A BASE
SOBRENATURAL
DA SALVAÇÃO
Eduardo Eide Nagai

www.hajaluz1.com

São Carlos, SP
PerSeeditora
www.perse.com.br
2014

1

2

A BASE
SOBRENATURAL
DA SALVAÇÃO
Eduardo EideNagai

www.hajaluz1.com

3

Copyright © by Eduardo Eide Nagai
Todos os direitos garantidos. Qualquer parte desta obra pode ser
reproduzida ou transmitida por qualquer forma e/ou quaisquer
meios, ou arquivada em qualquer sistema, desde que sejam levados
em conta os direitos do autor.

NAGAI, Eduardo Eide (1980 – )
A base sobrenatural da salvação. PerSe editora.
1. Fé – Doutrina bíblica. I Título

2014
O conteúdo desta obra é de responsabilidade do autor,
proprietário do direito autoral.

Edição e capa do Autor

Impressão, encadernação e venda:
Portal www.perse.com.br

4

“E disse-me mais: Está cumprido:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o
princípio e o fim. A quem quer
que tiver sede, de graça lhe darei
da fonte da água da vida. Quem
vencer herdará todas as coisas; e eu
serei seu Deus, e ele será meu filho”
(Apocalipse 21: 6,7)

Acesse o portal Haja Luz

www.hajaluz1.com
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PREFÁCIO
Entre Marta e Maria

“Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o
homem seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se irar” (Tiago 1:19)

Esse é o volume: A base sobrenatural da salvação.
Jesus, no evangelho segundo Marcos, faz uma pergunta aos seus
discípulos: “Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e
perder a sua alma?”. Que pergunta certeira! Sempre que a leio, fico
horas pensando nela. Que proveito tem o homem em ganhar esse
mundo, satisfazendo seu ego, suprindo suas vontades carnais e ao
mesmo tempo perder a sua alma? Pense, irmão, aquele que ganha
a sua salvação vai ter toda a eternidade para glorificar ao nosso
Senhor Jesus Cristo. Imagine ganhar a alma! Imagine salvar a
sua vida. Imagine ter tudo o que Deus quer te dar.
Agora, aquele que perde a sua alma, vai sentir a segunda
morte, a morte eterna. Perderá tudo. Tudo isso que podemos ver,
tocar, sentir, respirar, viver, como por exemplo, o planeta, as
montanhas, o ar, a vida material corporal, os bens, o dinheiro, a
riqueza, o conhecimento, enfim, tudo passa, tudo perece, tudo se
desfaz, mas a alma de quem está salvo, essa alma não passará. É
uma promessa que Deus faz àqueles que seguirem ao seu filho
unigênito: Jesus. É ou não é poderosa essa Palavra?
Jesus junta a pergunta que eu citei à outra também poderosa:
“Que daria um homem em troca de sua alma?” (Marcos 8:37).
Quando olhamos para esse mundo vemos que para essas pessoas
que vivem a correria do dia-a-dia, que atravessam as ruas a
passadas largas, loucas para chegar ao trabalho, cumprir sua hora,
voltar para casa, e se distrair com bobagens; de nada vale a alma
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para elas. Troca-se a alma por nada. Uns vivem assistindo à TV,
enchendo suas cabeças com as coisas do mundo; outras se
embriagam, outras fazem loucuras pelo corpo, moldando algo que
Deus nos deu da maneira que Ele queria; esquecendo-se, na
verdade, do mais importante: de alimentar a sua alma, semeando,
ouvindo e aprendendo sobre a Palavra de Deus, abrindo a Bíblia,
ou simplesmente, contemplando toda a criação de Deus.
Lembro-me,
enquanto
escrevo
essas
palavras,
inspiradíssimas pelo Espírito Santo, da passagem da bíblia que fala
de Marta e Maria, veja o começo da passagem:
“Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E
certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa.
Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se
assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em
muitos serviços”. (Lucas 10: 38)
Veja que Jesus nos ensina, o tempo todo, alguma coisa que
deveríamos ouvir, mas diante desse ensinamento temos duas
atitudes possíveis, que nós, em nossa vida pessoal, podemos
tomar: o de ouvir, ou o de se ensurdecer. Veja que Maria
estava aos pés Jesus, pronta para ouvir tudo o que o seu
mestre tinha a dizer, e ensinar. Ela era uma verdadeira
discípula. Já Marta, com certeza, estava animada com a estadia de
Jesus em sua casa, tanto é que ela trabalhava o tempo todo para
receber a Jesus Cristo, como uma boa visita.
Acontece, amado irmão, que Jesus não deve ser tratado como
uma boa visita que entra na nossa casa, no nosso coração, e depois
parte. Ao contrário, ele deve estar vivo em nossa vida, morar em
nosso coração, e ficar para sempre dentro do nosso viver. Maria
estava pronta para ouvir a Palavra de Deus na boca do próprio
Jesus, mas Marta estava distraída demais com as coisas do
mundo.

9

O mundo é ensurdecedor, distrai nossa mente o tempo todo.
O cristão verdadeiro deve ser capaz de calar o mundo e
ouvir a voz do Mestre, como Maria. O mundo nos deixa tão
cegos e surdos que Marta achava que Maria deveria ajudá-la nos
afazeres domésticos e deixar Jesus sozinho. Veja:
“Então, [Marta] se aproximou de Jesus e disse:
Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado
que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha
ajudar-me” (Lucas 10)
As atividades do dia-a-dia nos tira tanto a possibilidade de
ouvir os ensinamentos de Jesus, que as pessoas acham que todos
devem fazer o mesmo: servir ao mundo. Jesus de maneira
inteligente responde à Marta:
“Marta! Marta! Andas inquieta e te preocupas com
muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo
uma só coisa; Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não
lhe será tirada” (Lucas 10: 41)
Uma só coisa era importante naquele momento, e Jesus sabia
disso, e Maria sabia disso. Naquele momento, uma só coisa era
necessária: ouvir a Palavra de Deus. E você, irmão leitor, é
Marta? Ou Maria? Você também é agitado e inquieto como Marta?
Busca satisfazer-se? Tenta conquistar o mundo inteiro? Saiba que
Deus está te falando agora que uma só coisa é importante para você:
alimentar o seu espírito.
Alimente-o com o poder da Palavra de Deus. Leia,
ouça e siga-o.
Tiago, em sua epístola, indica-nos um bom caminho nas
trilhas da salvação da nossa alma: “Sabeis estas coisas, meus
amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio
para falar, tardio para se irar” (Tiago 1: 19)
Podemos, desse único versículo, tirar 3 lições maravilhosas:
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todos nós devemos estar prontos para ouvir a Palavra, como já
dissemos nesse volume. Abraão ouviu de Deus que sacrificasse o
seu filho Isaque (Gênesis 22: 1-18). Sem pensar, Abraão obedeceu
ao seu Senhor, ainda que fosse um pedido doloroso. Abraão levou
seu filho ao altar e quando estava prestes a imolar o seu filho, veja o
que aconteceu:
“E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para
imolar o seu filho; Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os
céus, e disse: Abraão! Abraão! E ele disse: Eis-me aqui.
Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe
faças nada; porquanto agora sei que temes a Deus, e não me
negaste o teu filho, o teu único” (Gênesis 22: 10-12)
Abraão é chamado de pai da fé, pelo poder de sua fé em
Deus. Ele estava para sacrificar o seu filho, o instrumento usado
para o sacrifício, o cutelo, estava para descer ao corpo de Isaque, e
bem no último segundo Deus o chamou para impedir esse ato.
Imagine se Abraão não estivesse com os ouvidos atentos para
ouvir o anjo? A ação estaria consumada, mas como ele estava
pronto para ouvir a Deus, deu tempo de parar a sua mão. Assim
é na nossa vida. Muitas vezes cometemos atos insanos por não
escutar a voz do nosso Senhor.
E como podemos ouvi-lo? Será que a voz dEle virá
diretamente aos nossos ouvidos? A Palavra do Senhor nos vem ao
abrir a bíblia e buscarmos as respostas que estamos procurando
para tomar uma decisão. A Palavra também pode ser ouvida através
dos cultos nas Igrejas, quando pastores pregam, ou até mesmo
quando alguém prega a palavra a você. Ela pode vir de qualquer
lugar, de um sonho, de um pensamento, de um filme que
estamos assistindo, ou seja, ela por vir de qualquer momento da sua
vida, independente do que você esteja fazendo, por isso, esteja
pronto para ouvir, o tempo todo.
A segunda lição que podemos tirar da palavra escrita por
Tiago 1:19 é sermos “tardios em falar”, isso porque quando falamos
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nossos ouvidos se tapam para o que Deus está querendo nos dizer.
O muito falar atrapalha o cristão. Deus gosta de objetividade, ele
não age no muito falar, mas no suficiente. E quem tiver ouvido, irá
ouvir as poucas palavras.
Então, irmão leitor, ouça o que Deus tem a dizer a você. Se
for a vontade de Deus, diga, fale o que Ele quer que você fale.
Espalhe a Palavra de salvação aos outros. E saiba que não se
deve entrar em contendas, ou debates. Não jogue sementes onde
não haja terra para lavrar. E se jogar, não insista no muito falar,
porque com poucas palavras o Espírito Santo já pode agir na vida
da outra pessoa. Não se justifique, os justos não se justificam, mas
terão a justificação de Deus. Entregue para Deus todas as
dificuldades que você tiver com as palavras. O Espírito de Deus irá
te usar, mas somente depois de muita busca. Seja tardio em falar,
porém, quando for a hora, o Espírito irá usá-lo para soltar as
palavras de Deus em terras férteis.
E, por fim, devemos ser tardios em irar, eis a terceira lição
do versículo de Tiago. A ira também é um sentimento que arrasa a
nossa alma. Devemos ser mansos, calmos, tranquilos. É assim que
Deus quer que sejamos:
“Despojando-se de toda impureza e acúmulo de
maldade acolhei, com mansidão a palavra em vós
implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma”
(Tiago 1:21)
Quer salvar a sua alma, irmão leitor? Deixe todos os seus
problemas e atividades de lado, e ouça/leia o que Jesus quer te
ensinar: a salvar a sua alma. Avance folha por folha, palavra por
palavra, e colha todos os bons frutos deste humilde livro que o
Espírito Santo trouxe a você. Lembre-se: entre Marta e Maria, seja
Maria!
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1
E o Verbo se fez carne

“Eu sou a porta; e se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará
pastagens” (João 10:9)

Nessa passagem de João 10, vemos como Jesus se coloca
como a base da nossa salvação. Não há salvação da alma sem
atravessar essa porta aberta por ele. No mundo, sabemos que há
outras tantas portas, porém, o que faz a porta de Jesus ser a
salvadora? Para responder a essa pergunta, precisamos entender
quem é Jesus Cristo.
Muitos que estão lendo este livro já ouviram alguém falar, ou
já falaram as palavras: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo", geralmente empregadas em alguma oração, ou algum
clamor, ou em cultos ao Senhor. Quando se fala nesses três nomes,
fala-se nos 3 poderes que são capazes de mudar a nossa vida: Deus
Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são Deus, que estão
unidos por uma causa: Salvar almas.
O Pai é o Criador de todas as coisas. Criou os céus, a terra e
todos os seres que há neles, inclusive nós. O Filho é o Filho
Unigênito do Pai, ou seja, o filho único. Seu nome é Jesus Cristo. O
Espírito Santo é o Espírito de Deus.
Estes são os três poderes do bem que olham por nós,
protegendo-nos e nos resgatam. Deus é o Criador, Jesus é o
Salvador e o Espírito Santo é o nosso consolador. No primeiro livro
cristão que eu escrevi, o livro Haja Luz, eu falei sobre Deus, o Pai.
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Sobre o Espírito Santo eu falarei no terceiro livro: o Ato de
Evangelizar. Agora, nesse que você, irmão leitor, vamos focar em
entender a existência de Jesus Cristo. Veja:
"E, chegando Jesus às partes de Cesareia de
Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem
dizem os homens ser o Filho do homem? E eles
disseram: Uns João Batista, outros Elias, e outros
Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós,
quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo,
disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus,
respondendo, disse-lhe: Bem aventurado és tu, Simão
Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue,
mas meu Pai que está nos céus" (Mateus 16:16)

Aqui vemos que para o povo da época o Filho de Deus não era
Jesus, mas algum dos profetas antigos. As pessoas não tinham as
suas visões espirituais ligadas aos céus, ao contrário, as suas visões
eram carnais; porém um discípulo teve sua visão espiritual aberta, a
de Pedro. Ele foi o único que confessou que o Escolhido de Deus era
Jesus.
Jesus o chama de "bem aventurado", não porque acertou a
resposta da pergunta que fizera, mas porque a resposta do discípulo
não veio dele mesmo, e sim do seu Pai, o Senhor Deus. Este revelara
naquele momento a Pedro que Jesus é Cristo, ou seja, Jesus é seu
filho amado.
Poucas pessoas na época acreditavam na natureza divina de
Jesus. Isso podia ser explicado por uma razão que vemos logo em
seguida na profecia de Isaías. Veja como esse profeta mostra que
seria o Filho de Deus vivo quando ele viesse à terra:
"Porque foi subindo como renovo perante ele, e
como raiz duma terra seca; não tinha parecer nem
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formosura; e olhando nós para ele, nenhuma beleza
víamos para que o desejássemos" (Isaías 53:2)

Antes mesmo de Jesus nascer na terra, Isaías já havia
profetizado a sua vinda e já havia o descrito. Diz Isaías que quando
o víssemos "nenhuma beleza víamos" e segue com a razão disso:
"para que não o desejássemos". Isso porque Deus não quer que
sigamos seu filho pela sua aparência de beleza e majestade, e sim
pela sua palavra.
Quando Jesus estava na terra, e uma pessoa o via, ninguém
acreditava na sua divindade; entretanto depois que começavam a
ouvi-lo as pessoas se convertiam, até ser seguido por uma multidão
por onde caminhava.
Certa vez, Jesus entrou em Samaria, um povoado que não
aceitava os seguidores de Cristo e idolatrava falsos deuses. Os
judeus, portanto, não aceitavam que um homem entrasse em
contato com um samaritano. Jesus, nesse momento, chegou a um
poço, porque estava com sede e começou a conversar com uma
samaritana, pedindo um pouco de beber a ela. Ela lhe respondeu:
"Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher
samaritana?". Assim que ouviu isso, Jesus lhe respondeu:
"Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o
que te diz -Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te
daria água viva". Surpresa ela continua: "Senhor, tu
não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde pois
tens a água viva?"

Veja que ela não fazia ideia com quem estava falando e que o
seu interlocutor era nada mais e nada menos: Jesus Cristo, o filho
de Deus vivo. Como dissemos, Jesus não tinha, fisicamente, todo o
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esplendor de um rei dos reis que ele é. Mas veja como a samaritana
é convertida à palavra de Deus, disse Jesus:

"Qualquer que beber desta água tornará a ter
sede; mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará
nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para
que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la"
(João 4:1-15)

O momento em que ouvimos a palavra que Jesus veio nos
trazer devemos estar atentos, pois é maravilhosa. Liberta-nos. Curanos e nos satisfaz, totalmente. Jesus é a própria palavra de Deus.
Veio nos trazer a verdade, colocando-nos no caminho que o seu Pai
quer para nós. Dando-nos vida e vida em abundância. Jesus Cristo é
o caminho, a verdade e a vida (João 14:6).
Para sermos salvos, somente através dele. Quando Pedro
respondeu para ele: "Tu és Cristo, o filho de Deus vivo"; da mesma
maneira, Jesus disse a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta rocha
edificarei a minha igreja"; Jesus dá as coordenadas a Pedro de que a
rocha, quer dizer a pedra fundamental da igreja é o próprio Jesus,
filho de Deus vivo. Jesus continua: "O que ligares na terra será
ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos
céus" (Mateus 16:19)
Vemos nessa fala de Jesus que a terra está ligada aos céus e
que a chave que intercede, que faz intermédio entre os céus e a terra
é Cristo. Ao que fizermos aqui nesse chão firme teremos
consequências nos céus.
Se seguirmos a Jesus Cristo teremos a vida eterna nos céus,
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seremos ligados. Enquanto que se seguirmos o mundo e
esquecermos os ensinamentos de Jesus, seremos desligados dos
céus e, ao invés de vida, teremos a morte.
A chave dos céus chama-se Jesus. Use esse nome que tem um
tremendo poder, irmão leitor.
Agora que já entendemos a essência de Jesus Cristo, como o
nosso legítimo salvador, vem-me uma pergunta: De que forma ele
nos salvou?
Antes da vinda de Jesus, a salvação era determinado pela fé.
Deus escolhia seus profetas que declamavam em público a palavra
de Deus e a pessoa que crêsse na pregação e não se desviasse da lei
dada através de Moisés era salva. Já se a pessoa não crêsse e não
seguisse a lei, então ela pereceria. Veja em Salmos:
"Bem aventurado o varão que não anda
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos
escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do
Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. (...)
Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o
caminho dos ímpios perecerá". (Salmos 1:1-6)

Já, Jesus veio nos trazer a palavra de salvação para que
nossos pecados fossem perdoados, ele não veio simplesmente como
um homem comum, ele tinha carne e sangue; de fato, tinha um
corpo humano sentindo todas as nossas dores, entretanto Jesus
também possui uma outra natureza, que não é humana e sim
divina. João, em seu evangelho, compara Jesus com o Verbo, ou
seja, com a palavra. Veja:
"No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com
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Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a
vida era a luz dos homens. (...) E o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a
glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de
verdade". (João 1:1-14)

Jesus foi em seu ministério na terra, um humano, porém ele
também é Deus. Nos céus com toda a sua glória de Filho de Deus
veio à terra para redimir os nossos pecados com toda a humildade.
Voltemos a Isaías:
"Era desprezado, e o mais indigno entre os
homens, homem de dores, e experimentado nos
trabalhos: e, como um de quem os homens escondiam
o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso
algum". (Isaías 53:3)

Como filho de Deus, ele podia, simplesmente, ficar toda a
eternidade ao lado do Pai contemplando a sua criação, ao invés
disso, assumiu um corpo humano para sentir as nossas dores, para
ser rejeitado, desprezado e humilhado por nós; e ainda sofrendo
tudo isso, cumpriu tudo o que tinha que cumprir, o plano de seu
Pai: ser sacrificado e, antes disso, sofrer nossas dores e nossas
enfermidades: "Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, e nossas dores levou sobre si" (Isaías 53:4)
Além de tudo isso, de ter sido perseguido, sendo quem é, por
nós, ele nos perdoou de todos os pecados que tenhamos cometido.
Para isso, basta aceitarmos de coração, e daí todos os nossos
pecados serão apagados e teremos um novo nascimento levando
uma vida santificada em Cristo.
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Jesus viveu na terra por 33 anos e em seu ministério nos
deixou muito ensinamento de salvação. Jesus fazia os milagres,
curava, libertava as pessoas da opressão do diabo, mas o mais
importante eram as suas palavras de salvação. Ele queria que nós
ficássemos cientes da vontade de Deus.
Jesus foi perseguido pelos fariseus e pelos escribas que o
acusavam de se declarar o messias, ou seja, o salvador. Fariseus
eram sacerdotes que tinham a autorização de ler e interpretar as
sagradas escrituras. Jesus ao vir à terra, mudou essa situação, ele
não veio pelos sacerdotes e ricos da época, ele veio pelos humildes e
oprimidos dessa terra, e deu a eles a chave de também conhecerem
a Palavra de Deus. Deixando claro: "Não cuideis que vim destruir a
lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas cumprir" (Mateus 5:17)
Os fariseus se revoltaram porque Jesus mostrava que eles
estavam errados. OS sacerdotes, que deveriam levar a verdade para
as ovelhas perdidas do povo de Deus, tornaram-se hipócritas, pois
julgavam os outros segundo a sua interpretação da lei de Deus.
O Filho de Deus pediu que parássemos de julgar uns aos
outros, como mostra a palavra. Os fariseus perseguiram a Jesus em
sua vida toda até a sua morte, que também foi o fruto dessa
perseguição. Quem o crucificou foram eles e Jesus afirma que se o
seguirmos não será diferente, nós também seremos perseguidos por
amor a ele. Veja: "E odiados de todos sereis por causa do meu
nome: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo" (Mateus
10:22)
Seremos perseguidos por causa do nome de Jesus, mas ele
promete a salvação da nossa alma. E para o seguirmos, Jesus nos dá
algumas instruções. Veja:
"Jesus enviou estes doze, e lhes ordenou,
dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem
entreis em cidade de samaritanos; mas ide antes às
ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai,
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dizendo: É chegado o reino dos céus" (Mateus 10:5)

É dever dos seguidores de Jesus pregar a salvação a todas as
criaturas da face da terra. Indo às ovelhas perdidas para anunciar o
reino dos céus, ensinando-os como buscar o seu galardão. Mas além
de pregar a Palavra de salvação, também é dever dos discípulos:

"Curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai os
mortos, expulsai demônios: de graça recebestes, de
graça dai" (Mateus 10:6)

Cabe a nós continuarmos o que fazia Jesus na terra, curando,
expulsando demônios, pregando e ensinando sobre os propósitos de
Deus. Quem quiser ser salvo não basta guardar a palavra para si,
mas deve também levar aos outros. E por isso, como nosso Mestre,
seremos perseguidos pelo mundo; porque o mundo odeia o nome de
Jesus, já que, por enquanto, o demônio tem o mundo em suas mãos.
Se você tem fé no nome de Jesus, irmão leitor, você vence o
mundo. Jesus o venceu, foi crucificado, depois de ter sido torturado,
morto e sepultado, mas como ele anunciou antes disso acontecer
ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu o mundo e a morte, e como
ele, nós podemos vencer tudo também. Basta crer e agir segundo à
vontade de Deus. Depois de ressuscitar, Jesus voltou aos discípulos
e disse:
"E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a
toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não
crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: Em
20

meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas; pegarão
em serpentes; e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará
dano algum; e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão"
(Marcos 16:15-18)
Jesus tinha esses poderes sobrenaturais porque era o Filho
unigênito de Deus. E tudo o que o Filho pede ao Pai, ele concede. E
um pedido que Jesus fez era que todos os que falassem em seu
nome também tivessem os mesmos poderes. O Pai lhe concedeu
esse pedido e hoje se quisermos livramento de alguma situação de
perigo, se quisermos a cura de enfermidade, ou a expulsão de
demônios, basta usar o nome de Jesus e o Pai lhe dará grandes
vitórias. Declare assim ao mal que se levantar contra você:
"Em nome de Jesus, todo o mal saia da minha
vida, do meu corpo e da minha mente, pois eu
já entreguei minha vida a Jesus cristo".
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2
Todo o joelho se dobrará

“Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome
que está acima de todo o nome, para que ao
nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus,
na terra e debaixo da terra” (Filipenses 2:9-10)

Jesus veio ao mundo para operar os milagres, curar
enfermos, expulsar demônios, mas, principalmente, para nos trazer
a mensagem de salvação através da Palavra de Deus.
Mostramos no capítulo anterior o que Jesus fez enquanto
estava no mundo humano, mas e depois? Ele nos deixou? Vemos,
constantemente, em suas pregações que, antes de operar curas e
milagres ele veio ensinar que o Reino dos céus está chegando, como
vemos em Mateus 10:7, "Indo, pregai, dizendo: É chegado o Reino
dos céus". Jesus em terra declarou-se o Filho de Deus e Rei de
Israel. Entretanto, não devemos entender essa mensagem ao pé da
letra, e sim devemos entendê-la espiritualmente.
Seu reino não é na terra e, sim, nos céus, onde está agora o
seu Pai. Jesus veio nos alertar que um dia ele voltará. Não mais para
nos ensinar a Palavra de Salvação, mas para tomar posse do seu
reino.
Quando ele voltar, seremos julgados segundo os frutos das
nossas ações. E quem desses que serão julgados serão salvos? Serão
salvos os que tiverem bons frutos; aqueles que tiverem em sua vida
frutos malignos terão a sua segunda morte, ou seja, será esquecido
por toda a eternidade. Vamos, então, tentar entender o que significa
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ter bom fruto. Muitos acreditam que fazer o bem a uma pessoa seja
o suficiente para salvar a sua alma, porém isso não é verdade. Duas
são as condições para que tomemos posse da nossa salvação: fazer o
bem e crer naquele que nos trouxe Jesus para nos salvar. Em suma,
aqueles que tiverem boas obras e fé em Deus. Somente obra não é o
bastante; e tampouco ter apenas fé. Jesus salvará aquele que
confessá-lo como único e legítimo salvador e aquele que o seguir em
seu ministério.
Trataremos sobre fé e obras em um capítulo posterior, por
enquanto, apenas devemos entender que Jesus quer ao seu lado
aqueles que o seguirem, seguindo assim o seu exemplo. Na sua
primeira vinda, ele veio resgatar os fracos e oprimidos; na sua
próxima vinda, ele virá resgatar os que perseverarem nos caminhos
dos seus ensinamentos, aqueles que aceitaram sua palavra e fizeram
aquilo que ele mandou através do evangelho.
Quando o dia de sua segunda vinda chegar ninguém terá
mais tempo de se arrepender e querer seguir ao nosso Senhor Jesus
Cristo. Entretanto, todas as línguas confessarão o seu nome e todos
os joelhos se dobrarão diante dele. Como o veremos então o tempo
terá se esgotado, por isso, devemos nos arrepender agora.
Saiba leitor, que se você está lendo este livro, é porque Jesus
espera que tome uma atitude e decida de uma vez por todas
percorrer os passos do Mestre. Arrependa-se e se converta à
poderosa mão de Deus. E não espere mais, porque segundo Jesus:
"O Reino de Deus não vem com aparência exterior" (Lucas 17:20).
E veja como ele continua: "Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Ei-lo
ali! Porque eis que o Reino de Deus está entre vós" (Lucas 17:21). E
o que isso quer dizer? Veja:
"Porque, como o relâmpago ilumina desde uma
extremidade inferior do céu até à outra extremidade,
assim também será o Filho do homem no seu dia"
(Lucas 17)
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O Reino de Jesus será como a chegada de um ladrão na casa
de um rico. O ladrão jamais avisaria ao dono da casa que ele
chegará tal dia e tal hora. Isso pareceria um absurdo. O ladrão
chega, na verdade, escondido, de repente, de mansinho. Assim
como o ladrão, Jesus jamais avisará o dia da sua chegada, segundo
Jesus, nem ele mesmo sabe o dia da sua vinda, somente Deus o
sabe. Veja:
"Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem
os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu
Pai" (Mateus 24:36)

Como você viu, Jesus não diz o dia exato da sua vinda, mas
temos que ficar atentos e viver 24h segundo a vontade de Deus, e
sua vontade é que vivamos em santidade. A qualquer momento
poderemos ver Jesus chegando à terra, por isso temos que viver
como se a sua vinda fosse amanhã. Veja:
"Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações
não necessitais de que se vos escreva; porque vós
mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá
como o ladrão de noite (...) Mas vós, irmãos, já não
estais em trevas, para que aquele Dia vos surpreenda
como um ladrão (...) Porque Deus não vos destinou
para a ira, mas para a aquisição da salvação, por
nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para
que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos
juntamente com ele" (1 Tessalonicenses 5:1-11)

Dito isto, em sua carta, Paulo nos adverte para a santidade:
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"Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no
Senhor Jesus Cristo que, assim como recebestes de nós, de
que maneira convém andar e agora dar a Deus, assim
andai, para que continueis a progredir cada vez mais;
porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado
pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus a vossa
santificação" (1 Tessalonicenses 4:1-3)

O que é isso, entretanto, que o apóstolo Paulo tanto defende
em suas cartas? A santidade? Ele dá as diretrizes de santidade em
uma carta aos colossenses:
"Portanto se já ressuscitastes com Cristo, buscai
as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado
à destra do Pai" (Colossences 3:1)

Santificação é a busca das coisas que vem de Deus. E o que
vem de Deus é somente coisa boa, só coisa benigna. Paulo continua
pedindo que na nossa vida, nós fujamos do que é do mundo, do
maligno, ou seja, fuja daquilo que é impuro. Veja:
"Mortificai, pois, os vossos membros que está
sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite
desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é
idolatria pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos
da desobediência (...) mas agora, despojai-vos
também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da
maledicência, das palavras torpes da vossa boca"
(Colossences 3:5-8)

Em suma, para que nós nos santifiquemos, devemos eliminar
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de dentro de nós tudo que é do mal e deixar somente o que é do
bem, aquilo que vem de Deus. Se conseguirmos esse estado de
santificação, não precisaremos pensar se seremos salvos ou não.
Tenha a certeza da sua salvação. Santifique-se, irmão leitor. Busque
ao Senhor Jesus Cristo e esteja preparado para a sua vinda.

***
Como será a vinda de Jesus Cristo? Vários profetas, e o
próprio Filho do homem, Jesus, já profetizaram a sua volta.
Durante o seu ministério, Jesus disse que não veio nos julgar, mas
nos salvar. Porém, ele também disse que na próxima vinda ele virá
para o julgamento, para o grande dia do Senhor Deus: o juízo final.
Como já vimos, não sabemos o dia exato desse dia, porém vários são
os sinais que nos dará para que fiquemos alertas.
Entre esses sinais estão guerras, terremotos, pestes,
tribulações, etc. Coisas de que trataremos em outros capítulos.
Agora vamos tratar de como Jesus virá ao trazer-nos o Reino dos
céus.
No livro do apocalipse, capítulo 19, a revelação dada ao
Apóstolo João mostra que Jesus virá da seguinte maneira:
"E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O
que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e
Verdadeiro e julga e peleja com justiça" (Apocalipse
19:11)

O livro de Apocalipse é cheio de imagens e simbologias.
Então, o que está assentado sobre o cavalo branco é fiel e justo,
porque assim é Jesus. Que nos julgará com a verdade em seu favor,
nesta hora não haverá como contestá-lo. Continuando,
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"E os seus olhos eram como chama de fogo, e
sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha
um nome escrito que ninguém sabia, se não ele
mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de
sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de
Deus" (Apocalipse 19:12-13)

Veja o poder com que Jesus virá ao tomar posse do seu reino,
não mais com um corpo humano comum e frágil, entretanto,
voltará com todo o poder, glória, honra e força. Seus olhos serão
comparados às chamas de um fogo santo, suas vestes serão
majestosas e cobertas do sangue do cordeiro, para que todos que o
crucificaram o reconheçam e não consigam negar que ele é Cristo
como fizeram da primeira vez. E seu nome será exaltado diante de
todos e é a Palavra de Deus. Continuando sobre a sua vinda:
"E seguiram-no os exércitos que há nos céus em
cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e
puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para
ferir com ela as nações; e ele as regerá com vara de
ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do
furor e da ira do Deus todo-poderoso" (Apocalipse 19)

Irmão leitor, veja que Jesus virá tomar o que é dele, e os reis
de toda a terra, aqueles que estão no poder na terra, serão obrigados
a aceitar as suas limitações para admirarem o poder do Filho de
Deus. Ele é o único digno de toda a honra e glória nos céus e na
terra. Veja: "E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos reis
e Senhor dos senhores" (Apocalipse 19:16). Jesus é o rei de tudo e
Senhor de todos.
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Dele é o Reino dos céus. Devemos toda a criação ao nosso
Senhor, através da sua espada derrubará todos os reinos e
fronteiras para que seu braço seja o único a comandar o exército de
anjos que o seguem. Em seguida, João ve os inimigos de Jesus,
"E vi a Besta, e os reis da terra, e os seus
exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que
estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército"
(Apocalipse 19:19)

Veja que Jesus terá resistência ao anunciar o seu reinado,
mas o Rei dos reis já se declara como vencedor:
"E a besta foi presa e, com ela, o falso profeta,
que, diante dela, fizera os sinais com que enganou os
que receberam o sinal da besta e adoraram a sua
imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente
lago de fogo e de enxofre" (Apocalipse 19:20)

Repare que o final da batalha já está escrito. De um lado
temos Jesus com seu exército de anjos, do outro a besta e o exército
de demônios. O vencedor já está definido: Jesus é o vencedor e "em
Cristo, somos mais que vencedores". Veja:
"Estes combaterão contra o Cordeiro, e o
Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e
o Rei dos reis; vencerão os que estão com ele,
chamados, eleitos e fiéis" (Apocalipse 17:14)

Veja neste trecho que O Cordeiro, que é Jesus, vencerá
aqueles que o combaterem, e além dele serão vencedores os que
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com ele estiverem. Aquele, pois, que permanecer fiel à obra do
Senhor até a última hora, esse vencerá. E não terá outro decreto. O
fim é a vitória. Seja, irmão leitor, um destes chamados, eleitos e
fiéis. E nós que vivemos aqui nessa vida que levamos? O que temos
com isso?
Acontece que no momento em que Jesus voltar nós
poderemos estar de um lado ou do outro. Nessa hora não haverá
meio termo, ou estaremos defendendo o lado de Jesus, ou
estaremos contra Jesus, mesmo que não se explicite isso. De que
lado você quer estar nesse instante, irmão leitor? Eu quero estar do
lado dos vencedores, que é de Jesus. E se essa for também a sua
decisão, veja o que te espera:
"Bem aventurado e santo aquele que tem parte
na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a
segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de
Cristo e reinarão com ele mil anos" (Apocalipse 20:6)

Jesus quer que você tenha parte com o seu nome, com sua
ressurreição. Aos que não estiverem santificados resta a segunda
morte. Não corra esse risco, viva cada dia fugindo do pecado e
glorificando o Deus para que no dia do Juízo Final ele te encontre
irrepreensível. Porque chegará o dia em que seremos julgados pelos
nossos atos e pelos frutos das nossas ações. Irmão leitor, não
podemos saber o dia exato da vinda de Cristo, temos somente o
dever de buscarmos a santificação para que ao chegar essa hora
possamos desfrutar da nossa boa obra.
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3
As bem aventuranças

“Bem aventurado aquele que teme ao Senhor e
anda nos seus caminhos” (Salmo 128:1)

Uma passagem que merece destaque nesse livro é o sermão
que Jesus fez na montanha. Foi o primeiro discurso que ele fez a
uma multidão esfomeada da palavra de Deus. Todos ficavam
atentos às mensagens de salvação de Jesus, a multidão estava
surpreso com o teor e com a autoridade com que o Mestre
empregava naquelas mensagens. O que percebemos é que não
estavam querendo apenas ver as curas e os milagres, mas queriam
ouvir palavras que os ensinavam.
O sermão da montanha é o momento em que o Cristo nos
ensina tudo que é preciso para que o Pai altíssimo se agrade de nós.
E o que destacaremos nesse sermão é a introdução que ele faz.
Claramente, ele começa dizendo a quem se destina essa
mensagem. A quem ele veio buscar. E como já mostramos, ele veio à
terra resgatar não aos ricos e poderosos, e sim ele veio pelos pobres
e oprimidos. Vejamos versículos por versículo desta introdução ao
Sermão da Montanha intitulada "As bem aventuranças", em
algumas traduções também pode estar intitulada "As beatitudes".
Antes, precisamos entender o que significa "Bem
aventurado", expressão amplamente utilizada não só nesse trecho
que vamos analisar, como é utilizada também em outros momentos
da bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Já ouvi muitos pastores e
autores utilizarem essa expressão no sentido de "felizes" e já ouvi no
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sentido de "bem sucedido". Isso pode causar até um certo
estranhamento, porque o que quer dizer bem sucedido? Daí,
podemos ter no mínimo duas compreensões de bem sucedido: um,
para o mundo; e outro para Deus.
Para o mundo, bem sucedida é qualquer pessoa que tem
posse, ou que conquistou algum sonho. Por causa desse sentido, eu
sempre prefiro traduzir essa expressão por outra palavra, que entra
em acordo com o sentido de bem sucedido para Deus. Vamos
desenvolver esse sentido?
Bom, a palavra por que eu traduziria a expressão “bem
aventurado” e que concorda com o sentido de bem sucedido para
Deus é “vencedor”. Veja: “Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da
árvore da vida que está no meio do Paraíso de Deus” (Apocalipse
2:7)
Confirmamos esse sentido se o compararmos com a
expressão “bem aventurados” em Tiago:
"Bem aventurado o varão que sofre a tentação;
porque, quando for provado, receberá a coroa da
vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam"
(Tiago 1:12)

Repare, “bem aventurado” é aquele que é o vencedor. E
vencer significa ser provado e perseverar, recebendo a aprovação do
nosso Senhor. Assim, ainda que tudo tente te derrubar, você
permanece em pé, crendo em Jesus.
Vamos agora voltar ao raciocínio anterior, ao sentido de bem
aventurado para o mundo. Ao mundo, bem aventurado é aquele que
conquistou algo, aquele que tem algo, seja dinheiro, carro, casa, etc.
Entender o pensamento de Jesus sobre isso é entender que ele não
o usa para definir aquele que tem algo, mas ao ser algo. Veja:
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"Bem aventurados os pobres de espírito, porque
deles é o Reino dos céus" (Mateus 5:3)

Ele se refere nesse primeiro versículo aos humildes, aquele
que se humilha diante de Deus, que se ajoelha, ora, clama e pede. O
humilde está disposto a deixar tudo para se entregar ao Senhor. E o
Pai quer isso de seu servo: entrega. E aquele que, humilde, entregase aos braços de Deus, desse é o Reino de Deus. Repare que Bem
aventurado aqui não é o que tem algo, mas aquele que é algo, que é
humilde. Continuando,
"Bem aventurados os que choram, porque serão
consolados" (Mateus 5:4)

Muitos, quando se convertem, acham que não sentirão mais
tristeza, esses erram; pois o ser humano é fraco, e o inimigo da
nossa alma colocará barreiras na nossa frente; e em certos
momentos, choraremos. Porém, quem tem Deus, terá o seu consolo
em Cristo Jesus.
Antes de eu me converter, lembro que eu sentia um vazio
dentro de mim. Não sabia o que era, mas aquele vazio me
incomodava. Achava que era tristeza e gostava de ouvir uma canção
que eu considerava como verdade, a música era assim: "Tristeza não
tem fim, felicidade, sim". Para o mundo, a tristeza é algo que não
acaba, é como o vazio que eu falei para vocês. Já a alegria era para
mim, algo momentâneo.
Quando eu me converti, essa ideia se inverteu e o vazio foi
sendo preenchido pelo Espírito Santo. O vazio era na verdade falta
de Deus. Hoje, a felicidade é algo eterno e de vez em quando eu fico
triste, mas sei que a alegria vem de manhã, porque aos convertidos
a tristeza é passageira, pois Deus está conosco e ele nos traz o
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consolador: Espírito Santo.
Portanto, bem aventurados somos todos nós quando
chorarmos, pois Deus enxugará nossas lágrimas e seremos
consolados.

"Bem aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra"
(Mateus 5:5)

O mundo valoriza a individualidade, e nos ensina que
sejamos imponentes e fortes, muitas vezes, os pais incentivam os
filhos a revidarem quando alguém os atormenta. Não é o que Jesus
nos ensina, que somente herdará a terra o manso, ou seja, aquele
que tem postura calma e paciente diante da vida. Aquele que não
escandaliza, que não cai nas tentações do mundo.
Deus nos quer mansos e não imponentes, que batem no peito
e se exaltam declarando "Eu sou". Em suma, bem aventurado é o
manso.
"Bem aventurados os que têm fome e sede de
justiça, porque eles serão fartos" (Mateus 5:6)

Aqui é preciso deixar claro que Jesus não se refere neste
trecho à justiça humana, à do tribunal que julga o homem no lugar
de Deus, e o pune. Não. A justiça a que devemos ter sede e fome é a
de Deus. Deus é amor, mas também é justo. Todos seremos julgados
por Deus em tempo oportuno e segundo os frutos das nossas ações.
Esse é o juízo final.
Entretanto, a justiça de Deus não se dará apenas nesse dia,
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mas durante toda a nossa vida terrena. O tempo todo estamos
submetidos ao julgo do Pai. Ele é quem dá todas as coisas que vem
em nossa vida, como tira também. Ele tem o poder de te livrar de
todo o mal. Por isso, irmão leitor, busque ao Senhor com toda a sua
força, de todo o seu coração, entregue sua vida à justiça de Deus,
porque você será farto desta fome e saciado desta sede.
"Bem aventurados os misericordiosos, porque
eles alcançarão a misericórdia" (Mateus 5)

Deus é um Deus misericordioso, e diz a sua Palavra que a sua
misericórdia se renova a cada dia. Ele é tardio em se irar. E assim
como ele, nós devemos ter misericórdia com nossos irmãos. Ter
misericórdia é compreender que nós, como os outros, somos muitas
vezes levados a cometer o pecado. Quando isso acontece contra
você, quando alguém cometer algum pecado contra você, tenha
misericórdia do pecador e o perdoe. Porque saiba, irmão leitor, que
Deus tem misericórdia de você somente quando você perdoa seu
irmão.
Quando você cometer um pecado contra alguém peça perdão
a quem você cometer e peça a Deus também; e Deus te dará perdão,
se você se arrepender de verdade, de coração. Para isso, tenha
misericórdia dos outros e assim você receberá a misericórdia de
Deus. Perdoe, e será perdoado.
"Bem aventurado os limpos de coração, porque
eles verão a Deus" (Mateus 5)

O coração de um cristão deve estar limpo. Quando entramos
em uma casa e ela está desarrumada, nós nos sentimos
incomodados. Nessa situação, nossa vontade é de não permanecer
nesse lugar. Saiba, que nosso coração é como esta casa em que o
34

Espírito Santo de Deus habita. Se o seu coração estiver limpo, com
sentimentos puros, de bondade, um coração que deseje o bem,
então o Espírito Santo habitará nesse edifício, já se o que há no seu
coração é o mal, então o Espírito Santo o deixará e no seu coração
somente sobrará ruínas do mal.
Por isso, irmão leitor, não permita que sentimentos de ódio,
inveja, maldade, malícia se instalem no seu coração. Deixe Deus
edificar a sua casa no seu coração.
"Bem aventurados os pacificadores, porque eles
serão chamados filhos de Deus"

Jesus viveu toda sorte de aflições, enquanto estava vivendo
na terra no meio de nós, e ainda assim ele diz que serão chamados
filhos de Deus os pacificadores. Jesus é o filho único de Deus,
porém ele comprou nossa alma e nos autorizou a sermos chamados
de filhos de Deus, por isso todos nós, que servimos ao Senhor nos
chamamos irmãos.
Só poderá ser chamado filho de Deus aquele que promove a
paz. Um cristão deve ser pacificador, pois sem paz não há o
evangelho. Jesus em sua vida na terra levava a paz aonde ia, se
havia uma batalha era contra o mal. Porém, entre as pessoas
devemos, como o Mestre, seguir o exemplo da paz, dando bons
testemunhos e mostrando ao mundo que os gestos a serem seguidos
eram o amor e não a guerra, como estamos habituados a ver.

***

Todos esses exemplos de uma pessoa bem aventurada
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mostram que a proposta de Jesus é ver o bem sucedido, ou bem
aventurado, ou melhor ainda: o vencedor não como aquele que tem
alguma posse, mas aquele que é algo. Devemos, portanto, trocar o
verbo "ter" pelo verbo "Ser".

1. Ser humilde diante do mundo individualista;
2. Ser consolado;
3. Ser manso;
4. Ser faminto pela justiça de Deus
5. Ser misericordioso;
6. Ser limpo de coração;
7. Ser pacificador.

E toda essa mudança incomoda o mundo; pois este mundo
maligno em que vivemos defende a posse, enquanto Jesus defende a
essência do ser. O cristão que quer seguir a Cristo de verdade é
diferenciado. Por isso, pagará um alto preço para ter a sua alma
salva: o de ser odiado pelos outros, e mais ainda, será perseguido.
Dessa forma, Jesus encerra sua explicação dos bem aventurados:
"Bem aventurados os que sofrem perseguição
por causa da justiça, por que deles é o reino dos céus;
bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e
perseguindo disserem todo o mal contra vós, por
minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o
vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram
os profetas que foram antes de vós".
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4
Vigiai e orai: carregando a sua cruz

“E chamando a si a multidão, com os seus
discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após
mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e
siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a
sua vida perdê-la-á, mas qualquer que perder a
sua vida por amor de mim e do evangelho, esse
a salvará”(Marcos 8:34-35)

Vimos no capítulo anterior, a importância de ser seguidor de
Jesus, ainda que em seu nome a gente sofra perseguições. Vimos
também que não é fácil ser uma pessoa capaz de segui-lo. Devemos
trocar o verbo "ter" pelo verbo "ser". A partir do momento em que
seguirmos o Mestre Jesus devemos ser limpos de coração, devemos
ser mansos, pacificador e amar incondicionalmente. E devemos ter
tudo que tem como base o bem.
Somente assim podemos ser verdadeiros adoradores e
consequentemente salvos. Neste capítulo novo que se ergue diante
do irmão leitor, veremos um outro aspecto da salvação da nossa
alma e do ato de seguir a Jesus Cristo: o aspecto de carregar a nossa
cruz. Jesus pede duas coisas para segui-lo em verdade: "negar a si
mesmo" e "carregar a sua cruz".
Porque devemos negar a nós mesmos? Será que não temos
valor? Não é isso, temos um grande valor para Deus. Lembre-se que
Jesus comprou a nossa alma por um alto preço: o sangue na cruz.
Se eu tenho valor, porque negar a mim mesmo? Desde que
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nascemos biologicamente no útero da mãe, aprendemos muitas
coisas que o mundo nos ensina. E posso garantir que 99% do que o
mundo nos ensina não vale o valor que damos. Então, somos
formados em ensinamentos totalmente errados.
Aprendemos, no mundo, que tudo aconteceu por acaso,
desde a formação do universo, a criação do mundo e a do homem. E
toda a história da humanidade é descrita pela ciência humana de
maneira distorcida. A única verdade que existe é a palavra do
Senhor revelada através da bíblia. Ela é autossuficiente, ela é 100%
verdadeira e cada palavra escrita no livro sagrado é inspirada por
Deus.
Então, crescemos vendo, ouvindo e agindo de forma
totalmente errada; não segundo a vontade de Deus, entretanto
segundo a vontade do mundo. Por isso, quando passamos a seguir
Jesus e conhecer, a verdade, logo, devemos negar a nós mesmos.
Cada um deve esquecer todo o conhecimento acumulado na vida,
todo o erro cometido por causa dos caminhos deturpados que
seguimos, deixando, assim, a criatura pecadora para trás e ser uma
nova criatura, em um novo nascimento que surge na vida de quem
passa a seguir a verdade: um nascimento plenamente espiritual.
Morremos, ou seja, perdemos a vida para o pecado, e
passamos a ter uma vida espiritual nova.
É um segundo nascimento, o verdadeiro. A morte aqui falada
não é física, deve ser entendida espiritualmente.
Então, a bíblia diz: "Aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á" não quer dizer que o nosso corpo irá morrer, porém o
que irá morrer é a vontade do nosso corpo de permanecer no
pecado. Entendido esse primeiro ponto, vamos compreender o
segundo ponto: "Devemos carregar a nossa cruz e segui-lo". A vida
cristã não é fácil, haverá perseguições e dificuldades. E para vencer
essas dificuldades devemos estar sempre na presença de Deus.
Agindo e pensando conforme a sua vontade.
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Saiba, irmão, que nesse percurso cristão haverá grandes
desafios e teremos um inimigo implacável, trata-se do diabo e de
seu exército de demônios. O diabo é o inimigo da nossa alma. Ele
irá colocar em nossa frente todo o tipo de tentações e provocações.
E carregaremos a nossa cruz, sendo obrigados a ouvir o nosso
adversário nos humilhando e sugerindo largar a cruz. Você, irmão
leitor, acha que o diabo não tentou colocar várias ideias de
desistência na cabeça de Jesus enquanto ele carregava a sua própria
cruz? Sim, irmão, o diabo tentou até o último minuto, e enquanto
você viver a difícil tarefa de ser cristão, o diabo também irá te
tentar, segundo as suas maiores dificuldades. Irá colocar tristeza,
doença, pensamentos maliciosos, falsas doutrinas, palavras de
derrota, etc. Tudo o que te tirar da presença de Deus, os demônios
irão colocar. E caberá a você repreender todas essas tentações.
E de que forma iremos superar nossas maiores dificuldades
de vida? A resposta mais objetiva é: vigiando e orando.

***
Para explicar a ideia de vigia, Jesus usa uma parábola, a do
joio e a do trigo (Mateus 13:24-30).
Diz Jesus, que o reino dos céus é como um campo de trigo. O
homem planta a sua semente no campo. E neste lugar cresce o joio
e o trigo. O trigo é o fruto bom; enquanto o joio é o fruto estragado
que tenta contaminar o trigo. O dono do campo pergunta aos
semeadores o porquê do joio no meio do trigo; eles respondem que
foi o inimigo que deixou o joio. Eles perguntam ao proprietário do
campo se quer que retirem o joio no meio do trigo; e sabiamente o
dono pede que não retirem agora. Porque ele quer que retirem na
hora da ceifa, quando eles separarão o joio do trigo.
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Tudo o que Jesus ensinava, ele o fazia através de parábolas
como essa. Dizia Jesus que era porque o pai queria que alguns
somente entendessem; somente os que tinham o Espírito Santo de
Deus. Quando a multidão que seguia ao Mestre foi embora os
discípulos pediram explicação sobre essa parábola, e Jesus a deu:
"E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a
boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo,
a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os
filhos do Maligno. O inimigo que o semeou é o diabo; e
a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos"
(Mateus 13:37)

Veja que há todo um cenário e seus personagens nessa
parábola. Jesus é a boa semente, quando ele é plantado no coração
dos homens, há bons frutos. Porém o diabo sempre tentará plantar
coisas ruins no coração dos homens. Saiba, entretanto, que há seres
que te protegem de qualquer inimigo: os anjos. E devemos sempre
invocá-los para proteção, através de orações que nós devemos fazer
diariamente. É assim que repreendemos o diabo, que ao ouvir uma
oração de um servo de Deus terá que retirar todo fruto maligno e ir
embora da sua vida.
Ele tentará voltar, portanto você deve estar atento a tudo o
que você faz, fala, ouve e vê, porque uma brecha que você dá ao
diabo através de um pecado e em nossa alma já é plantada uma
semente, tirando-te dos caminhos de Deus. Veja:
"Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso
adversário, anda em derredor, bramando como um
leão, buscando a quem possa tragar". (1 Pedro 5:8)

Não deixe o diabo te enganar, ele é considerado o pai da
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mentira. Vigie o seu caminho; orando ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo, pedindo proteção, e se algum mal te arremeter, ore. E se você
estiver na presença de Deus, o mal terá que sair de você, ou daquele
por quem você estiver orando.

"E já está próximo o fim de todas as coisas,
portanto sede sóbrios e vigiai em oração" (1
Pedro 4:7) e "Olhai, vigiai e orai, porque não
sabeis quando chegará o tempo" (Marcos 13:33)
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5
O ato de perdoar: os dois malfeitores

Todos já ouviram falar, ou leram na bíblia a cena da
crucificação de Cristo. A cena é forte, mas foi necessária para que se
cumprisse a palavra declamada pelos profetas antes de Jesus. Disse
um desses profetas, Isaías,
"mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos
traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras fomos
sarados" (Isaias 53:5)

Isso mesmo, leitor, Jesus foi crucificado por nós, por mim e
por você. Eis o castigo que nos traz a paz, eis o castigo que nos livra
da condenação dos nossos pecados e nos salva. Algumas pessoas
não entendem esta mensagem, porque parece loucura um se
sacrificar por todos. Ou alguns até aceitam a mensagem, porém não
a entendem com a profundidade necessária. A mensagem do ato de
Jesus se sacrificar por nós é mostrar o tamanho do amor do Pai por
nós.
O Pai é justo e cumpre a palavra profetizada pelos seus
profetas com justiça rigorosa. Se um profeta determina em suas
palavras inspiradas pelo Senhor que ele iria destruir uma cidade
inteira caso as pessoas não deixassem as suas iniquidades, então ele
cumpria e destruiria, como aconteceu na época do dilúvio. Noé
advertiu à sua comunidade de que o Senhor destruiria a
humanidade das águas. Não creram na sua pregação. Deus, então
cumpriu a palavra. Da mesma forma, Sodoma e Gomorra, que
foram destruídas pelas suas impiedades e maldades.
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Vemos também que o Senhor tem misericórdia infinita,
sabemos que se a população se arrependesse dos seus pecados nada
disso teria acontecido, como vimos no caso do profeta Jonas, que foi
aos ninivitas e profetizou a destruição daquela comunidade, por
conta da idolatria que se instaurava naquele lugar. O povo todo se
arrependeu e clamou ao Senhor piedade por eles.
Em 40 dias, Deus perdoou aquele povo e não destruiu. Assim
é o Senhor, justo e piedoso. E devemos temor ao Senhor. Quando
Jesus, seu filho unigênito, veio à terra, ele trouxe com ele a palavra
de salvação. Antes de Jesus, os profetas declamavam para a
população palavras de condenação e de justiça, ao se arrepender
dos pecados e seguir à palavra dos profetas os condenados eram
perdoados pelo Senhor e eram salvas.
As criaturas de Deus estavam afastadas da palavra de
salvação. Já quando Jesus veio pra terra, veio junto com ele a
palavra a promessa de uma nova aliança, um renovo justo, como diz
o profeta Jeremias:
"Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que
levantarei a Davi um Renovo justo; sendo Rei,
reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça
na terra" (Jeremias 23:5)

O Rei é o Senhor Jesus Cristo e o renovo é a nova aliança,
promessa do Senhor. E repito o que já escrevi antes: Independente
dos nossos pecados, Deus já nos perdoou e nos salvará graças ao
sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus nos garante a
salvação e basta acreditarmos nas palavras de Jesus Cristo para que
o perdão seja liberado a você.
No momento em que Jesus estava sendo crucificado no
calvário, com os pregos em suas mãos e pernas; com as chagas no
seu corpo, o martírio em seu coração, com a respiração ofegante e
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com todas as dores e com toda a humilhação sofrida, Jesus, o
herdeiro original do reino dos céus entregou o seu corpo naquela
cruz, olhando para os céus e clamou ao Deus todo poderoso que ele
conhecia com a intimidade de um filho: "Pai, perdoa-lhes, porque
não sabem o que fazem" (Lucas 23:24).
Veja que ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o
crucificaram. Essa é a maior mensagem que alguém poderia dar. Ele
o fez, deu-nos a palavra da nossa salvação, colocando em prática
tudo aquilo que ensinava às multidões nas praças públicas, nos
tempos, nos montes, nas ruas, nas festividades, na beira de rio, em
suma, Jesus não somente dava a sua palavra em cada segundo de
sua vida como a praticava.
Ele se dedicou a nos mostrar o caminho precioso da salvação
de nossa alma: o perdão. E independente do tamanho do perdão
que cometerem contra você, você deve perdoar - sempre. E da
mesma forma, o tamanho do seu pecado, Deus irá te perdoar. E
toda a vida devassa que tínhamos antes de conhecer a palavra de
perdão será apagada da memória de Deus no dia do julgamento
final. Perdoe e aceite o perdão de Deus.
Muitas vezes eu preguei a palavra de Jesus às pessoas e
muitas delas não aceitavam porque achavam: 1. que não mereciam
ser perdoados; 2. que não seriam capazes de perdoar aqueles que o
perseguem. É difícil realmente a sua mensagem, mas Jesus veio ao
mundo para nos mostrar que é possível. O tamanho da perseguição
que ele sofreu é maior do que qualquer perseguição que você, irmão
leitor, sofreu ou poderá sofrer, isso pode ter certeza. Então perdoe,
porque assim diz a palavra de Jesus:
"Bem aventurado os que sofrem perseguição
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus"
(Mateus 4:10)
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Por isso pense bem antes de responder ao seu perseguidor.
Perdoa-lhe, pois ele não sabe o que faz. Leve a palavra de salvação a
ele e seja um desses bem aturados de que Jesus nos disse.
Da mesma forma que devemos perdoar, devemos nos
perdoar. Nenhum pecado que tenhamos cometido é grande que não
possa receber o perdão de Deus. O perdão, irmão leitor, é sempre
maior que o pecado. O perdão que Jesus pediu ao Pai antes de
morrer na cruz não era somente aos pecadores daquela época, mas
de todas as épocas, inclusive a nossa. Lembre-se que ele pediu
perdão pelos nossos pecados e o Pai o concedeu, lembre-se: "Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem". Deus quer te
perdoar, então peça ao Senhor o perdão pelos seus pecados e
perdoe aqueles que pedirem a você.

***
Quando Jesus estava na cruz, ele não estava sofrendo
somente as dores físicas da carne, mas também violências
psicológicas e verbais. As pessoas que perseguiram Jesus até a cruz
ofendiam-no acusando de mentiras, pois diziam que ele se dizia
filho de Deus, o Messias. Muitos não creram que Jesus era Cristo.
Um dos que blasfemavam contra Jesus era um dos malfeitores que
foram crucificados com ele. Além de Jesus, dois outros homens
foram punidos acusados de crimes gravíssimos. Um foi crucificado
do lado direito e outro do lado esquerdo, de tal modo que Jesus
estava no centro.
O malfeitor lado direito disse a Jesus na cruz: "Se tu és
Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós" (Lucas 23:24). Quantas vezes,
irmão leitor, não fazemos o mesmo? Já ouvi gente falar "eu vou
acreditar em Jesus quando eu passar no vestibular", ou "eu quero
ter um filho e só vou pra igreja quando conseguir essa bênção". O
criminoso do lado direito fez isso zombando; "eu vou crer que tu és
Cristo, quando tirar-me da cruz".
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Agora veja a reação do malfeitor do lado esquerdo: "e um dos
malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se
tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o
outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando
nós na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque
recebemos o que nossos feitos mereciam; mas este nenhum mal
fez".
Veja que o blasfemador foi usado pelo mal, pelo inimigo da
nossa alma para blasfemar e zombar de Cristo, já o outro foi usado
pelo Espirito para adorá-lo. O que defendia Jesus disse: "Senhor,
lembra-te de mim, quando entrares no teu reino". Tal criminoso já
estava condenado e ainda assim, no último instante pediu perdão,
confessando a gravidade de seu próprio pecado, e Jesus respondeu:
"Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso".
Jesus o perdoou, mesmo que ele tivesse sido um criminoso.
Você, leitor, pode estar vivendo agora uma crise na consciência por
algum pecado que você tenha cometido. Tal pecado pode ser
gigantesco, ou minúsculo, veja, entretanto, que para Deus não há
"pecadão", ou "pecadinho"; todo pecado é condenável aos olhos de
Deus e tem o mesmo peso. E da mesma forma, aos olhos de Deus
todos os pecados são passíveis de ser perdoados.
Diante do pecado, você pode ter duas reações possíveis: a
mesma do criminoso blasfemador, ou a mesma do criminoso
pacificador. Um, zombou e criticou Jesus ao ser crucificado. O outro
confessou e pediu perdão pelo seu pecado. Se você, leitor, confessar
o seu pecado de joelhos a Jesus Cristo, saiba que Deus estará te
respondendo no mesmo instante: "ainda hoje estarás comigo no
paraíso". Independentemente do pecado Jesus te perdoará se você
se arrepender e deixar o pecado.
A nossa alma já foi paga e resgatada pelo sangue derramado
por Cristo na cruz.
Jesus comprou a sua alma, então, entregue a sua alma e seu
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corpo ao dono deles. Entregue-os de coração a Jesus Cristo, ele fará
de sua vida, uma vida abundante, cheia de amor no pleno poder da
fé em Jesus Cristo.

"Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos
e amados, de entranhas de misericórdia, de
benignidade,
humildade,
mansidão,
longanimidade, suportando-vos uns aos outros
e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver
queixa contra outro; assim como Cristo vos
perdoou, assim fazei vós também" (Colossenses
3:12,13)
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6
Os sinais proféticos desses tempos

“E, quando Jesus ia saindo do templo,
aproximaram-se dele os seus discípulos para
lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus,
porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em
verdade vos digo que não ficará aqui pedra
sobre pedra que não seja derrubada” (Mateus
24)

Esta é a introdução do sermão profético proferido por Jesus
aos seus discípulos. E devemos entendê-lo de uma forma simbólica
e significativa. Simbólica porque nem a palavra "Templo" está
empregada no seu sentido original e tampouco a palavra "pedra". E
significativa porque devemos crer nesses significados, crer que eles
representam algo profundo na nossa vida como uma revelação dada
para cada um de nós.
Jesus mostrou o templo e alertou aos discípulos de que
nenhuma pedra restará no templo. Os discípulos ficaram
maravilhados e surpresos. Devia ter entrado na cabeça deles
"porque um templo, porque um lugar sagrado seria destruído?" Ou
ainda, "Quem destruiria um lugar santo?".
Não é difícil que as pessoas pensem nessas perguntas, já que
a palavra do Senhor não é compreendida por todos os seres
humanos, ao contrário, a bíblia é cheia de referências e símbolos
para que a palavra seja compreendida por poucos, somente por
aqueles que têm o Espírito Santo. Jesus em todos os tempos já fez
suas escolhas, os seus eleitos, acontece que os eleitos só vão
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descobrir ao longo da vida.
Muitas pessoas passam em nossa vida e nós não acreditamos
que elas possam ser salvas, por causa dos frutos de suas ações.
Entretanto, em algum momento da sua vida algo acontece que faz a
pessoa correr aos braços de Jesus e a faz se prostrar aos seus pés.
Jesus, nessa hora, vai acolhendo esses inesperados servos e
discípulos como um bom pastor que vai resgatando as suas ovelhas.
E aquela pessoa que aos nossos olhos humanos era aparentemente
impossível à obra de Deus, torna-se um grande servo. Nada é
impossível a Deus, porque Ele não olha a aparência, mas ele sonda
nossos corações.
Assim, vamos entendendo o que Jesus quis dizer aos seus
discípulos ao afirmar que não restará "pedra sobre pedra do templo
sem que seja derrubada".
Aqui nesta passagem Jesus faz uma revelação: esse mundo,
um dia, irá acabar. O templo a que se refere Jesus é a representação
do mundo. E nada restará dele. Esse é o primeiro sentido que nos
vem à mente quando lemos o versículo. Há outro sentido
importante, se entendermos de uma forma mais profunda vemos
que Jesus nos diz que ele um dia voltará em outro tempo para
resgatar seus escolhidos para julgar a todos. Quando ele fala que
não sobrará pedra sobre pedra sem que seja derrubada, quer dizer
que não sobrará uma pessoa que não seja julgada pela mão justa de
Deus sob a mesma lei.
Quando isso acontecer, outro reino será levantado no lugar
desse mundo físico. Veja que vimos dois aspectos dessa mesma
palavra:
1. O mundo está chegando ao seu fim, esse momento chegará
com a vinda de Jesus Cristo,
e 2. Quando chegar o fim do mundo todos os seres humanos
serão julgados sob a mesma lei.
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No momento em que o mundo físico que conhecemos acabar,
outro será levantado, esse reino é o Reino dos céus. Esse reino não é
como o mundo físico em que vivemos e sim é um mundo espiritual.
Os seus eleitos passar a servir única e exclusivamente a uma causa:
glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor.

***
Há ainda outro sentido para as palavras templo e pedra neste
trecho da bíblia em que Jesus profetiza o fim dos tempos. Veja que a
palavra templo refere-se também ao próprio corpo de Jesus. Em
todo o tempo do ministério de Jesus ele alertava aos seus discípulos
sobre a sua morte e sua ressurreição. "Templo', é, portanto, o corpo
de Cristo, como vemos em outra passagem da bíblia: "Jesus
respondeu e disse-lhes: Derrubai este templo e em 3 dias o
reerguerei" (João 2:19). Aqui, Jesus respondeu aos discípulo que
questionavam a sua autoridade.
Jesus faz referência à ressurreição: "em 3 dias o reerguerei".
Em seu tempo, essa afirmação foi escandalizada pela população que
perseguia ao Filho de Deus, porque não tinham entendimento
espiritual, e interpretaram que Jesus queria derrubar o templo
sagrado. Entretanto, a profecia, dias depois, concretizou-se, Jesus
havia morrido na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Era sobre isso
que ele se referiria como uma forma de sinal ao incrédulos, um sinal
do poder de Deus que é capaz de ressuscitar, e quem crer nesse
sinal, então estará salvo.
Os seus discípulos não entendiam esses significados, porque
ainda não eram guiados pelo Espírito consolador de Deus. Porém,
depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e subiu aos céus, o
Espírito desceu aos discípulos de Jesus e esses tornaram-se
apóstolos. Alguns sinais, a partir deste momento, acompanharamnos: em nome de Jesus, eles pregavam a palavra, curavam os
enfermos, ressuscitavam os mortos, expulsavam os demônios,
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falavam em línguas estranhas, entre outros sinais.
Entretanto, enquanto Jesus profetizava o seu sermão dos
finais dos tempos, os discípulos ainda eram crianças na fé. E ao
ouvir que não sobraria pedra sobre pedra, perguntavam ao Mestre:
"Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai,
que ninguém vos engane; porque muitos virão em meu nome,
dizendo: Eu sou Cristo; e enganarão a muitos" (Mateus 24:5)
Cada um de nós é como uma ovelha que precisa de um pastor
para ser apascentado. Jesus é o nosso pastor, porque seus
ensinamentos nos conduzem ao caminho da salvação. E a partir
deste ponto do sermão profético, ele nos aponta os primeiros sinais
do fim do mundo. Muitos enganarão as pessoas com falsas
doutrinas, com falsas revelações, como disse o próprio Jesus. Veja
que a única verdade que reconhecemos nos montes de palavras que
ouvimos ao longo do dia a dia é a de Jesus Cristo; qualquer outro
discurso é enganação.
Jesus nos mostra que muitas pessoas tentarão enganar a
humanidade com falsas palavras, e, para piorar, muitas outras se
deixarão enganar pelas palavras desses falsos profetas. Basta
ligarmos a TV e veremos uma grande porcentagem da humanidade
se desviando da palavra de Deus. Quem vive nas trevas, por causa
da mentira, continua nas trevas, e muitos convertidos que nem
percebem que não estão seguindo a verdade também cai nas trevas.
Quantas notícias não vemos de grandes grupos que de
tempos e tempos se suicidam achando que o mundo acabaria. É
triste vê-los se enganando, principalmente porque o suicídio é um
dos dois pecados que não recebem o perdão de Deus: 1. o suicídio;
2. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Dessa forma, o diabo vive
tentando enganar as pessoas colocando pensamentos de morte:
"mate-se, porque não existe solução para o seu problema"; "ela, ou
ele não dá ouvido para você, mate-se e a pessoa verá que você tem
razão"; "acabe com sua vida, ninguém pensa em você". Quem já
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pensou essas coisas, saiba que é o diabo colocando palavras
mentirosas na sua cabeça. Não as aceite, ao contrário, pense
somente palavras positivas, pensando na vida abundante que Deus
tem pra você.
Enganam-se, também, com falsas palavras falsas aqueles que
caem na religiosidade. Que é tão nefasto quanto a incredulidade,
porque a religiosidade faz a pessoa fechar os ouvidos para a Palavra
verdadeira de Deus. Deus, na verdade, não quer te salvar com
rituais, ou roupas determinadas, Deus vê o coração limpo das
pessoas e não sua roupa ou sua fidelidade religiosa. Deus é Deus
para todos nós, é ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo a sua
palavra. Para conhecer a verdadeira vontade de Deus, leiam a
Bíblia, dessa forma, os falsos profetas, aqueles que Jesus diz que
irão enganar a muitos, não surtirão efeito. Sempre que alguém
pregar a palavra de Deus, recorra à bíblia para confirmar. O Espírito
Santo irá te guiar para a verdade.
Jesus ainda diz que quando chegasse a propagação da
mentira num nível maior, os tempos começariam a ruir, o fim já
estaria perto. Esse sinal pertence ao campo espiritual, assim como o
próximo sinal citado por Jesus: "E por se multiplicar a iniquidade o
amor de muitos se esfriará" (Mateus 24:12)
Não é muito esforço perceber que está acontecendo agora
esse sinal que Jesus profetizou: "Por se multiplicar a iniquidade
(...)"; iniquidade é pecado e o pecado hoje, se vermos pelos valores
do mundo é o normal: vemos o ódio, a vingança, o egoísmo, a
violência, o sexo de homem com outro homem, de mulher com
outra mulher, o sexo fora do casamento, tudo isso é a pauta do
mundo; é tudo isso fruto do maligno, a discórdia, portanto os frutos
da bondade vão contra o mundo em que vivemos, que jaz no
maligno.
E com a ampliação dessa iniquidade, o amor está se
esfriando. Poucas vezes vemos um casamento se manter até o fim,
porque o índice de divórcios, hoje em dia, está alto demais, a ponto
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de um casamento de 2 anos parecer muito. Veja o porquê: "Nesse
tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e
uns aos outros se aborrecerão" (Mateus 24:10)

***
Além desses sinais espirituais, temos também os sinais
sociais, ou seja, promovidas pela sociedade:
"E ouvireis de guerras e de rumores de guerra
(...) porquanto se levantará nação contra nação, e
reino contra reino" (Mateus 24:6-7)

As guerras se ampliarão; não só a mentira se propagará,
como também as guerras sociais e as alianças políticas, hoje em dia,
é muito melhor fazer aliança com outra nação do que fazer a
vontade de Deus para as pessoas. Elas se distanciam, dessa forma,
da Palavra de Deus e preferem a política, preferem confiar em outro
homem. Hoje, é muito mais fácil ouvir a pregação da Palavra,
porque temos internet, televisão, tecnologia que facilita a
comunicação. Entretanto, os corações da humanidade estão mais
frios para receber tal pregação. Jesus disse que a ira do Senhor irá
recair mais nessas épocas do que na época de Sodoma e Gomorra,
nações que foram destruídas por Deus por causa de suas
iniquidades.
Vemos, portanto, as declarações de alianças políticas e as
declarações de guerra serem muito mais creditadas do que a aliança
de Deus com o homem. Na bíblia, os profetas já haviam profetizado
essas coisas. Como, por exemplo, no livro de Daniel. Nesse livro, o
profeta Daniel foi chamado pelo imperador da Babilônia para
interpretar um sonho que o imperador Nabucodonosor teve e que
só o profeta poderia interpretar. O sonho que o imperador teve foi
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esse:
"Tu, ó Rei, estavas vendo, e eis aqui uma
grande estátua; essa estátua, que era grande, e cujo
esplendor era excelente, estava em pé diante de ti; e a
sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era
de ouro fino; o seu peito e os seus braços, de prata; o
seu ventre e as suas coxas, de cobre; as pernas, de
ferro; os seus pés, em parte de ferro e em parte de
barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi
cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de
ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente
esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro,
os quais se fizeram como a pragana das eiras no
estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum
para eles, mas a pedra que feriu a estátua, se fez um
grande monte e encheu toda a terra" (Daniel 2: 31-35)

Este foi o sonho que Nabucodonosor teve e que o perturbava,
porque não entendia o significado do sonho. Daniel interpretou
através da revelação de Deus da seguinte maneira:

"Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. E, depois de ti,
se levantará outro reino, inferior ao teu, e um
terceiro reino, de metal, o qual terá domínio sobre
toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro;
pois, como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o
ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e
quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos
artelhos, em parte de barro de oleiro, e em parte de
fero, isso será um reino dividido; contudo, haverá
alguma coisa da firmeza do ferro de lodo. E, como os
artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro,
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assim por uma parte o reino será forte e por outra
será frágil. (...) Mas nos dias desse reino, o Deus do
céu levantará um reino que não será jamais
destruído; e esse reino não passará a outro povo;
esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será
estabelecido para sempre (...) o Deus grande fez saber
ao rei o que há de ser depois disso; e certo é o sonho, e
fiel a sua interpretação" (Daniel 2:36-45)

Veja que na época de Daniel, o maior império que havia era o
da babilônia, porque o imperador Nabucodonosor era ganancioso e
tinha grande poder. Era a cabeça da estátua de seu sonho o próprio
império. As outras partes do corpo eram outros impérios que viriam
depois do seu: o seu peito e os seus braços que eram de prata
representavam o império persa estabelecido por Ciro em 539 a. C.; o
ventre e as coxas de cobre eram o império Grego estabelecido por
Alexandre, o Grande; as pernas de ferro seriam o império romano.
Depois de todos esses impérios, a profecia fala de um império,
representado pelos pés, que seria dividido entre ferro e barro.
Alguns estudiosos da bíblia relacionam esse império com a
ONU, ou com a União Europeia. De qualquer forma, é preciso notar
que essa profecia se estende aos dias de hoje e já está acontecendo
com as alianças política da época em que vivemos. Vemos a
intensificação dessas políticas e dos conflitos que estão deixando de
ser armamentícias para serem conflitos diplomáticos. Ainda vemos
as guerras no antigo modo das armas, porém hoje vemos que a
guerra é muito mais intensa e mais discursiva.
O que podemos notar é que o jogo de violência que ronda a
humanidade molda o nosso viver. Os corações dos homens estão
mais dominados por esses jogos políticos e prefere-se entrar no jogo
do que fazer a vontade de Deus. Todas essas profecias estão se
concretizando, o que nos mostra a proximidade da volta de Jesus
Cristo. Repare que na interpretação do sonho que Daniel faz há um
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reino final que consome a todos os outros, representado por uma
pedra que destrói toda a estátua.
É o Reino de Jesus. A pedra é Jesus Cristo que, em breve,
tomará posse do seu Reino eterno. Quem estiver do seu lado
também terá a vida eterna. Em contrapartida, aquele que, na hora
em que Jesus chegar, estiver perdido no pecado, terá um fim
trágico: sua alma sofrerá por toda a eternidade. Como veremos no
capítulo seguinte. Enquanto isso, é preciso entender que Jesus nos
dá a mensagem da salvação:

"Vigiai, pois, porque não sabeis o Dia nem a
hora em que o Fiho do Homem há de vir"
(Mateus 25:13)
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7
A vida eterna ou o sofrimento eterno

“Porque o que semeia na sua carne da carne
ceifará a corrupção; mas o que semeia no
Espírito do Espírito ceifará a vida eterna”
(Gálatas 6:8)

Em toda a bíblia vemos Deus apresentando a nós os dois
caminhos possíveis: o da salvação ou o da perdição. E se seremos
salvos ou jogados no abismo, será definido no dia do Juízo Final,
quando Deus nos julgará pelo que fizemos durante toda a nossa
vida. Diz a bíblia que contarão no julgamento os frutos de nossas
ações.
Quando um semeador semeia sementes boas, ele só poderá
colher frutos bons. Entretanto, se as sementes forem malignas, os
frutos fatalmente serão malignos.
Em Lucas, capítulo 8 e versículos 4 a 15, Jesus nos apresenta
uma parábola sobre um semeador que sai a semear. Nessa hora,
algumas sementes caíram na beira do caminho, essas foram pisadas
ou comidas pelas aves. Outras caíram na pedra e, ao germinarem, já
que não tiveram umidade suficiente, secaram-se. Ainda outras
caíram nos espinhos e crescendo foram sufocadas pelos espinhos.
Entretanto, uma semente caiu em terra fértil e ela germinou
produzindo muitos frutos.
Depois de ouvirem essa parábola, os discípulos pediram que
Jesus explicasse essa palavra. Explicando, Jesus disse que a
semente é a palavra de Deus. Os que estão na beira do caminho são
57

os ouvintes da palavra que tiveram depois de um tempo sua fé
roubada pelo Diabo, que foi representado pelas aves e pelas
pisaduras. As pedras no caminho do semeador são aqueles que
ouviram a palavra, porém não a fixaram no coração por não haver
como crescerem as suas raízes - seus corações são endurecidos. As
sementes que caíram nos espinhos representam as pessoas que
ouviram a palavra, porém os espinhos sufocaram a palavra: essas
pessoas preferiram as riquezas do mundo e os prazeres da vida.
Todos eles tem algo em comum: ouviram a palavra, mas não se
firmaram na fé.
Nesta parábola, uma semente se destacou e se diferenciou
das outras, foi aquela que caiu em terra fértil. Veja como está escrita
essa passagem: "E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu
frutos cento por um" (Lucas 8:8). Veja como Jesus explica esse
versículo: "E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a
palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão frutos com
perseverança" (Lucas 8:15).
Saiba, leitor, que Jesus é uma boa semente, e ele não veio à
terra à toa, ou por brincadeira. Ao contrário, essas palavras deixam
bem claro que ele quer seriedade no seu trabalhar. O semeador é o
que trabalha na obra de Deus, semeando a semente que gera vida
eterna. Nós devemos ser esse semeador, ainda que não sejamos
pastores ou obreiros, temos todos que levar a palavra do Senhor a
outros ouvidos, porque você deve lembrar que se você hoje crê em
Jesus só por causa da semente que alguém algum dia semeou em
você. Um dia, você foi a terra fértil. E você precisou conservar a
palavra num coração "honesto" e "bom". Agora, é a vez de dar os
frutos com "perseverança". Você ouviu um dia, agora Jesus está te
chamando para semear também. Pregar o evangelho.
Irmão leitor, essa parábola foi pregada por Jesus porque ele
quer nos ensinar que há três tipos de terra que não dão frutos e há
um tipo de terra onde frutifica a cento por um. E a qual dessas
terras pertence o reino dos céus? Quem será salvo e quem será
perdido? Já deu para perceber que só se salva quem guardar a
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semente do evangelho no seu coração e permanecer firme na fé em
Jesus Cristo. Entretanto, vemos que apesar de uma semente ter
germinado com perseverança nessa parábola, há outras três
sementes que não germinaram, ou seja, muitos ouviram a palavra, e
poucos a aceitaram. E entre os que aceitaram, menos ainda
perseveraram. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos.
Em outra passagem, um fariseu perguntou a Jesus quantos serão
salvos, e a resposta de Jesus foi que poucos se salvariam. A porta da
salvação, lembre-se leitor, é estreita, enquanto a porta da perdição é
larga.
Por tudo isso, irmão leitor, deve buscar a sua salvação, e lutar
por ela. Essa luta pela salvação deve estar em primeiro lugar na sua
vida. E o que herdaremos se formos salvos? E se nos perdermos no
mundo? Para responder a essas duas perguntas, devemos nos voltar
para a bíblia e ler outra parábola que fala que no juízo final Jesus
separará os salvos dos perdidos como um pastor que separa as
ovelhas dos bodes. Ele se voltará para as suas ovelhas e dirá que
estão salvos, e os justificarão. Depois disso, ele se voltará aos
perdidos e dirá para se afastarem dele e que não os reconhece. As
ovelhas, que foram salvas, são as pessoas que creram em sua
palavra e fizeram o bem, permanecendo firmes na fé: são os justos e
terão a vida eterna. Essa é a herança prometida a todos os que
seguirem o exemplo de Cristo.
Os bodes são aqueles que não creram na palavra de Jesus, e
tampouco fizeram o bem às outras pessoas. Estes são os perdidos e
herdarão o tormento eterno. (Mateus 25:31-46). Veja: "E irão estes
para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna". Assim
conclui Jesus essa parábola.
Alguns serão salvos por fazerem o bem aos seus irmãos.
Enquanto, outros se perderão por toda a eternidade por fazerem o
mal. Veja que não tem meio termo. Ou a pessoa se salva ou se
perde.
E ninguém poderá dizer no dia do seu juízo final que não
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sabia a verdade, pois ele chegará depois da palavra ser pregada em
todas as nações para todas as pessoas. A salvação está disponível a
todos, só devemos aceitar a palavra e guardá-la no coração honesto
e bom. Para isso é preciso humildade.
Para tratar dessa questão, Jesus nos contou a parábola, veja
os personagens desta história:
"Ora, havia um homem rico, e vestia-se de
púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias
regalada e esplendidamente. Havia também um certo
mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas
à porta daquele" (Lucas 16)

Fala a história de duas pessoas: de um rico e de um mendigo.
O mendigo, chamado Lázaro, vivia com fome e pedia o que comer
ao rico, que recusava oferecer ajuda ao mendigo. Um certo dia o
mendigo morreu. Veja para onde ele foi: "E aconteceu que o
mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão".
Repare que seio de Abraão é a representação da salvação. Lázaro foi
salvo por causa de sua humildade. Sofreu cheio de aflições na terra
durante a sua vida.
Já o rico, também morreu e teve seu destino determinado
pela sua vida que levava e por causa de suas atitudes: "e morreu
também o rico, e foi sepultado. E no hades, ergueu os olhos estando
em tormentos". Veja que o rico não teve o mesmo destino que o
Lázaro. Lázaro estava no paraíso depois de sofrer na vida. Enquanto
o rico viveu uma vida próspera, porém depois de morrer, seu
espírito vive uma vida perturbada no hades, que é a representação
do inferno. Neste lugar, os perdidos sofrerão tormentos
eternamente, como o rico que não ajudou o seu próximo. Veja a
reação do rico quando estava sendo atormentado no inferno:
"E

clamando,
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disse:

Pai

Abraão,

tem

misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na
água a ponta do seu dedo e me refresque a língua
porque estou atormentado nesta chama". O
sofrimento de quem estiver em chamas no inferno é
tanto que o mesmo rico que era exaltado na terra e
que recusou o pão ao Lázaro pediu que ele refrescasse
a sua língua. A situação neste caso se inverteu, porque
depois de morto, Lázaro que era tão humilhado na
terra, está sendo exaltado. E o rico que era tão
exaltado, agora no inferno está sendo humilhado.
Como diz a palavra: Os humilhados serão exaltados e
os exaltados serão humilhados". (Lucas 16:24)

"Disse, porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os
teus bens em tua vida e Lázaro somente males; e agora este é
consolado e tu atormentado". Os que forem lançados no inferno
não terão mais chance de se arrependerem. Como disse Abraão ao
rico: "E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não
poderiam, nem tão pouco os de lá para cá".
Por isso, irmão leitor, não espere para se converter aos
caminhos de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Faça isso
agora, pois é chegada a sua hora: a hora da sua salvação.
Arrependa-se do seu mal caminho e entregue a sua vida a
Jesus. Ele está esperando a sua decisão. Depois poderá ser tarde
demais, como foi para o rico. Ele quis se aliviar do tormento do
inferno, mas da mesma maneira que este homem recusou a Jesus a
sua vida inteira, Jesus também o recusou depois que o homem
morreu.
Veja o que Deus promete àqueles que se convertem aos seus
caminhos:
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"Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus;
porque, pelos teus pecados, tens caído. Tomai
convosco palavras e convertei-vos ao Senhor;
dizei-lhe: Expulsa toda a iniquidade e recebe o
bem; e daremos como bezerros os sacrifícios
dos nossos lábios (...); porque, por ti, o órfão
alcançará misericórdia". (Oséias 14:1,2) e
assim Deus promete: "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 vide; a sua memória será como o vinho
do Líbano". (Oséias 14:5-8)
E conclui: "Quem é sábio, para que entenda
estas coisas? Prudente, para que as saiba?
Porque os caminhos do Senhor são retos, e os
justos andarão neles, mas os transgressores
neles cairão". (Oséias 14:9)
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8
A base sobrenatural da salvação

“Mas, como está escrito: As coisas que o olho
não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao
coração do homem, são as que Deus preparou
para os que o amam” (1 coríntios 2:9)

Em cada capítulo deste livro vimos um aspecto sobre a
salvação. O que deve ficar na nossa mente é que a salvação deve ser
nossa maior preocupação. Devemos ter esse foco. Afinal, temos uma
única chance de obtermos esse objetivo: temos uma única vida a
qual devemos guardar de todo o coração, fugindo do pecado e
vigiando para que nossa fé não se esfrie. Agora, nesse capítulo,
vamos abordar um último aspecto da salvação, o mais importante: a
sua base sobrenatural.
Dessa questão, podemos subdividir dois pontos: 1. há apenas
um fundamento, uma base para a nossa salvação; e 2. essa base é
sobrenatural.
O que significa dizer que a salvação é sobrenatural? Veja a
citação que fizemos no início desse capítulo: "as coisas que o olho
não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem".
Veja que vivemos dois mundos que coexistem, ou seja, existem ao
mesmo tempo: o 1o. é o mundo natural e o 2o. é o mundo
sobrenatural. O mundo sobrenatural é um mundo que os nossos
olhos não veem, e os ouvidos não conseguem ouvir e que a nossa
mente não consegue, sequer, imaginar. É um mundo espiritual.
Apesar de sobrenatural, o mundo espiritual influencia na
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nossa vida, sem nem sequer sabermos. A sociedade em que vivemos
nos ensina que vivemos apenas o mundo natural e todos os que
tentam mostrar o mundo sobrenatural é visto como louco para calar
a sua voz. É o que vemos nas ciências, em que se crê somente
naquilo que vemos. Para a ciência somente existe o que podemos
ver, ouvir, tocar.
A espiritualidade para os cientistas é uma fábula, uma
história que se conta sem importância. Porém, nós sabemos que o
mundo espiritual existe e está aí, o tempo todo produzindo seus
efeitos na nossa vida.
Veja: "Ora o homem natural não compreende as coisas do
Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode entendêlas, porque elas se discernem espiritualmente" (1 coríntios 2:14)
Portanto, aqueles que conhecem o universo espiritual são
diferentes dos que o ignoram. Já que nós, que seguimos o Espírito
de Deus sabemos os caminhos que nos leva à salvação, e
conhecendo a vontade de Deus podemos agradá-lo, e, agradando-o,
alcançamos o que Ele nos promete. E sua principal promessa é a
salvação da nossa alma. Assim, dizemos que a base da salvação é
sobrenatural, porque vai além do mundo natural. Enquanto o
mundo natural exige que o vemos para cremos, Deus quer que
primeiro creiamos nele para que em seguida possamos ver o seu
poder se manifestar em nossa vida.
Um vai contra o outro. É uma batalha que vivemos
diariamente. O mundo natural contra o sobrenatural. O mundo,
contra Deus. Sabemos, entretanto, que Deus já venceu o mundo.
Então, busque satisfazer a vontade de Deus e creia nele e você verá
o seu poder sobrenatural se manifestar em sua vida. E para isso, a
salvação de sua vida deve ter como base uma única coisa, veja:
"Ora o que planta e o que rega são um, mas
cada um receberá o seu galardão segundo o seu
trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus:
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vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a
graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio
arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele;
mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque
ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já
está posto, o qual é Jesus Cristo". (1 coríntios 3:8-11)

Agora, chegamos onde queríamos chegar. Para se alcançar a
salvação devemos ter apenas uma base, um único fundamento que é
Jesus Cristo, o único que pode salvar a nossa alma. Ele é o único
que intercede por nós, porque ele é o único que tem poder. Ele se
manifestou na terra para nos dar essa mensagem.
Foi crucificado para que aprendamos uma mensagem a qual
o mundo se contrapõe veementemente: o de perdoar os seus
perseguidores, amando-os de coração.
Veja que é uma mensagem de amor ao mundo, e contradiz os
ensinamentos do mundo que coloca o ódio, a vingança e a ira como
fundamento da existência social.
Ser cristão vai contra o mundo. E para que possamos viver
eternamente como Jesus Cristo devemos seguir esse exemplo, esse
único exemplo que merece toda honra e toda glória: o exemplo de
Cristo.

***
"Bem aventurado e santo aquele que tem parte
na primeira ressurreição; sobre estes não tem
poder a segunda morte, mas serão sacerdote de
Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos"
(Apocalipse 20:6)
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Agora que entendemos que a base de nossa salvação é uma
só, é Jesus Cristo, temos que entender a revelação Deus entregou ao
apóstolo João, para os que aceitarem essa palavra da Verdade: a de
Deus. Essa revelação foi transcrita no último livro da bíblia, o
apocalipse, que significa revelação.
Vemos na citação anterior, de Apocalipse, que todos nós, que
estamos do lado de Deus, somos considerados "bem-aventurados" e
"santos". Por isso, muitas vezes aprendemos que santos são alguns
poucos homens que foram grandes servos de Deus. A maioria deles
já está mortos e mesmo assim são nomeados "santos". E pessoas
fazem imagens deles pedindo bênçãos e milagres. Cuidado, irmão!
Saiba que todos que morrem tem a sua alma adormecida nos
cuidados de Abraão. Não existem espíritos penados perambulando
por aí. Em apocalipse, está claro que "santos" são todos os que
servem ao Senhor. "Santos", para a bíblia, são todas as pessoas
separadas para Deus. Esteja do lado de Deus, irmão leitor, na hora
em que Jesus voltar com sua majestade resgatar seu rebanho de
santos. E como nós não sabemos o dia exato da sua volta, então
estejamos santos todos os dias da nossa vida. Essa é a hora. Porque
esses tempos do fim já está para acontecer.
Jesus está para tomar posse do seu reino. E se você estiver
seguindo os passos de Jesus, então você fará parte desta narrativa
que estou para mostrar agora neste humilde livro. Em um primeiro
momento, quando Jesus voltar, um anjo irá descer para a terra e
prenderá, em nome de Jesus Cristo, o diabo por mil anos.
"E vi descer do céu um anjo que tinha a chave
do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele
prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e
Satanás, e amarrou-o por mil anos. E lançou-o no
abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que
mais não engane as nações, até que os mil anos se
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acabem" (Apocalipse 20:1-3)

Veja que depois de tudo, Satanás, que é o diabo, será preso
por mil anos. E nesse tempo, reinarão Jesus e seus seguidores,
aqueles que na sua morte foram encontrados por Jesus
irrepreensíveis, ou seja, foram perseguidos e morreram em nome da
Palavra de Deus, em suma, foram santos. Estes tiveram parte na
primeira ressurreição. Esse tempo será um tempo de Justiça.
Porque aqueles que morreram no pecado não serão ressuscitados
nesse momento com os santos, ao contrário, não estarão presentes
nesse momento os pecadores, nem o diabo que estará amarrado no
abismo. Depois desse milênio, Satanás será solto, veja:
"E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto
da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão
sobre os quatro cantos da terra, cujo número é como a
areia do mar para as ajuntar em batalha" (Apocalipse
20:7,8)

Em seguida, o demônio vai juntar os inimigos de Deus que
são incontáveis, segundo a citação que acabamos de ver, são como a
areia do mar. É uma última tentativa do mal de vencer a Jesus
Cristo. Vemos, entretanto, que o resultado dessa batalha já está
determinado.
"E subiram sobre a largura da terra e
cercaram o arraial dos santos e a cidade amada; mas
desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os
enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde
está a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão
atormentados para todo o sempre" (Apocalipse
20:9,10)
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Repare que, no futuro, o diabo não terá mais chance, pois
será derrotado pelo exército de Jesus para sempre. Essa é a razão do
porquê ele tenta tanto estragar os planos de Deus na nossa vida. Se
hoje, somos perseguidos pelo diabo é porque Deus está conosco e
nós ainda temos chance de nos arrependermos. O diabo não tem
essa mesma oportunidade, ele já está condenado e ele sabe disso. O
Diabo tem inveja da nossa vida. Hoje, ele está solto, porém quando
Jesus voltar, nós teremos parte no exército da luz.
Depois do Diabo ser lançado de uma vez por todas no lago de
fogo e derrotado para sempre, Jesus irá ressuscitar a todos os que
tinham morrido na terra em todos os tempos. Lembre-se que
durante os mil anos de reinado, Jesus deu vida à aqueles que
morreram pelo evangelho. Essa foi a primeira ressurreição, agora,
com o Diabo derrotado, todos serão ressurretos. E estaremos todos
diante de Jesus para o grande dia, o Juízo Final. Veja,
"E vi um grande trono branco e o que estava
assentado sobre ele (...). E vi os mortos, grandes e
pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se
os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os
mortos foram julgados pelas coisas que estavam
escritas nos livros, segundo as suas obras".
(Apocalipse 20:11,12)

Todos nós seremos julgados, justos e ímpios, e segundo as
nossas obras. E tudo o que fizermos estará escrito nesses livros. Que
os nossos nomes estejam no livro da vida, pois quem estiver estará
salvo. Quem não estiver será lançado no inferno.
"E a morte e o inferno foram lançados no lago
de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi
achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de
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fogo". (Apocalipse 20:14,15)

Quem for condenado terá o mesmo destino que o Diabo e o
seu exército de demônios. Saiba leitor, que enquanto você estiver
vivo, você ainda terá chance de se converter e aceitar a palavra de
Cristo que é a única que salva. Não tenha um destino tão
desesperador como o Diabo, seja um dos santos de Jesus.
Quer saber como fazer parte dessa vitória? Entregue-se hoje.
E confesse a Cristo como seu salvador, assim você fará parte dessa
história com Jesus nos dias em que toda essa narrativa sobrenatural
se cumprir.
Não deixe que a sedução que o mundo te oferece te tire da
presença de Deus que é a coisa mais preciosa para nós. Saiba que
tudo isso que você vê, como natureza, beleza, riqueza, juventude,
conhecimento humano, ciência, bebida, dureza de coração, fraqueza
de espírito, soberba, vaidade, tristeza, tudo que é do mal passará.
Tudo isso terá um fim. Deus, depois de tudo isso, trará a nós uma
nova terra e um novo céu:
"E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já
o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já
não existe. E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova
Jerusalém, que de Deus descia do céu (...). E ouvi uma
grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de
Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles
serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e
será o seu Deus" (Apocalipse 21:1-3)

Olha que promessa maravilhosa. Depois que tudo passar,
inclusive o Juízo Final, aqueles que permanecerem no Reino dos
Céus terão uma nova terra e um novo céu; ou seja, um novo lugar
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para os homens habitarem. Vocês já devem ter ouvido as notícias de
que o homem está destruindo o seu planeta, modificando o clima, e
gastando os recursos naturais que há no planeta. E essa é uma
notícia alarmante, porque diz respeito à habitação de toda a
humanidade.
Porém Deus está nos mostrando que é misericordioso
conosco, porque ele dará uma nova chance a quem perseverar na fé:
perdoando-nos de nossos pecados e nos dando um novo lugar para
morar.
Ainda não é tarde, irmão leitor. Tudo o que você estiver
carregando de pecado, entregue para Deus, e peça perdão, e não
cometa mais o pecado. Agora você sabe que não vale a pena perder
tudo o que Deus está nos prometendo para nós por causa de uma
coisa tão pequena.
"E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e
não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas"
(Apocalipse 21:4)
Essa promessa é maravilhosa demais para perdermos por tão
pouco. Entregue-se a esse poder sobrenatural de Deus, porque ele
está te esperando.
"E o que estava assentado sobre o trono disse:
Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me:
Escreve,
porque
estas
palavras
são
Verdadeiras e Fiéis. E disse-me mais: Está
cumprido; Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio
e o Fim. A quem quer que tiver sede, de graça
lhe darei da fonte da água da vida. Quem
vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu
Deus, e ele será meu filho". (Apocalipse 21:6)
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CONCLUSÃO
Ao vencedor

“Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na
verdade te digo que aquele que não nascer de
novo não pode ver o Reino de Deus. Disse-lhe
Nicodemos: Como pode um homem nascer,
sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar
no ventre de sua mãe e nascer? Jesus
respondeu: Na verdade, na verdade te digo que
aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no Reino de Deus”(João 3:3-5)

Este livro está selado com o selo do Espírito Santo. Espero
que o irmão leitor tenha feito bom proveito, porque as letras aqui
traçadas não foram digitadas por carne e sangue, ao contrário, este
livro é do Espírito. E quando vem dele pode ter certeza que vem
bênção na sua vida. Tratamos aqui de um assunto de suma
importância, a salvação da nossa alma.
Não é um livro que encerra essa questão, mas que abre;
porque te coloca uma responsabilidade que a pessoa adquire a
partir do conhecimento da palavra de Deus. Lembre-se, tudo do
plano de Deus tem como base a palavra, ou seja, a verdade. E a
partir do momento que você leu esta obra, então agora recai sobre
você, irmão leitor, a responsabilidade de buscar pela sua salvação.
Vimos que é preciso ter como único fundamento a Jesus Cristo. Ele
é a palavra de Deus. Crucificou-se, como uma ovelha em pleno
sacrifício, para que nossos pecados fossem arrancados da nossa
vida. Agora, você pode pedir ao Cristo, teu salvador, a sua salvação.
E aprender com ele tudo o que você precisa saber. O livro que você
acabou de ler não é suficiente, mas é um ponto de partida. Você viu
8 aspectos da salvação da sua alma:
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1. Jesus Cristo se fez carne não para nos julgar, mas para nos
salvar.
2. Jesus Cristo voltará para tomar posse das almas salvas.
3. Bem aventurados e vencedores os que perseverarem na fé
em Jesus Cristo.
4. Aquele que carregar a sua cruz, a exemplo de Jesus,
salvará a sua alma.
5. Não pode haver salvação sem que você perdoe o quanto for
os seus perseguidores.
6. Jesus nos deu alguns sinais para os finais dos tempos.
7. Aquele que se salvar, terá a vida eterna; enquanto os
perdidos, sofrerão por toda eternidade.
8. A base da nossa salvação é uma só: Jesus Cristo, a palavra
de Deus.
Esses foram 8 aspectos que abordamos e que são o ponto de
partida da vitória da sua alma. Cumprindo essas 8 condições, você
pode tomar posse da sua bênção, tanto na terra, quanto nos céus.
Não perca mais tempo. Se você foi derrotado incontáveis vezes na
sua vida, é hora da virada. É hora de se declarar um vencedor. E
posso dizer que é maravilhoso ser um vencedor, e com Cristo,
somos MAIS que vencedores.
O que o vencedor em Cristo pode esperar na sua vida eterna?
Veja:
1. "Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que
está no meio do paraíso de Deus" (Apocalipse 2:7) Cristo promete
que aquele que vencer poderá voltar a comer o fruto da Árvore da
Vida. Quando Deus fez o jardim do Éden, na criação do mundo, ele
colocou no centro do jardim duas Árvores: a Árvore da vida e a
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Árvore do conhecimento do Bem e do Mal. Deus disse aos primeiros
homens que pudiam comer dos frutos de todas as árvores que eram
muitas, tantas que nem se podiam contar, porém do fruto do
conhecimento do bem e do mal não podiam comer, porque
morreriam se comessem. Eles tinham em mãos a Árvore da vida e a
Árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma decisão muito
simples que Adão e Eva tinham que tomar: o da vida, ou o da morte.
Eles não iriam morrer se comessem de todas as árvores, mas uma
só não podiam. E por desobediência, fizeram sua escolha.
Escolheram a árvore que traria a morte. E por isso, Deus fechou o
Jardim do Éden, expulsando os homens desse lugar abençoado.
Desse tempo até hoje não tínhamos a vida eterna em mãos.
Entretanto, quando Jesus veio à terra, no meio dos homens, ele
apagou essa maldição que se tinha recaído sobre a humanidade. De
Jesus em diante, nós poderíamos escolher a vida novamente. E
Cristo nos promete de volta a Árvore da vida, se vencermos. Agora,
irmão leitor, você tem diante dos teus olhos a vida e a morte. Você
pode escolher a vida eterna.
2. "Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o
que vencer não receberá o dano da segunda morte" (Apocalipse
2:11). Com o pecado de Adão e de Eva, fomos condenados à sofrer a
dor da morte. Isso quer dizer que nascemos, vivemos e morremos
dessa vida. Essa morte é a primeira morte: a morte do corpo.
Quando morremos, nossa alma é adormecida e ficamos
inconscientes até chegar o tempo do Juízo Final. Nesse dia, seremos
julgados por tudo o que fizemos em vida, e por tudo o que
decidimos. Se tivermos fé em Cristo e permanecermos firmes nessa
fé, fazendo o bem a todo o povo e alimentando a nossa alma, então
nós viveremos eternamente. Quem não fizer esse caminho, o da
salvação, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a
segunda morte. Nesse lugar, haverá pranto e ranger de dentes e
aquele que for lançado nesse lugar não terá mais chance de voltar
ao Paraíso. Ao contrário, sofrerá para todo o sempre. Não deixe essa
chance passar em sua frente; tome posse agora da palavra do
Senhor, e seja livre da Segunda morte.
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3. "Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e darlhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual
ninguém conhece senão aquele que o recebe" (Apocalipse 2:17).
Quando o povo de Israel foi liberto do jugo do Egito, o povo partiu
para o caminho que Deus tinha separado para ele, trilhando rumo à
terra que foi prometida ao seu povo: Canaã. Nesse caminho, o
Senhor supriu aos seus servos de todas as suas necessidades.
Alimento, água, vestes, conforto, enfim, tudo o que precisavam o
seu Deus dava. Como alimento, Deus derramava sobre eles o maná
dos céus e eles se alimentavam e fartavam, entretanto Deus
colocava uma condição: eles não podiam guardar para o dia
seguinte. Ele queria com isso, garantir que o povo tivesse fé para
crer que o Senhor daria todos os dias o maná suficiente para sua
alimentação. Muitos desobedeciam e guardavam o maná para o dia
seguinte, o que acontecia é que o maná no outro dia amanhecia
cheio de bichos e apodrecido. Deus quer que você, irmão leitor,
creia que ele é o seu Senhor, e ele dará a você todas as condições de
vitória. O maná que ele promete é um alimento eterno, quem vencer
jamais sentirá fome novamente. A fome e a dor eram só na terra,
aos que perseverarem não sofrerão dessas derrotas, ao contrário,
agora é só vitória. Não espere, entregue-se ao verdadeiro e único
Deus, capaz de fazer tudo para você ser o vencedor.
4. "Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu
lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá"
(Apocalipse 2:26). Veja que quando o homem foi criado, Deus deu a
ele toda a autoridade dentro do jardim do Éden. Era o homem
quem deveria cuidar de toda a criação. Entretanto, o pecado tomou
lugar no seu coração e o que aconteceu nesse momento foi que o
homem deu a Satanás toda a autoridade no mundo. O ser humano
perdeu hegemonia, mas quando Jesus veio pra terra e foi
crucificado ele tomou da mão de Satanás as chaves deste mundo.
Jesus Cristo então entregou novamente às mãos do homem essas
chaves. Sabe que chave é essa? A chave da palavra de Deus. Se o
diabo tomou das mãos do homem toda a autoridade, Jesus a tomou
de volta e deu ao ser humano, como eu e você. Agora, você deve
tomar posse dessa palavra que Deus nos deu e usar a autoridade
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que o Senhor está nos dando. Essa vitória já é sua, basta conhecer a
Palavra de Deus e guardar os mandamentos fazendo o bem a todos.
5. "O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira
nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida" (Apocalipse 3:5).
Houve em um tempo atrás, um profeta chamado Josué que estava
vestindo vestes sujas. Satanás estava diante de Deus e condenou tal
profeta. Deus repreendeu o Diabo por essas palavras de condenação
e deu ordem aos anjos que vestissem o profeta com vestes brancas e
limpas. As vestes aqui não são as que nós usamos em nossos corpo,
mas é a consciência, é o sentimento de culpa, ou seja, as vestes sujas
são a representação do pecado, e as vestes brancas são a
representação da santidade. Somos escolhidos de Deus e dessa
maneira devemos guardar nossa santidade, fugindo assim de todo o
pecado e injustiça. Dessa forma, devemos ser santos aos olhos do
mundo. Se houver algum pecado nas nossas costas, pesando e
arrasando nossa consciência, saiba, irmão leitor, que ao aceitar
Jesus, Deus está dando ordem aos anjos e te vestindo de vestes
novas. E assim, o nosso Pai dos céus está colocando nossos nomes
no livro da Vida. O livro da Vida é a salvação, todos os nomes que
estiverem nesse livro terão suas almas salvas. É assim com o meu
nome e com o seu nome.
6. "A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus,
e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o
nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém" (Apocalipse 3:12).
Veja o que Deus está prometendo para nós. O vencedor será coluna
no seu templo. Coluna é todo aquele que sustenta o templo.
Lembre-se que para uma edificação ficar de pé é preciso que haja
sustentação, ou seja, alicerces. Não há honra maior do que
sustentar um templo. E ainda mais se o nome do Senhor for
carimbado nessa coluna como ele promete. Imagine, irmão leitor,
você sustentando o templo. Ainda Deus promete colocar o nome da
cidade de Deus: a Nova Jerusalém. Depois que os céus e a terra
forem derrubados, uma nova estrutura será colocada no lugar:
novos céus e novas terras, que serão eternos, assim como nós, que
venceremos todos esses tempos.
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7. "Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no
meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu
trono" (Apocalipse 3:21). Jesus Cristo, o nosso salvador, está te
convidando para ser um vencedor do lado dele. Não há vitória se
você não tiver como foco o nosso Senhor. Seja um vencedor do lado
de Cristo, porque o vencedor se assentará com ele no trono cristão.
Não olhe para o que vão dizer a você se você estiver defendendo a
Palavra do Senhor. Principalmente porque o pódio da nossa vitória
não está nesse mundo. O mundo é transitório e vai tudo isso que
você vê passar num instante, a vitória está lá em cima, nos céus com
Deus, Jesus e com todos os anjos e com todos os santos que
vencerem e que perseverarem na fé em Cristo Jesus.

***

Eis a sua chance, irmão leitor, de tomar posse da sua vitória.
Em Cristo, não há lugar para derrotas. Entregue-se agora mesmo à
Palavra de Deus e tome parte do time de Cristo. Jesus te chamou
com a leitura desse livro e agora ele está te esperando. Se você
tomar a decisão de viver do lado de Jesus, a vitória já é sua, em
nome de Jesus. Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.
"E disse-me: Não seles as palavras da profecia
deste livro, porque está próximo o tempo. Quem é
injusto faça injustiça ainda; e quem está sujo suje-se
ainda; e quem é justo faça justiça ainda; e quem é
santo seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o
meu galardão está comigo para dar a cada um
segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e Ômega, o
Princípio e o Fim, o Primeiro e o Derradeiro. Bem
aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no
sangue do Cordeiro, para que tenham direito à
Árvore da Vida e possam entrar na cidade pelas
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portas. (...) Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos
testificar estas coisas nas igrejas. (...) E o Espírito e a
esposa dizem: Vem! E quem ouve diga: Vem! E quem
tem sede venha; e quem quiser tome de graça da
água da vida". (Apocalipse 22:10-17)

AMÉM! E glórias a Deus!
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