tuas promessas, Oh Deus Altíssimo, eu venho a ti 
receber a salvação. 
      Amado leitor, se tomastes a tua própria decisão de seguir os santos caminhos de 
Deus, e aceitas ao Senhor Jesus Cristo como teu único Salvador pessoal, e foste 
abençoado mediante a leitura desta Mensagem da Salvação, e desejas mais 
informação, ou encontrar um lugar onde te possas reunir para adorar a Deus em 
espírito e em verdade.  
 
       Comunica-te connosco, e poderás escrever por via  
 
E.Mail: pastorvenade@yahoo.com  
 
ou também para: 
 
 Igreja Evangélica, Assembleia de Deus Emanuel 
14 Connecticut Ave. 
Bay Shore, N. Y. 11706 
USA 
 


