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Thomas e Barbara Akins 

O Pastor Thomas e Barbara Akins têm servido a Cristo por muitos anos. Eles ministram na 

Global, no treinamento de Pastores e líderes de Igreja por todo mundo. Eles já ensinaram 

milhares de líderes em cerca de 67 países pelo do mundo.  

O pastor Thomas iniciou o seu ministério missionário no Sul do Vietname em 1968. Ele 

também serviu em Washington, D. C., Estados Unidos da América, e também no Brasil.     

Barbara iniciou a sua careira missionária no Brasil.  

O desejo do coração deles é apenas glorificar a Cristo, tanto na vida assim como na morte. 

Provérbios 3:5-6, João 17:4 e Jeremias 29:11 
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Capitulo Um 

Como Nascer de Novo 

A Doutrina Da Salvação Parte I 

João 3:1-16 

 

Introdução 

Nesta nossa passagem encontramos um homem chamado Nicodemos. (Versículo 01) Nicodemos 

era um Fariseu. Naquela época, os Judeus dividiam-se dois grupos. Um grupo era chamado 

Saduceus e outro era chamado Fariseus. Os Fariseus eram mais fundamentalistas e tradicionalistas. 

O termo "fariseu" significa Homem muito bom. Ele era muito respeitado na sua comunidade. Era 

membro do concilio que governava. Por isso ele era detentor de poder. 

Ser Fariseu significava que ele era muito religioso. Ele dava 10% de todo seu salário para o Senhor. 

Ele havia estudado a Lei de Moisés e obedecia à lei da melhor forma possível.  

Mas, Nicodemos tinha um problema. Por dentro da sua vida ele era Miserável. Ele tinha um vazio 

por dentro e não tinha como cobrir o mesmo. 

Por isso, numa noite ele foi ter com Jesus. (Versículo 02). Foi ter com Jesus de noite de maneira 

que ninguém o visse. Ele certamente sabia quem era Jesus pois, ele poderia o ter visto antes ou ter 

ouvido falar dos milagres que Jesus operava. 

Ele disse, “ninguém pode operar milagres que você os faz a não ser que Deus esteja com ele”. 

Jesus tinha a habilidade de conhecer o interior dos corações das pessoas. Por isso, Jesus reconheceu 

que apesar de Nicodemos ser um bom homem e religioso, ele precisava de ter a vida eterna.    

Jesus deu três motivos pelos quais você deve nascer de novo. 

I. PRIMEIRA RAZÃO- Se você quiser ir ao céu após a sua morte, você  deve ser 

nascido de novo.  



5 
 

Você quer ir ao céu após a sua morte? 

Por isso, Jesus disse, “ninguém pode ver O REINO DE DEUS a não ser que nasça de novo.” 

(Versículo 3). 

Porquê? Quando você foi nascido pela sua mãe, você teve um nascimento físico.  

No seu nascimento físico, você foi nascido com uma disposição natural para pecar. Ninguém lhe 

ensinou “como” pecar. Ninguém lhe ensinou a mentir. Ninguém lhe ensinou a ser egoísta. O pecar 

é nossa natureza. Herdamos essa nossa natureza pecaminosa de Adão.  

Não podes domesticar o leão. Tu podes até criá-lo desde o período que ele ainda é pequeno. Você 

pode amá-lo como cria, alimentá-lo. Mas um dia ele vai crescer e talvez possa chegar ao ponto de 

matar a você. Porquê? Porque ele tem a natureza selvática. 

O mesmo acontece com o homem. A nossa natureza é pecaminosa. Ninguém nos ensina como 

pecar. Por isso, você precisa de uma nova natureza para poder entrar no céu. A natureza que vem 

de Deus. A natureza que Deus lhe dá. 

Por isso, se você quiser entrar no Reino de Deus deve nascer de novo. Este segundo nascimento é 

um nascimento que vem de cima. (Versículo 5).   

Jesus disse, Eu vou preparar-vos UM LUGAR. João 14:2. O céu é um lugar real. 

Como é que o céu será? 

A. O céu é um lugar bonito.   

Que tipo de lugar é o céu? Ele é um lugar bonito. A Bíblia descreve o céu como tendo estradas de 

ouro. Ele é descrito como sendo um lugar que possui paredes de jaspes. Cada porta é uma pérola 

separada.  

B. O céu é um lugar perfeito  

Imagine. Lá não haverá sofrimento. Lá não haverá doença. Não haverá dor. Lá não haverá dor. Lá 

também não haverá morte. 

C. O céu é um lugar onde você conhecera pessoas. 
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Você pode questionar-se, iremos nós reconhecer um ao outro no céu, Sim. Não serás mais 

ignorante no céu.   

Você terá oportunidade de achegar-se com Abraão e falar com ele acerca da chamada dele para 

ser o pai da nação Judaica que iria abençoar toda terra por intermédio  do futuro Messias. 

Você terá a oportunidade de falar com Moisés. Imagine. Você vai poder perguntar a ele como era 

lá no topo do Monte Sinai aquando da recepção dos Dez Mandamentos.  

Você terá a oportunidade de falar com o rei Salomão, rei Davi e outros líderes da Bíblia e profetas. 

Você conhecerá grandes homens de Deus tais como Jeremias, Isaías e Amós. Você irá também 

conhecer as grandes mulheres de Deus tais como Ruth, Ester e Maria, a mãe de Jesus.  

Talvez tenha perdido o seu pai, mãe, esposa, marido ou filho. Se eles tiverem nascido de novo, 

ver-lhos-á de novo também os reconhecê-los-á. Será um grande dia para unir a família e amigos. 

Entretanto, a maior coisa acerca dos Céus é o facto de que veremos Jesus cara-a-cara.  

 A Bíblia diz que virá o dia no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o 

Senhor.  

Jesus é a luz do céu. Você estará na presença Dele. Todos nós prostrar-nos-emos e adoraremos a 

Ele.  

Apocalipse 4 diz-nos o que está acontecendo agora no céu. Jesus está no Seu trono rodeado de 

anjos cantando; 

SANTO, SANTO, SANTO 

É O SENHOR DEUS, TODO-TODEROSO 

QAQUELE QUE ERA, AQUELE QUE É, E AQUELE QUE VIRÁ. (Ap 4:8) 

Você quer ir ao céu após a sua morte? Se é que sim, então você deve nascer de novo. 

II. SEGUNDA RAZÃO - Porquê nascer de novo? – Para ter uma vida real agora! 

Você deve ser nascido de novo para poder ter uma VIDA VERDADEIRA agora. Uma vida com 

sentido e propósito. Uma vida com júbilo, paz e amor. 
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João 3:16 diz, “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que 

todo aquele crê Nele não pereça mas tenha vida eterna”. 

Muitas vezes consideramos o termo “vida eterna” como sendo algo que inicia após a nossa morte. 

Esse ponto de vista é real.  

Mas, na realidade o termo vida eterna é mais do que isso. Ela é também a vida que inicia AGORA 

enquanto você estiver vivendo aqui na terra. 

Quando Cristo entra no seu coração, a vida eterna começa imediatamente. Não inicia após a sua 

morte. A vida eterna inicia no momento que Cristo entra no seu coração. A razão para tal, é que o 

Espirito Santo entra na sua vida no momento em que você rende a sua vida para Cristo. 

A vida eterna significa ir ao céu após a sua morte mas, também significa ter uma vida de qualidade 

e significado agora que você vive aqui na terra.      

Cristo dá-lhe PROPÓSITO ao invés de um VAZIO. 

CRISTO dá-lhe AMOR ao invés de ÓDIO 

Cristo dá-lhe VIDA ao invés de MORTE. 

Cristo dá-lhe PERDÃO ao invés de MEDO. 

Em outras palavras, Cristo dá-lhe significado e propósito para esta vida agora mesmo. 

Você quer ter VIDA agora enquanto ainda está vivendo aqui na terra? 

A vida verdadeira é uma vida de qualidade, paz, alegria, amor, perdão e com conhecimento de que 

você ira ao céu após a sua morte. 

Se você quiser a vida agora ainda vivendo na terra então você tem de nascer de novo. 

 

III. TERCEIRA RAZÃO – Porquê você deve nascer de novo? – Para escapar do 

inferno. 

João 3:18 diz, “quem crer Nele não é condenado, mas aquele que ao crê já está condenado porque 

não creu no nome do Filho único e unigénito do Pai." 
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Nestes nossos tempos modernos existem muitos Pastores e pessoas que não acreditam no inferno. 

Contudo, Jesus creu na existência do inferno. Ele pregou mais acerca do inferno do que acerca do 

céu.  

Jesus disse em Mateus 25:46, “E estes irão para a vida eterna, e alguns para a vergonha e para a 

morte eterna”.  

Como é o inferno? 

A. O inferno é um lugar de separação.  

Quando a Bíblia fala da “morte”, está falando acercada separação. A morte significa “estar 

separado”. A Bíblia apresenta três tipos de morte: 

1. Morte física. Um dia o seu corpo parar. O seu coração vai parar de bater. O seu espírito vai 

deixar o seu corpo. A Bíblia chama o corpo de “tenda”. Nela habita a sua alma e espírito.  

Por isso, a morte é quando o seu espírito e alma deixam o seu corpo. É como passar de um 

compartimento para o outro. 

2. A morte espiritual. A morte espiritual é a morte que acontece enquanto você vive aqui na terra. 

Você está separado de Deus e não tem paz e alegria. Apenas um vazio tão grande na sua alma. 

O teu corpo está saudável mas dentro de si não há felicidade. 

3. Morte eterna. Esta morte significa estar separado de Deus para toda a eternidade. Esta é a pior 

coisa acerca do inferno. Um lugar onde Deus não habita. 

O inferno é um lugar de sofrimento. Jesus descreveu o inferno como lugar de fogo. Um lugar de 

onde o fogo nunca se aparta. Jesus chamou o inferno de “lago de fogo”. Ele referiu-se a ele como 

um lugar de tormento “na chama". 

Algumas pessoas acreditam que estas sejam apenas palavras descritivas e não literais. Se eles 

forem apenas símbolos daquilo que é verdadeiro então o inferno será ainda pior do que isto. 

O inferno é para Satanás e os seus demónios. O inferno não foi criado para as pessoas. Ele foi 

criado por Deus para Satanás e os seus demónios. Deus não quer que você e qualquer outra pessoa 
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vá ao inferno. Se você for ao inferno após a sua morte será porque você escolheu rejeitar Cristo 

como seu único Senhor e Salvador.  

Cristo teve um sofrimento do inferno aqui na terra, foi punido, condenado a pagar pelos seus 

pecados. O salário do pecado é a morte. Ele morreu e pagou esse preço por si, no seu lugar. Se 

você render a sua vida para Ele, Ele vai-lhe perdoar e salvar-lhe.  

Assim sendo, Jesus apresenta três razões porque você deve nascer de novo.  

A pergunta agora é esta: COMO VOCÊ PODE NASCER DE NOVO? 

João 3:16 diz, “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único filho amado, 

para todo aquele que crê Nele não perece mas tenha a vida eterna.” 

Como nascer de novo? A palavra-chave neste versículo é “crer”. Existem dois tipos de crenças na 

Bíblia. 

A. A Crença da cabeça. A crença intelectual. Mesmo Satanás também tem este tipo de crença. 

Ele acredita em Deus. Ele acredita em Jesus. Ele acredita que Jesus nasceu de uma virgem. 

Ele acredita que Jesus morreu na cruz por causa do pecado. Ele também acredita que Jesus 

ressuscitou da morte.  

Satanás acredita mas apenas na sua cabeça. Ele não está salvo. Tiago 2:19 diz “Você acredita que 

existe apenas um Deus, perfeito! Mesmo os demónios crêem nisso e estremecem” 

B. A Crença do coração. Se você crê no seu coração então, será nascido de novo. 

Romanos 10:9 diz o seguinte “Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no 

seu coração que Deus o levantou da morte, você será salvo”. 

A crença do coração envolve compromisso. Você pode ter uma cadeira na qual pretende sentar. 

Você pode ficar de lado da cadeira, todo o dia e dizer; “Eu acredito que se eu for a sentar na cadeira 

ela vai suportar o meu peso." 

Entretanto, essa é uma crença da cabeça.  
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A crença do coração, é quando você senta na cadeira. Você entrega a sua vida na cadeira. Você 

confiou a cadeira para suportar o seu peso.   

Muitas pessoas podem dizer todo o dia e toda a noite, “Eu creio em Jesus” mas até que você chegue 

ao ponto de render a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você ainda não nasceu de novo.   

Isto significa deixar os seus outros deuses, ídolos, espíritos, adoração aos ancestrais, os seus 

pecados, o seu depender da sua boa vida e boas obras e confiar apenas em Jesus como seu Salvador 

e Senhor.  

Isto quer dizer que você recebe Cristo na sua vida para ser o Senhor, o patrão e o único Deus da 

sua vida.  

Conclusão  

Será que você precisa nascer de novo? Será que você precisa de saber que os seus pecados estão 

perdoados? 

Será que você precisa de saber que quando você algum dia morrer ira ao céu?  

Se assim for, você pode pela fé orar e convidar Cristo para entrar na sua vida agora. A Bíblia diz 

“quem clamar em nome do Senhor SERÁ SALVO.” (Romanos 10:13).  

Convida Cristo para entrar na sua vida! Pela da fé você pode orar e dar agora mesmo a sua vida 

para Cristo! 

Ore, “Senhor, eu creio que você é o meu Senhor e meu Salvador. Agora, eu dou a minha vida para 

si. Venha ao meu coração e seja meu Senhor e Salvador. Obrigado Senhor por ouvir a minha 

oração e por salvar a minha alma. Em nome de Jesus eu oro. Amém!” 
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Capitulo dois 

A DOUTRINA DA SEGURANÇA ETERNA 

A DOUTRINA DA VIDA ETERNA 

João 17:3 
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“Agora, esta é a vida eterna, que eles venham a conhecer o Deus verdadeiro e Jesus Cristo, o qual 

tu o enviaste.” 

Introdução 

Nos dias de hoje há muita confusão relacionada à questão da segurança eterna. Em outras palavras, 

será que quando você é salvo, o será para sempre? 

É muito importante que cada crente tenha a segurança da vida eterna.  

Se você não tem a segurança da vida eterna, então não será possível ter paz, alegria e poder para 

viver uma vida Cristã vitoriosa. 

Se você acredita que pode perder a sua salvação então, você nunca saberá se na verdade está 

salvo.Com que bases você pode perder a sua salvação? 

Será que existem alguns pecados que podem fazer com que você perca a sua salvação? Se é que 

existem, quais são? 

Será que existem outros pecados que não farão que você perca a salvação? Se é que existem, quais 

são? 

Se você crê que alguns pecados farão com que você perca a salvação e outros não, logo você está 

numa posição de ter alguns pecados que são aceites e outros não aceites.  

Você também estará acreditando que você é salvo pela graça de Deus mas você continua sendo 

salvo pelo seu próprio esforço e também pelas suas próprias obras. Será que a pessoa se mantém 

salvo pelas suas próprias obras? 

Estudaremos esta importante doutrina e examinaremos o que a palavra de Deus ensina através da 

colocação de quatro perguntas fundamentais. 

I. O QUE É A VIDA ETERNA? 

Primeiro vamos aprender o que é a vida eterna. Muitas pessoas pensam que vida eterna é viver 

para sempre. Não, este é o resultado de ter a vida eterna.  
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Jesus explica o que é a vida eterna em João 17:3.Ele disse,”esta é a vida eterna; que você possa 

conhecer a você, um único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, que você enviou”. 

A palavra-chave neste versículo é “conhecer”. A palavra “conhecer” faz referência a uma relação 

pessoal íntima. Génesis 4:1 diz o seguinte: “Adão conheceu Eva, ela concebeu e deu luz a Caim”.     

Nesta passagem a palavra conhecer refere-se a uma relação sexual entre o homem Adão e a sua 

esposa Eva. “Adão conheceu a Eva e nasceu um filho que foi posto o nome de Caim.” 

Quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, estas duas pessoas tornam-se apenas 

“um”. Por isso, a vida eterna é quando você se torna UM com Deus e Ele torna-se UM consigo. O 

apóstolo Paulo usa a expressão, “em Cristo”. Estamos “em Cristo” e Cristo está “em nós”.   

Assim sendo, vida eterna significa ter uma relação pessoal com Deus, através de Jesus Cristo nosso 

Senhor e Salvador. Quando alguém dá a sua vida para Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito 

Santo vem para a vida dele. Ele torna-se UM com Deus. Ele tem uma relação pessoal com Deus. 

O resultado dessa relação pessoal com Deus é viver para sempre no céu após a sua morte. É uma 

relação eterna que não tem fim. 

II. O QUE SIGNIFICA A PALAVRA “ETERNA”? 

João 3:16 diz,” Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que 

todo aquele que crê Nele não perece mas tenha a vida eterna.”  

Devemos nós ler este versículo para podermos afirmar….”mas tenha vida até próxima 

semana…”?...Até próximo ano….?...Até que volte a pecar de novo..? 

Não, este versículo diz, “vida sem fim”. 

Sem fim significa que não tem fim. Isto significa eterno. Sem fim Significa para sempre. 

Em outras palavras, quando Deus salva você, é para sempre.   

Romano 8:1 diz, “nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus”. 

III. O QUE DIZER DE HEBREUS 6:4-5? 
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Hebreus 6:5-5 diz o seguinte “ Não é possível que aqueles que já foram um dia iluminados, que 

PROVARAM o dom celestial, que experimentaram o dom do Espírito Santo, 

 05- que PROVARAM o bom da Palavra de Deus e o poder da geração vindoura, 

SE ELES CAIREM voltarem a serem trazidos ao arrependimento, porque no seu cair, eles estão 

crucificando o Filho de Deus de novo e o submetendo a Ele para uma desgraça pública." 

Repare que a Bíblia Refere-se ao “dom celestial”. Este só pode ser Cristo.  

2 Coríntio 9:15 diz que Cristo é o “dom indescritível de Deus”. 

Entretanto, este dom, Cristo, não foi recebido mais apenas provado, apenas amostrado. 

A vida eterna vem através da recepção do dom, Cristo, não apenas por provar a Ele. É como 

“provar” a comida mas não engolir mas sim cuspi-la. (MacArthur, Hebreus.) 

Jeremias disse, “As sua palavras foram achadas e eu as detesto, as suas palavras foram achadas e 

eu as detesto e, elas se tornaram para mim a alegria e à delícia do meu coração”. Jeremias 15:16. 

Muitas pessoas mal interpretam este versículo, afirmando que ele quer dizer que a pessoa pode 

perder a sua salvação. Entretanto, a ideia oposta a esta é que é verdadeira. 

Este é o versículo que explica que é IMPOSSIVÉL perder a sua salvação porque SE a pudesse 

perder, então Jesus teria que ser crucificado de novo para que você fosse salvo de novo. Ele está 

dizendo que isso é impossível.   

Em outras palavras, a palavra “se” é o “se" da impossibilidade. 

Em termos simples, “Se fosse possível perder a sua salvação então seria impossível ser salvo de 

novo”. 

Por isso, ele está dizendo que é impossível perder a sua salvação na primeira instância porque 

Cristo teria que morrer na cruz de novo para te salvar. Isto seria impossível para Cristo fazer 

consequentemente é impossível que você perca a sua salvação.     
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IV. O QUE DIZER ACERCA DE UM SALVO QUE CAI NO PECADO? 

Dificilmente se acha na Bíblia um personagem que não tenha caído no pecado em algum ponto 

da sua vida. 

Adão e Eva pecaram no jardim de Éden. 

Noé embebedou-se após a sua saída do barco. 

Abraão entregou a sua esposa ao Faraó. 

Moisés irou-se ao ponto de atirar e quebrar os Dez Mandamentos. 

Davi cometeu adultério e orquestrou a morte do soldado chefe na batalha. 

Pedro negou Jesus três vezes antes de Jesus ser crucificado. 

Tomé duvidou que Jesus havia ressuscitado da morte depois de ter caminhado com Ele durante 

três dias.  

Timóteo abandonou Paulo na primeira viagem missionária. 

Em nenhum dos casos acima mencionados, Deus disse a qualquer destes homens de Deus que 

eles perderam a sua salvação.     

Então, o quê acontece quando uma pessoa salva cai na tentação e no pecado? 

Primeiro, Deus o irá Disciplinar. O autor deste livro, Pastor Thomas teve três filhos. Um dia, 

ele disse ao seu filho para não fazer algo. O seu filho desobedeceu. O Pastor Thomas poderia 

ter feito o seu filho deixar a sua casa e a família para sempre.  

Ele Poderia ter dito, “filho, eu te disse o que fazer e você optou por desobedecer. Por isso, te 

ordeno que saia desta casa e desta família para sempre”. 

Quem faria isso com o seu filho? Ninguém! 

O quê o Pastor Thomas fez? Ele Tirou o seu cinto e disse, “filho, você me desobedeceu. Por 

isso, porque verdadeiramente te amo, vou espancá-lo. Quero que tu cresças e aprendas a 
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respeitar as pessoas que têm autoridade sobre ti”. Faço isto porque te amo e quero que aprendas 

a obedecer.   

 Hebreu 12:5 diz “Meu filho, não desprezes a correcção do Senhor, nem te desanimes quando por 

ele és repreendido" 

Versículo 06 – “Pois o Senhor disciplina ao que ama e acoita a todo o que o recebe por filho." 

APLICAÇÃO: isto significa o seguinte – Se você tiver caído em qualquer pecado e continuar nele, 

Deus vai puni-lo e discipliná-lo, SE você já tiver antes sido salvo. Se você é realmente filho de 

Deus, Ele vai discipliná-lo ate você se arrepender e voltar para Ele.  

Você pode perguntar, “ e se a pessoa afirmar que foi salva e, cai no pecado e nunca se arrepende 

e também não retornar ao Senhor”? 

Hebreu 12:7 diz, “É para disciplina que sofreis, Deus vos trata como filhos; pois qual é o filho a 

quem o pai não corrija?” 

Versículo 08 “MAS, SE ESTAIS SEM DISCIPLINA, (DA QUAL TODOS SE TÊM TORNADO 

PATICIPANTES), SOIS ENTÃO BASTARDOS, E NÃO FILHOS." 

Em outras palavras, Deus está dizendo você pode se declarar salvo, como tendo sido nascido de 

novo mas, se você cair em pecado e não se arrepender, nunca receber a disciplina então, você está 

enganando a si mesmo. Apesar do que você diz sobre si, você nunca foi verdadeiramente salvo.   

Se você está verdadeiramente salvo e cai em pecado, você receberá disciplina, se arrependerá e 

voltará para Deus. Se isto não acontecer, na verdade você nunca foi salvo. 

CONCLUSÃO 

No livro Hebreus, a Bíblia diz-nos que existem quatro coisas que são impossíveis: 

1. É impossível que Deus minta. 6:18 

2. É impossível que o sangue de cabritos e ovelhas retire o pecado. 10:4 

3. Sem fé é impossível agradar a Deus. 11:6 

4. É impossível perder a sua salvação. 6:4-5 
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A Bíblia ensina que a salvação ocorre no momento em que Cristo entra na sua vida. Neste momento 

você é nascido de novo e recebe “a vida eterna”… não vida que dure até ao momento que você 

volte a pecar. É eterna. É para sempre. Se você pode perder a sua salvação, então, ela não é eterna. 

Não é vida “eterna”. 

A Bíblia também ensina que você não pode salvar-se a si mesmo. 

Efésios 2:8 diz, “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de 

Deus. 

Versículo 9 – “NÃO VEM POR OBRAS, para que ninguém se glorie”.     

DUAS VERDADES: 

1. Você não pode salvar-se do pecado praticando boas obras. É um dom que Deus dá a você. Vem 

pela graça de Deus. Isto significa que você foi dado o dom da vida eterna que você não 

trabalhou para o ter e nem o merecia. Você é salvo pela graça.   

2. Você não pode “manter-se” salvo por fazer boas obras. Você não se salvou a si mesmo por 

fazer boas obras e não se pode manter salvo por continuar a fazer boas obras. Você foi salvo 

pela GRAÇA e CONTINUARÁ salvo pela GRAÇA. 

JESUS DISSE, “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu 

lhes dou a vida eterna; e JAMAIS PERECERÃO, e ninguém as arrebatará da minha mão. 

 Meu pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai”. 

(João 10:27-29) 

O Apostolo Paulo disse, “aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo 

Jesus”. Filipenses 1:6 

É Deus quem salva você e é DEUS que MANTÉM você salvo. Você não pode salvar a si mesmo 

e você também não se pode manter salvo por si mesmo.  

I Pedro 1:3 “ Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande 

misericórdia, nos regenerou para a viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os 

mortos." 
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04 – “para uma herança, INCORRUPTÍVEL, INCONTAMINÁVEL E IMARCESCÍVEL, 

reservada nos céus para vós, 

05 – ‘’ que pelo poder de Deus sois guardado, mediante a fé, para a salvação que está preparada 

para se revelar no ultimo tempo”. 

 

CONCLUSÃO 

A conclusão é esta verdade: somos salvos pela graça e poder de Deus e somos mantidos salvos 

pela graça e poder de Deus. Tudo provém de Deus desde o princípio até ao fim. Deus salva, e Deus 

mantém você salvo. Isto é graça.    

Você é salvo? Você sabe com certeza de que foi salvo? Se você ainda  tem dúvida, então pode orar 

agora, e convidar Cristo para entrar na sua vida. 

Será que Você tem o desejo e deixar os seus pecados e deixar Cristo tomar controlo da sua vida?  

Você quer render sua vida a Cristo? 

Se é que sim, ora agora e peça a Jesus Cristo para entrar no seu coração e na sua vida. Ele vai 

salvá-lo!.    

 

 

 

 

CAPÍTULO 03 

COMO É DEUS? 

DOUTRINA DE DEUS 
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1. Introdução 

O Hinduísmo tem muitos deuses. Eles adoram bois, pedras, rios e muitos mas muitos ídolos. 

Quando alguém vai a uma vila na Índia, não existe nenhum tipo de igreja - apenas um ídolo a ser 

adorado feito por mãos de homens.   

O Budismo basicamente não acredita em Deus. Eles acreditam apenas que existe um processo 

composto por sete passos, pelo qual se vai ate um lugar chamado de Nirvana. O que é Nirvana? É 

um lugar onde você se torna em “nada”. Apenas quando você se torna em “nada” é quando você 

pode ter paz. Se você na alcança a paz nesta vida, terá que voltar a reincarnar e tentar de novo. 

 O Islão crê em apenas um Deus, mas o Deus deles não é o mesmo Deus que achamos na Bíblia. 

O Deus deles é Allah. No país da moderna Arábia Saudita, durante o tempo de Mohamed, 750 

anos d.C., existia uma grande caixa negra. Pessoas vindas de toda a parte do mundo iam até lá para 

adorar os ídolos nesta caixa. 

Mohamed pregava que existia apenas um único Deus. Entretanto, na caixa existia um ídolo que 

era o deus da lua. Este deus ídolo da lua era chamado de Allah.  

Por isso, quando ele criou a religião Islâmica ele levou o nome do deus da lua que estava na caixa, 

e chamou de Allah. Cada mesquita existente no mundo tem uma meia-lua no seu topo. 

Todos estes deuses acima referenciados bem como outros deuses, foram criados pelo homem. 

Quem é o Deus da Bíblia? 

Veremos agora cinco características do Deus Bíblico. 

I. EXISTE APENAS UM ÚNICO DEUS.  

O Islão ensina que os Cristãos acreditam em três Deuses. Entretanto a Bíblia ensina que existe 

apenas UM DEUS, não três.  

Pessoalmente, eu (o autor deste livro) nunca me encontrei com um Cristão que acredita em três 

Deuses.  

Os Cristãos acreditam na Trindade. Deus é um em três pessoas: Pai, Filho e Espirito Santo.  
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 Podemos nós entender isto? Não! A mente humana nunca entenderá tudo o que se deve saber 

acerca de Deus. E se entendemos tudo sobre Ele, então podemos afirmar que o nosso Deus se 

tornou tão pequeno. 

Um dia quando eu (o autor do livro) estava na Cuba. Cuba é um país comunista ateísta. As crianças 

são ensinadas em todas que não existe Deus.  

Na visão ateísta sobre o mundo, eles afirmam que Deus não criou o mundo. O mundo surgiu de 

um big-bang ou explosão no universo, e através deste fenómeno o mundo veio à existência. Isto 

aconteceu apenas por acidente sem nenhum propósito ou significado. 

Eles acreditam que o homem provém do animal. Isto é o que é ensinado a toda criança nos países 

comunistas.  

Quando estávamos viajando de carro na Cuba, uma noite paramos para comprar gás. Conheci um 

homem o qual perguntei-lhe acerca da sua crença em Deus.  Ele respondeu que não acreditava na 

existência Deus.  

Era noite de lua cheia. Desse a ele para que reparasse para o céu e falei-lhe o seguinte: 

“Toda manhã o sol nasce e ele fica a uma distância suficiente da terra de modo a evitar que todos 

dias nos queimemos."   

“Todas as noites a lua sai e fica a uma distância suficiente da Terra para evitar com que nos 

afoguemos nas noites quando a maré dos oceanos fica mais próxima da terra”.   

 Eu expliquei a ele que todo o universo foi criado em uma ordem perfeita. A terra gira em volta do 

sol. Mesmo os nossos próprios corpos criados numa maneira perfeita por isso, todas as células do 

nosso corpo funcionam em uma correcta ordem.  

A ordem que existe no universo e nos nossos corpos anunciam-nos que existe um Criador.  

Seria mais fácil acreditar que se alguém tivesse pegado em uma bomba e explodisse uma biblioteca 

cheia de livros. E após a explosão, todas as páginas de todos livros pudessem voltar a estar em 

uma perfeita ordem. Isto não pode acontecer.  
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Acreditar que toda a criação aconteceu de uma grande explosão e foi obra do acaso, precisa de 

mais fé do que acreditar na existência um Deus.  

O primeiro versículo da Bíblia diz que, ”No principio Deus …” (Géneses 1:1). 

A Bíblia nunca tenta provar que existe um DEUS. Ela apenas sustenta como um facto que existe 

um Deus. Este é um facto.  

Gênesis 1:1 diz, “No princípio criou Deus os céus e a terra”. 

Deus pôs no homem o conhecimento natural e o entendimento de que Ele existe e é o Criador.  

Romanos 1:19  “porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus 

lhes manifestou.  

20 - Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria 

divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das 

coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis; 

21 -  porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram 

graças; antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração 

insensato.  

22 - Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos  

23 - e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, 

bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 

24 - Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio 

coração, para desonrarem o seu corpo entre si;  

25pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do 

Criador, o qual é bendito eternamente. Amém! 

 

II. DEUS É UMA PESSOA.  
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A pessoa pode sentir, ouvir ver, amar e falar. Deus faz todas estas coisas. 

Em Géneses 1 temos a história da criação. Deus falou e o mundo veio a existência.   

1:3 – E depois disse Deus, “Haja luz”; e houve luz. Aqui vemos que Deus falou. 

Repetidamente no capítulo 1 de Géneses, a Bíblia diz “ Deus disse, Deus disse, Deus disse”… 

Podemos também notar que Deus falou com Adão e Eva no Paraíso. Deus falou com Moisés e 

todos os outros profetas.  

Deus é uma pessoa que pode falar e sentir tal como as pessoas o fazem. 

Quando Deus tornou-se homem de modo que viesse a terra e vivesse no nosso seio, Ele nasceu 

através da virgem Maria. O nome Dele era Jesus.    

Ele podia sentir tristeza, podia zangar e amar. Ele podia falar, ouvir, tocar e sentir dor. Quando Ele 

foi crucificado na cruz chorou em dor para o Pai, “Pai perdoa a eles porque não sabem o que estão 

fazendo.” 

III. DEUS É ESPIRITO  

João 4:24 diz o seguinte, "Deus é Espirito: e importa que seja adorado em Espirito e verdade.” 

Em Géneses 1;26, Deus disse, “ Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; 

domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre 

toda a terra, e todo réptil que se arrasta sobre a terra”.     

O que isto significa? 

Isto não significa uma imagem física. Ele está falando acerca de uma imagem espiritual. Esta podia 

ser o espírito, a alma, a vontade e a consciência humana.  

Por exemplo, o homem foi dado por Deus a habilidade para tomar decisões. Ele pode por em 

prática os seus próprios desejos. Esta particularidade está na imagem de Deus.  

O leão pode matar um homem e não se comover com isto porque, ele não tem consciência. O 

homem não pode matar sem sentir e saber que está praticando um acto mau.  
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O homem tem consciência. Este é o significado de ser criado segundo a imagem de Deus.  

Deus não tem um corpo físico como o homem. Ele é Espirito. Dai, Ele pode estar a qualquer lugar 

em qualquer momento ao mesmo tempo. Ele não é limitado tal como o homem que só pode estar 

em lugar apenas em um determinado tempo. 

 

IV. DEUS É SANTO  

Não existe pecado ou injustiça em Deus em Deus. 

Em Isaías 6:3 os anjos estavam em volta do trono cantando: 

“Santo, Sano, Santo é o Senhor dos Exércitos” 

“Toda terra está cheia da Sua glória”. 

Isaías achegou-se ao trono de Deus e prostrou-se e clamou: 

“Ai de mim, sou homem de lábios impuros” 

Revelação 4 

Os anjos estão cantando de dia e de noite sem parar.  

Versículo 8 – “SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR, O TODO-PODEROSO, AQUELE 

QUE ERA, E QUE É ERA, E QUE HÁ DE VIR”. 

Versículo 11 – “ Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder; 

porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas”. 

 

V. DEUS É AMOR   

Existe uma religião no mundo hoje que é uma religião de “ódio”. Ódio contra todos os que não 

crêem, ela é pregada e ensinada todas semanas nas suas reuniões. Porquê? Porque no seu ponto de 

vista Deus odeia todos os que eles consideram com sendo descrentes. Eles chamam-nos de 

”pagãos”.  
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O Deus da Bíblia é um Deus de amor. O amor Dele é incondicional. Em outras palavras, Ele ama 

a todos sem nenhuma condição prévia. Não existe uma coisa sequer que você possa fazer para que 

Deus pare de amá-lo. 

A pessoa pode odiar Deus mas Ele responderá com amor. 

A pessoa pode dizer, “Não acredito em Deus”. Deus responderá com amor. 

A pessoa pode ser Pastor. Deus vai o amar. 

A pessoa pode até ser prostituta. Deus vai responder com amor.  

Não existe NADA que você pode fazer para impedir Deus de lhe amar. NADA.  

Porquê? Porque ele não somente tem amor, mas É AMOR 

Alguns religiosos ensinam que Deus apenas amará a você “se” você comportar-se de uma 

determinada forma. Este não é o Deus da Bíblia.  

João 3:16 diz, “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o Seu Filho Único, para 

que todo que Nele crer não pereça mas tenha uma vida eterna”. 

Deus quer que você tenha uma “relação” pessoal com ele.  

Todas religiões estão baseadas no facto de tentar fazer boas coisas ou em ser bons para agradar a 

Deus de modo que quando a pessoa morra vá ao céu. Tudo tem a ver com a tentativa do homem 

tentar esforçar-se a sua maneira para Deus e para o céu 

O verdadeiro Cristianismo não tem a ver com a religião. A Religião é um sistema de obras para 

alcançar o favor de Deus.  

O verdadeiro Cristianismo tem a ver com o “relacionamento”. Um relacionamento pessoal com o 

verdadeiro Deus Criador.   

João 17:3 diz, “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti …" A palavra “conhecer” faz referência 

a ter uma relação pessoal com alguém. Se você conhece alguém é porque você tem um 

relacionamento com essa pessoa ou pessoas. 

Se assim não o fosse, você apenas saberia algo sobre eles. Desde já, Deus quer ter um 

relacionamento pessoal consigo. 
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CONCLUSÃO 

Hoje você pode “conhecer” a Deus. Você pode ter um relacionamento pessoal com Ele e ter a vida 

eterna.  

Como podemos receber a Cristo: 

1. Arrependimento. Este significa entregar a sua vida a Cristo como único Senhor, Deus e 

Salvador. 

2. Fé. Ela significa que você acredita que Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado, e 

no terceiro da ressuscitou da morte. Apesar de isso crer apenas em sua cabeça não é 

suficiente. Pois mesmo Satanás crê em Jesus.   

A fé Bíblica é quando você rende a sua vida para Cristo como Senhor e Salvador.  

Pela fé você pode chamar a Cristo para entrar no seu coração, perdoar os seus pecados, mudar a 

sua vida e dá-lo a vida eterna. 

Romano 10:13 diz, “Todo aquele que invocar n nome do Senhor será salvo” 

John 1:12 diz,” mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder 

de se tornarem filhos de Deus”. 

Você pode fazer isto agora mesmo, chamando Cristo para sua vida. E daí “conhecerá” o 

Verdadeiro, Vivo Deus Criador. 

Ora e chama Cristo para entrar na sua vida agora mesmo! 

 

CAPITULO 04 

QUEM É JESUS CRISTO? 

A DOUTRINA DE JESUS CRISTO 
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Introdução 

A pergunta mais importante no mundo é a seguinte “Quem é Jesus Cristo”? 

Será que Jesus Cristo era apenas um profeta? 

Será que Jesus Cristo era apenas profeta para Israel? 

Será que Jesus Cristo era apenas um bom homem?  

Será que Jesus Cristo era apenas um bom professor de moral que ensinou apenas o que era bom e 

o que era mau?  

A resposta para esta questão irá determinar onde a pessoa ira passar a sua eternidade. Existem 

apenas três opções: 

A. Jesus Cristo era sido um homem insano. 

Jesus reivindicou ser Deus. Se Ele realmente acreditava que era Deus e na verdade não o fosse 

então, era insano 

B. Jesus Cristo era mentiroso. 

Jesus Cristo pregou que Ele era Deus. Se Ele realmente sabia que não era Deus então Ele terá sido 

mentiroso. 

 

C. Jesus Cristo era Deus que se tornou homem. Ele era Deus. Isto é o que Ele alegava ser. Ele 

alegava ser Deus. 

Por isso, a pessoa tem que tomar a decisão. Quem era Jesus Cristo? 

Vamos agora estudar 06 verdades da Bíblia acerca de quem é Jesus Cristo.  

I. JESUS CRISTO ERA DEUS. 

II. JESUS CRISTO ERA HUMANO 

III. JESUS CRISTO NÃO TINHA PECADO 

IV. JESUS CRISTO É NOSSO SENHOR E SALVADOR 

V. JESUS CRISTO FOI RESSUSCITADO DA MORTE 
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VI. JESUS CRISTO VOLTARÁ DE NOVO 

 

I. JESUS CRISTO ERA DEUS. 

 

A. A palavra de Deus reivindica que Ele era Deus. 

João 1:1 diz, “No principio era o VERBO, e o VERBO era DEUS e o VERBO estava com Deus,” 

O quê é que a palavra “VERBO” quer dizer? De que ê que ele está falando? 

Primeiro note que o VERBO existia desde o princípio. Em outras palavras, o VERBO era DEUS. 

O VERBO era eterno. O VERBO não teve princípio e a o VERBO não terá fim. Ele é ETERNO. 

Segundo, o VERBO tornou-se em uma pessoa. 

João 1:14 diz, O VERBO se fez carne, e habitou entre nós”. Em outras palavras, O VERBO tornou-

se homem e viveu no nosso meio. 

Por isso, DEUS tornou-se carne e viveu no nosso meio. Este é JESUS CRISTO.  

João também diz “Nos vimos a sua glória, como a glória do UNIGÊNITO do Pai, cheio de graça 

e verdade.” (Versículo 14) 

O nascimento virginal de Jesus demonstra duas coisas, que Jesus era Deus e humano. Nenhuma 

pessoa normal nasce de uma virgem. 

 

 

II. JESUS ERA HUMANO  

Em outras palavras, Deus transformou-se em carne. Ele tornou-se homem.  

Algumas pessoas acreditam que Maria ficou grávida e inventou esta estória para evitar passar 

vergonha. Entretanto, isto não teria sido possível para José, de quem ela estava noivo, acreditar 

nisto e continuar com o propósito de casá-la.  
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No princípio ele não acreditou nela. Por isso, ele criou condições para deixá-la secretamente, e 

terminar com o casamento deles.  

Mateus 1:19 diz, “E como José, seu esposo, era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la 

secretamente.” (Eles eram considerados como sendo casados na fase que ainda eram noivos). 

Depois um anjo do Senhor apareceu a José no sonho e disse, “José, filho de Davi, não temas 

receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se GEROU é do ESPIRITO SANTO; 

Ela dará à luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus pecados”. 

(Mateus 1:20-21) 

A Bíblia diz que Jesus cresceu e tornou-se um homem. 

 Lucas 2:40 diz, “E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria; e a graça 

de Deus estava sobre ele.” Jesus nasceu em Belém que se situava na parte Sul de Israel (Judá) mas, 

Ele passou a sua infância na cidade de Nazaré (Israel). 

O seu padrasto, José, era carpinteiro. Quando Ele tinha a idade de cerca de 12 anos, José e Maria 

levaram Jesus para Jerusalém onde estava localizado o Templo.  

Lucas 2:21, “quando se completarem oito dias para ser circundado o menino, foi-lhe dado de Jesus, 

que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido”. 

22 – “Terminados os dias da purificação, segundo a li de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para 

apresentá-lo ao Senhor”. 

 

 

III. JESUS NÃO TINHA PECADO  

Porquê Jesus nasceu de uma virgem? 

A razão é porque o pecado é passado por intermédio do homem. Romanos 5:12 diz, “Portanto, 

assim como POR UMSÓ HOMEM entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim 

também a morte passou a TODOS OS HOMENS, porquanto todos pecaram”.  
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Jesus foi nascido sem pecado. Ele não teve um pai terreno. O pecado é passado por intermédio do 

homem e não da mulher.  

Por isso Jesus nunca desobedeceu os seus pais.  

Jesus nunca disse uma mentira. 

Jesus nunca roubou uma coisa sequer. 

Jesus nunca cobiçou.  

Jesus nunca cometeu imoralidade.  

Jesus nunca teve inveja.  

Jesus nunca teve ciúmes.  

Jesus nunca teve ira sem justa causa. 

Jesus nunca se encheu de orgulho. 

Jesus nunca foi egoísta.  

Jesus foi tentado por Satanás para pecar mas Ele nunca caiu em pecado. 

Jesus foi totalmente justo. 

Jesus era perfeito. 

Jesus era santo. 

Jesus era Deus em carne 

 

IV. JESUS É SALVADOR.   

2 Coríntios 5:21 ”Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós; para que nele 

fôssemos feitos justiça de Deus”. 

Isto quer dizer que Jesus Cristo que era perfeito e justo morreu na cruz derramou o seu sangue. 

Quando Jesus morreu na cruz, Deus imputou Nele os pecados de todos nós. 

Isaías 53:6 diz “ o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós”. 

O Pai que está nos Céus, colocou em Jesus os seus pecados e os meus também.  

Jesus foi unido pelos pecados que você cometeu. 

Jesus foi julgado pelos pecados que você cometeu. 

Jesus foi condenado pelos pecados que você cometeu.  
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João 1:29 diz, “No dia seguinte João viu a Jesus; que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de 

Deus, que tira o pecado de mundo!”   

Jesus É o nosso Salvador.  

 

V. JESUS É O NOSSO SENHOR! 

Jesus é também o nosso Senhor. Isto quer dizer que Jesus é nosso Rei Jesus é nosso Mestre. Jesus 

é nosso dono. Jesus é a pessoa que tem controlo das nossas vidas. 

Para que Jesus seja Senhor da sua vida, significa que você dá a Ele o controle da sua vida.  

Para que alguém sejas alvo, a pessoa deve dar a sua vida para Jesus como Senhor e confiar Nele 

como seu Salvador.  

Romanos 10:9 diz, “Porque se com a boca confessares a Jesus como SENHOR, e em teu coração 

creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo”. 

 

VI. JESUS RESSUSCITOU DA MORTE 

A Bíblia declara que após Jesus morrer na cruz para pagar pecados, Ele foi sepultado e ressuscitou 

de entre os mortos após três dias. 

I Coríntios 15:3-4 diz, “Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo 

morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras; que foi sepultado, que foi ressuscitado ao 

terceiro dia, segundo as Escrituras”. 

 

CONCLUSÃO 

A questão que aqui se coloca é a seguinte, será que Jesus é o seu pessoal Senhor e Salvador? Você 

pode hoje receber Cristo na sua vida. 
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Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Isto quer dizer que ter o desejo deixar os seus pecados e 

permitir que Deus tome controle da sua vida, mudá-la e tornar-se seu Mestre.  

Segundo, fé em Cristo. Isto quer dizer que você não apenas acredita em Cristo e o que Ele fez na 

cruz para morrer pelos seus pecados mas também entregar a sua vida a Ele. 

Pela fé você pode orar e convidar Cristo para entrar na sua vida agora mesmo, de modo que Ele 

seja seu Senhor e Salvador.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 05 

QUEM É O ESPIRITO SANTO? 

A DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO 
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João 16:7 

"Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá; pois se eu não for, o ajudador não virá a 

vós; mas, se eu for, vo-lo enviarei”.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Imagina como os discípulos sentiram-se quando aperceberam que Jesus estava para ser 

crucificado. Eles tinham andado e ministrado com Ele durante três anos. Ele era o líder deles. Eles 

haviam deixado tudo para o seguir. Eles dependiam Dele. 

Eles tinham o ouvido pregando e ensinando. Eles tinham o visto operando muitos milagres. 

Ele fez o morto ressuscitar. Ele ensinou a amar e não a odiar. Ele os ensinou a verdade acerca do 

Reino de Céu.  

Agora, Ele estava para morrer. Ele estava para a deixar. Eles estavam tristes e sem esperança.  

Então Jesus fez uma promessa. Quando Jesus faz uma promessa, Ele sempre a cumpre. Ele é fiel 

à sua Palavra.  

O que Ele prometeu? Ele prometeu, “Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá; pois se 

eu não for, o Ajudador não virá a vós; mas, se eu for, vo-lo enviarei”. João 16:7. 

Jesus disse, “Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador, para que fique convosco para 

sempre”. (João 14:16). 

Assim como Jesus foi e deixou o Espírito Santo, é imperioso que os  

Seus seguidores saibam quem é o Espírito Santo e o que Ele faz. 

 

I. QUEM É O ESPIRITO SANTO? 

 

A. O Espirito Santo é uma Pessoa! 
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Algumas pessoas referem-se a ele com desprezo, O chamando de “isto”. Não falamos de Jesus 

como sendo ”isto”. “Isto” não é usado para fazer referência as pessoas. 

Jesus disse acerca do baptismo dos novos convertidos, “ baptizem-nos em nome do Pai, Filho e 

Espirito Santo”. Todos os três são pessoas da Trindade. 

O Espírito Santo também tem mente e desejo. I Coríntios 2:21 ensina que Ele dá a cada crente um 

espírito “segundo o seu querer”. Apenas as pessoas é que possuem mentes e desejos. 

B. O Espírito Santo é DEUS! 

Sabemos que o Espirito Santo é porque existem quatro atributos divinos associados a Ele que 

apenas Deus os pode possuir.  

C. O Espirito Santo é eterno. 

Hebreus 9:14 diz, “ Porque Deus é eterno, o que quer dizer que Deus NÃO tem principio e NÃO 

tem fim, e o Espirito Santo é eterno, sabemos que o Espirito Santo é Deus. Apenas Deus pode ser 

Eterno”  

Assim como Deus é eterno, o que significa que Deus NÃO tem princípio e NÃO tem fim, o Espírito 

Santo é eterno e sabemos que Ele é Deus. Apenas Deus pode ser eterno.  

D. O Espírito Santo está SEMPRE presente.  

Salmo 139:7-10 diz: 

 7. – “Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença?” 

8 – “ Se eu subir ao céu u aí estás; se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também”. 

9 – “ Se tomar as asas da alva, e habitar nas extremidades do mar,” 

10 – “ ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá” 

Apenas Deus pode estar em todos lugares ao mesmo tempo porque Ele é Espirito.  

A Bíblia ensina que o Espírito Santo está sempre presente o que quer dizer que o Espírito Santo é 

Deus. 
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E. O Espírito Santo é TODO o poderoso.  

Lucas 1:35 diz “Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te 

cobrirá com a sua sombra; por isso o que há-de nascer será chamado santo, Filho de Deus." 

Apenas Deus é TODO poderoso. Governantes, Presidentes, Ditadores, e Reis podem pensar que 

são todos poderosos mas, um dia morrerão. Apenas o Deus, o criador do universo é o TODO-

poderoso.  

A Bíblia afirma que o Espírito Santo é TODO-poderoso, o que significa que Ele é Deus. 

F. O Espirito Santo é Omnisciente  

João 14:26 diz que “Mas o Ajudador, O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse 

vos ensinará todas as coisas, e vos fará  lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito”. 

Apenas Deus é Omnisciente. Isto quer dizer que Deus sabe sobre todas coisas. A Bíblia ensina que 

o Espirito Santo sabe TODAS coisas, o que quer dizer que o Espírito Santo é Deus.  

Assim como o Espírito Santo tem estes atributos, que são exactamente os mesmos atributos de 

Deus, sabemos que o Espírito Santo é Deus! 

II. O ESPÍRITO SANTO E OS PERDIDOS. 

O Espirito Santo é a CHAVE para ganhar os perdidos para Cristo. Muitas vezes cometemos um 

grande erro pensando que através de debates ou através da razão, podemos trazer alguém para 

Cristo.  

Você pode até sair vitorioso no debate ou na argumentação, mas nunca ganhará a alma da pessoa 

sem a presença do Espírito Santo fazendo o Seu trabalho na pessoa perdida. O que é que o Espírito 

Santo faz? 

O Espirito Santo testifica que Jesus é a verdade. Muitas vezes, o escritor deste livro (Pastor 

Thomas) é confrontado por pessoas que querem argumentar sobre a questão de Jesus ser ou não 

Deus e se Ele morreu na cruz ou ainda se Ele terá ressuscitado. 
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A minha resposta é sempre a mesma. Eu os encorajo para que orem a Deus pedindo que Ele os 

mostre a verdade. Porquê? Porque o Espírito Santo é o único que pode revelar a verdade acerca de 

Jesus Cristo. 

João 15:26-27 diz “ Quando vier o Ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espirito da 

VERDADE, que do Pai procede, esse DARÁ TESTEMUNHO DE MIM”. 

1. O Espirito Santo convence o mundo do pecado, justiça e julgamento. 

João 16:8-11 

8 – “E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: 

9. – “ do pecado, porque não crêem em mim.” 

10 – “ da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais,” 

11 – “ e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado”. 

Antes da pessoa ser salva, o Espírito Santo fala para ela acerca da necessidade que ele tem de ter 

Cristo devido aos pecado dela e também a faz perceber que Cristo é o Senhor e Salvador. 

 O Espírito revela a pessoa a necessidade que ela tem de dar a sua vida a Cristo. Este é o trabalho 

do Espírito Santo. Apenas Ele pode revelar esta verdade para a pessoa perdida. 

III. O ESPÍRITO SANTO E O CRISTÃO 

 

A. O Espírito Santo baptiza todo crente com Ele mesmo. 

I Coríntios 12:13 diz, “Pois em um só Espírito fomos todos nós baptizados em um só corpo, quer 

Judeus, quer Gregos, quer escravos quer livres; e a todos nós foi dado beber de um só Espirito.” 

Este versículo ensina que TODO crente é baptizado no corpo de Cristo. Você é baptizado pelo 

Espirito Santo no momento em que Ele vem para sua vida. Isto acontece no momento em que você 

é salvo. 
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Quando você é salvo, é o Espirito Santo que vem no seu coração e habita em si. Jesus vem para a 

sua vida através do Espirito Santo. Este processo é chamado na Bíblia como sendo “ o baptismo 

no Espirito Santo.” 

B. O Espirito Santo dá garantias sobre a vida eterna ao crente  

É muito importante que cada Cristão saiba com certeza que ele tem a vida eterna. Se assim não o 

for, não haverá paz e a pessoa não será uma testemunha efectiva de Jesus Cristo. 

Satanás muitas vezes tenta destruir o crente. Ele quer destruir e matar todo crente. Uma das formas 

que ele usa para efectivar os seus planos, é através da colocação de dúvidas na mente da pessoa 

acercada sua salvação. Quando as dúvidas aparecem, o Espírito Santo é quem dará a segurança 

para você. Para tal Ele usa a Palavra de Deus. 

A Bíblia ensina em Romanos 8:9 que a pessoa que não tem o Espirito Santo não é um crente 

verdadeiro. Isto quer dizer que a pessoa salva tem o Espírito Santo. 

Efésios 1:13-14 diz, “No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da 

vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espirito Santo da promessa, o 

qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua 

gloria”. 

I Coríntios 1:21-22diz o seguinte, “Ele nos ungiu, colocou o seu SELO de propriedade em nós, e 

pôs o seu Espírito nos nossos corações como DEPÓSITO, dando-nos a certeza do que ainda está 

por vir”.   

C. O Espírito Santo fortifica o crente com poder.  

É impossível viver a vida Cristã. Ninguém pode ter a perfeição igual a que Jesus teve. É sim o 

Espirito Santo que habita em você que lhe dá poder para viver a vida Cristã. Ele conduz a você. 

Ele guia a você.  

Efésios 3:16 diz, “para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos 

com poder, mediante o seu Espírito no homem interior;” 

IV. O ESTAR CHEIO DO ESPÍRITO SANTO 
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A chave é estar cheio ou controlado pelo Espirito Santo. Quando ele está no controle, ele irá 

direccionar e guiar a você nos caminhos e na vontade do Senhor.  

Efésios 5:18 diz “ E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do 

Espirito”. 

Quando nós somos cheios do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo serão produzidos em nós. 

Você não pode produzir frutos para Deus. É Ele quem produz frutos em nós e através de nós. 

Gálatas 5:22-23 diz, “Mas o fruto do Espirito é: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a 

benignidade, a bondade, a fidelidade. A mansidão, o domínio próprio… 

V. COMO SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO 

O Espirito Santo está Na vida de todo crente mas a questão é: Será que Ele está no controle da sua 

vida? Quando Ele está no controle você fica cheio do Espirito Santo. Que contra qual não existe 

lei. 

Muitas vezes Cristãos preocupados perguntam-me como ser cheios do Espirito Santo. Eu sou 

rápido em os responder dizendo que a Bíblia não nos dá uma fórmula. Então sublinho a existência 

de duas coisas essenciais para pessoa que quiser alcançar o ser cheio Dele.  

A. Primeiro você deve confessar e arrepender-se de todo pecado. 

I João 1:9 diz, “ Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados 

e nos purificar de toda injustiça”.  

A senhora Bertha Smith era uma missionária muito piedosa que serviu por muitos anos na China. 

Eu era sempre abençoado e tocado quando a ouvia falar.  

Quando ela falava acerca da “Santidade de Deus” e do “Espírito Santo” , ela podia dizer a toda a 

pessoas que a escutavam para ir a casa, ajoelhar-se na presença de Deus e pedir a Ele para revelar 

cada pecado nas vidas deles, desde o passado deles até ao presente. E daí, ela os instruía a fazer 

uma lista dos seus pecados. 
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Se você fizer isto, pode ser que Deus o lembre de um tratamento inadequado que você tenha dado 

a alguém, ainda que seja em anos passados, amargura, ciúmes, orgulho, pensamentos impuros, 

preguiça, glutonaria, etc.  

B. Pela fé, apenas peça ao Espirito Santo para ainda hoje, tomar controlo da sua vida. 

 Ele está na sua vida. Peça-o para tomar controlo. Faça isto todos os dias e permita que Ele esteja 

no controle. Quando Ele esta no controle, você fica cheio com o Espirito Santo.  

Você deve responder a seguinte questão: “Quem é que na verdade está governando a minha vida?” 

O segundo requisito para poder ser cheio do Espirito Santo é a submissão. 

Apenas quando Cristo está no trono da sua vida você pode experimentar o poder do Espirito e as 

bênçãos. Jesus exige de si um cometimento total a Ele como Senhor. Ele disse, “Se alguém quer 

vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua, e siga-me.” Lucas 9:23. 

Billy Graham define submissão como sendo o acto de renunciar a nossa própria maneira e 

buscando acima de tudo a submissão a Cristo como Senhor, e sendo governado por Ele em todas 

áreas das nossas vidas. [1] 

Em outras palavras, você pode saber que está cheio do Espirito Santo quando você tiver rejeitado 

o autocontrolo e colocar Cristo no centro da sua vida. Você deve permitir que Ele reine como seu 

Senhor. 

Este é um acto de sua escolha. Você pode fazer a escolha de deleitar a sua vida nas mãos de Cristo.  

Na sua carta para os Romanos, Paulo admoestou os crentes para que “Não reine, portanto, o pecado 

em vosso corpo mortal, para obedeceres às suas concupiscências; nem tampouco apresenteis os 

vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade; mas apresentai-vos a Deus, como 

instrumentos de justiça” Romanos 6:12-13. 

A palavra “oferta” significa ceder. Billy Graham diz que isto significa colocar a si mesmo a 

disposição do outro. [2] 
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A Submissão que remove qualquer obstáculo para o enchimento com o Espirito Santo, é a absoluta 

e rendição incondicional da sua vida para a Cristo. É você dizendo a Ele sem nenhuma reserva, 

“Seja meu Deus”. 

Você tem que decidir. Você vai conduzir e controlar a sua vida ou prefere escolher o Espirito Santo 

para o controlar? 

É possível para um homem bem como para uma mulher, obter a licença de casamento e serem 

legalmente marido e mulher, mas não serem totalmente cometidos um para o outro. Quando vão 

ao altar e fazem a troca de votos, eles devem ser absolutamente sinceros.   

A razão pela qual foi doloroso para mim tirar a aliança de Sherry do meu dedo é porque ela 

simbolizava um cometimento do coração muito profundo que eu havia feito para ela. 

Você pode dizer que Jesus é seu Senhor, mas pode você dizer isto com sinceridade? Esta Ele na 

verdade no controle da sua vida? Será que você já fez no seu coração um comprometimento para 

Ele? Você já decidiu ser completamente Dele? 

Quando você se entrega totalmente a Cristo, não tem porque ter medo; o Espírito Santo ira encher  

você.  Você terá o poder Dele e a Sua liderança.  

Entregar-se a Cristo é algo você faz momento a momento e dia a dia.  

Apesar de que ser Cristão significa que você tem a presença permanente do Espirito Santo, não 

pode reivindicar estar cheio Dele e depois viver vitoriosamente sob seu próprio controlo. 

Todos dias, você deve exercitar o seu desejo e tomar a decisão de deixar Ele controlar a você. 

Quando você assim proceder, ira experimentar a completa medida da graça Dele.  

O Espírito Santo é o primeiro segredo para viver por debaixo do Senhorio de Cristo. A medida que 

você for diariamente cheio do Espirito Santo, você experimentará o Seu poder.   

CONCLUSÃO 

Você quer viver uma vida Cristã vitoriosa? É impossível tentar vive-la pelo seu próprio esforço. 
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 A CHAVE para a vida Cristã vitoriosa não é você tentar fazer o máximo fazer o melhor mas sim, 

permitir que o Espirito Santo que já vive em você (se você já é salvo) tomar o controlo total por 

todos dias da sua vida 

Permita que o Espirito Santo tome controlo da sua vida e que opere em você. É Ele que vive e 

opera em você e através de você.  

Todos dias, renda a sua vida para o Espirito Santo e permita que ELE viva em você e através de 

você ao invés de você tentar viver para Deus.  

[1] Billy Graham, p.140 

[2] Billy Graham p. 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 06 

O que é pecado? 

DOUTRINA DO PECADO 

  

Imediatamente depois que eu (Pastor Thomas, autor deste livro) preguei um sermão sobre 
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“Pecado Oculto” em uma igreja em Washington, D.C., uma senhora veio à plataforma e 

perguntou ao pastor sênior se ela poderia falar para a igreja. Ela era líder do departamento de 

jovens e diretora musical da igreja. Claro, o pastor permitiu que ela compartilhasse. 

  

Ela começou dizendo: "Eu tenho um pecado secreto para confessar esta manhã". 

Então ela surpreendeu a congregação ao dizer: "Estou cometendo adultério com um dos nossos 

líderes".  

Uau! Que notícia bombástica! 

 Todos os líderes se voltaram um para o outro e disseram em uníssono: "Eu não". 

  

Pessoalmente, eu não acho que ela deveria ter lidado com isso em um fórum público, mas ela fez 

e o gato já estava fora da mala. A mulher, sua família, o líder acusado, sua família e a igreja 

tiveram de lidar com a questão. 

  

O princípio aqui é que a confissão de algum deve ser tão pública quanto o pecado. Significando 

que somente para aqueles que têm conhecimento do pecado é necessário confessar e pedir 

perdão. Davi é aquele que nos ensina o processo de renovar nosso relacionamento com Deus 

depois de termos pecado. 

 

 

 

  

Pecado Secreto 

  

Todos nascemos pecadores. Nós também escolhemos desobedecer a Deus. Somos pecadores por 

natureza e por escolha.  

Quando Cristo entra em nossos corações, nossos pecados são perdoados. No entanto, ainda existe 

a possibilidade de um pecado oculto e secreto em nossas vidas. 
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No Antigo Testamento, em 2 Samuel 11, você pode ler uma trágica história sobre um homem 

piedoso, o rei Davi. Ele conhecia a Deus, andara em seu caminho; mas cometeu dois pecados 

horrendos.  

Um dia, ele olhou para fora do seu telhado e viu uma linda mulher, Bate-Seba. Ela estava 

tomando banho no telhado. Em vez de se afastar, Davi continuou a olhar para a nudez dela. Sua 

cobiça culminou no pecado do adultério. 

  

Quando Bate-Seba ficou grávida, Davi tentou esconder seu pecado do marido dela, Urias. Ele 

trouxe este soldado leal para casa e o atraiu para dormir com sua esposa.  

Firmado por dever ao seu Deus e ao seu rei, Urias respondeu: “A arca e os homens de Israel e de 

Judá repousam em tendas; o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. 

Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu 

nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas!” (2 Samuel 11:11).  

  

Davi então ordenou que o marido de Bate-Seba fosse mandado para as linhas de frente de uma 

batalha renhida, onde ele com certeza seria morto. 

 Os pecados de adultério e homicídio do rei foram ocultados do homem, mas não de Deus. 2 

Samuel 11:27 diz: “Mas o que Davi fez desagradou ao SENHOR.” 

  

Quebrado por seu pecado e suas consequências, Davi clamou em confissão e arrependimento. 

Sua oração é encontrada no Salmo 51: 1-17. 

  

“Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor; 

por tua grande compaixão 

apaga as minhas transgressões. 

  

Lava-me de toda a minha culpa 

e purifica-me do meu pecado. 

 



43 
 

Pois eu mesmo 

reconheço as minhas transgressões, 

e o meu pecado sempre me persegue. 

 

Contra ti, só contra ti, pequei 

e fiz o que tu reprovas, 

de modo que justa é a tua sentença 

e tens razão em condenar-me. 

 Sei que sou pecador desde que nasci, 

sim, desde que me concebeu minha mãe. 

 

Sei que desejas a verdade no íntimo; 

e no coração me ensinas a sabedoria. 

 

 Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; 

lava-me, e mais branco do que a neve serei. 

 

 Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, 

e os ossos que esmagaste exultarão. 

  

Esconde o rosto dos meus pecados 

e apaga todas as minhas iniquidades. 

 

 Cria em mim um coração puro, ó Deus, 

e renova dentro de mim um espírito estável. 

 

 Não me expulses da tua presença, 

nem tires de mim o teu Santo Espírito. 

 

 Devolve-me a alegria da tua salvação 

e sustenta-me 
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com um espírito pronto a obedecer. 

  

Então ensinarei os teus caminhos 

aos transgressores, 

para que os pecadores se voltem para ti. 

  

Livra-me da culpa dos crimes de sangue, 

ó Deus, Deus da minha salvação! 

 

E a minha língua aclamará a tua justiça. 

 

 Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, 

e a minha boca anunciará o teu louvor. 

  

Não te deleitas em sacrifícios 

nem te agradas em holocaustos, 

se não eu os traria. 

  

Os sacrifícios que agradam a Deus 

são um espírito quebrantado; 

um coração quebrantado e contrito, 

ó Deus, não desprezarás” 

       

A partir dessa oração, você pode aprender a colocar seus próprios pés nas veredas de Deus.  

Davi jogou limpo com Deus. Ele reconheceu seu pecado e assumiu total responsabilidade por 

ele. Cada parte dessa confissão é importante. Ver o seu problema não é suficiente. Assim como 

Davi fez, você deve pedir perdão.  

Ao pedir perdão, Davi usa três palavras para descrever seu pecado. Observe os verbos que ele 

usou enquanto clamava por perdão. 
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Transgressão 

O rei confessou que havia cometido transgressões. No verso um, ele pediu que Deus "apagasse 

as minhas transgressões".  

Em hebraico, pasha, que é traduzido como transgressões, significa "desobediência deliberada".  

O pecado de Davi não foi acidente. Ele sabia que estava fazendo algo errado. Ele conhecia os 

mandamentos que proíbem o adultério e o assassinato. Ele voluntariamente saiu dos limites e 

quebrou a lei de Deus. Ele não tinha desculpa. 

  

O grito de Davi foi para que Deus apagasse suas transgressões. O verbo que é traduzido como 

“apagar” significa “purificar”. [1]  

Esta é a mesma palavra que é usada em Gênesis 7: 22-23 quando a Bíblia diz que, com excepção 

de Noé e sua família, Deus destruiu (apagou) todas as pessoas no dilúvio. Toda criatura que 

estava fora da segurança da arca foi eliminada da existência. 

  

O rei Davi estava implorando a Deus para perdoá-lo e esquecer seu pecado. Ele estava pedindo a 

eliminação completa deste pecado de sua vida. Isto é o que ocorre quando você se arrepende do 

seu pecado e vem pela fé a Cristo.  

Em Isaías 43:25, Deus diz: “Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor 

de mim, e que não se lembra mais e seus pecados.” O pecado de Davi era como uma dívida 

escrita no livro de Deus. Ele precisava ser apagado. Ele estava pedindo a Deus não apenas para 

marcar o registo, para que ninguém pudesse lê-lo. Ele estava pedindo que fosse tão eliminado 

que nenhum traço dele permanecesse. 

  

Iniquidade 

  

Iniquidade é a segunda palavra para o pecado que Davi usou em sua confissão. Ela vem da 

palavra hebraica awon, que significa desonestidade.  
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Imagine que um homem construa um muro, que todas as pessoas de sua aldeia admiram. Eles lhe 

dizem: “Você é um bom pedreiro; o melhor nessas partes. Sua parede é reta, a mais reta da 

aldeia”.  

Então, um dia, um mestre pedreiro visita a aldeia, olha para a parede e diz: "Eu não acredito que 

seja direito". 

  

Enquanto o orgulhoso pedreiro local e todos os seus aldeões assistem, o visitante puxa um prumo 

(uma pequena massa de chumbo suspensa por uma linha de fio). Ele a segura contra a parede. 

Para surpresa de todos, contra o fio de linha recta, a parede está torta.  

O rei Davi estava cheio de orgulho hipócrita. Ele provavelmente argumentou: "Eu não sou 

perfeito, mas sou um bom homem. Eu vou ao templo regularmente e ofereço sacrifícios. Eu sou 

um bom pai e um homem de negócios honesto. Em comparação com outras pessoas, eu me dou 

muito bem ”. 

  

Então chegou o dia em que Deus deixou cair sua linha de prumo ao lado da vida de Davi. Ele 

enviou seu profeta, Natã, ao rei com uma história de grande injustiça. 

 Ele disse: “ Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía 

muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a 

criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até 

dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do 

rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma 

refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre”. Samuel 

12: 1-4.  

Quando Davi ouviu isso, ele atacou o rico dizendo: “Juro pelo nome do SENHOR que o homem 

que fez isso merece a morte! Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeirinha, porquanto agiu 

sem misericórdia” (vv. 5-6). 

  

 É nessa queda que o golpe caiu. O profeta confrontou o rei com estas palavras: “Você é esse 

homem!”, disse Natã a Davi. E continuou: “Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel: ‘Eu o ungi rei 
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de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a 

nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda.  

Por que você desprezou a palavra do SENHOR, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o 

hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele.”  vv. 7-9. 

  

O pecado de Davi foi exposto. Ele tinha que se ver como culpado: um transgressor da lei, fora do 

caminho e fora da vontade de Deus. Quebrado, ele implorou: “Lava-me de toda a minha culpa e 

purifica-me do meu pecado.” (Salmos 51: 2). 

  

Ele é traduzido aqui como “lavar bem”. Esse verbo ocorre cinquenta e uma vezes no Antigo 

Testamento. Literalmente significa “purificar”. [2] Geralmente se refere a pessoas ou sacerdotes 

que apareceram diante de Deus com roupas limpas durante uma cerimónia religiosa. 

  

 Isto foi ordenado em Êxodo 19: 10-11, “E o SENHOR disse a Moisés: “Vá ao povo e consagre-o 

hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia 

o SENHOR descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo.”  

Para que pudessem ser separados (santos) diante de Deus, as pessoas mergulhavam suas roupas 

em água fria, batiam-nas em uma grande pedra e pisavam nelas até que estivessem 

completamente limpas e puras. Davi queria ser tão consagrado ao Senhor quanto suas roupas 

estavam limpas depois de serem completamente lavadas. 

 

Seu pecado era como uma terra demasiadamente suja, que tinha de ser removido. 

Quando ainda era menino, a túnica de pastor de Davi, muitas vezes ficava banhada de sangue de 

cordeiro dilacerado por espinhos que ele o resgatava do matagal.  

Tinha sido manchado com a lama de um buraco do qual ele havia arrastado uma ovelha perdida. 

Ele observara enquanto sua mãe imergia sua túnica suja em uma corrente fria. Ela então batia, 

batia e esfregava até que a roupa estivesse limpa. 

 

Agora o rei estava pedindo a Deus para fazer por ele o que sua mãe tinha feito por suas roupas 
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sujas. Ele estava dizendo: “Estou manchado com a imundície do pecado. Eu me sinto tão sujo! 

Senhor, limpe toda a minha alma." 

  

Pecado 

  

A terceira palavra hebraica que Davi usa para descrever o que ele fez é hatah. No Salmo 51: 3, é 

traduzido como pecado ("meu pecado está sempre diante de mim"). Isso significa "falhar o alvo". 

  

Quando jovem, Davi aprendeu a usar um estilingue. Sem dúvida, quando ele tentou acertar um 

alvo e falhou, um de seus amigos gritou: "Veja, você errou o alvo novamente."  

Lembrando-se disso como um homem culpado de grande pecado, ele poderia ter clamado: “Oh, 

Deus, você me fez para coisas mais elevadas do que adultério, embriaguez e assassinato. Como 

eu errei o alvo! 

  

Se você realmente pudesse confessar o seu pecado, deveria estar disposto a dizer com o rei Davi: 

“Meu pecado é verdadeiramente horrível. Eu errei o alvo."  

Você não confessou com sinceridade até aceitar total responsabilidade pelo seu pecado. Você 

deve concordar com Deus que você é culpado e sem qualquer desculpa. 

  

No Salmo 51: 2, Davi usa o verbo “limpar”. Ele pede a Deus: “Limpa-me do meu pecado”.  

Este verbo significa “ser puro ou ser declarado inocente. No Novo Testamento, a palavra tem a 

ideia de ser inocente ou sem culpa [3]. Davi estava pedindo a Deus para tratá-lo como se ele 

fosse inocente, sem qualquer culpa. 

  

O pecado de Davi era como a lepra da qual ele precisava de limpeza. Nos tempos antigos, um 

homem que contraíra a lepra era afastado, pela lei, de amigos e familiares. Ele não podia ficar na 

cidade nem morar em sua casa. Quando alguém chegava perto, ele tinha de gritar em aviso: 

“Imundo! Imundo!" 

  

Mas uma vez que uma pessoa fosse curada desta temível doença, ele poderia ir a um sacerdote 
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que o examinaria e certificaria que ele estava limpo. Davi implorou: “Senhor, sinto que a lepra 

ficou dentro de mim. Eu estou doente com o meu pecado. Limpe e me cure; Eu oro!" 

  

Aceitar a responsabilidade pelo seu pecado nunca é fácil. Muitas vezes há a tendência de culpar 

alguém. Adão e Eva inventaram o jogo “passe a bola”. Desde então, todos os membros da raça se 

tornaram especialistas em se desculpar culpando outra pessoa. 

  

Davi pode ter sido tentado a transferir a culpa para Bate-Seba. Em vez disso, ele assumiu total 

responsabilidade pelo que fizera. Ele havia cometido ambos pecados, adultério e homicídio. Ele 

era culpado. Ele tinha saído do caminho de Deus. Agora, ele estava enfrentando seu pecado com 

confissão e arrependimento. 

  

O Salmo 51: 4 revela o profundo reconhecimento de Davi de que seu pecado não era apenas 

contra outras pessoas, mas também contra Deus. 

 Ele reconheceu: "Contra ti, só contra ti, pequeie fiz o que tu reprovas,de modo que justa é a 

tua sentençae tens razão em condenar-me". 

  

 A partir da história do rei Davi, aprende-se que se Satanás pode tentar um homem tão forte e 

piedoso a cair em pecado secreto, ele também pode atrair alguém para fazer o mesmo. [4] 

  

  

[1] Benjamin Davidson, o hebraico analítico e léxico de Caldéia. Grand Rapids, Michigan 

Zondervan. Publishing House, 1977. p. 478 

  

[2] Spiros Zodhiates. A Bíblia de estudo da chave hebraico-grega. Chattanooga, Tenn .: AMG 

Publishers, 1984, p. 1,065. 

  

[3] Dicionário Inglês Grego do Novo Testamento. Sociedades Bíblicas Unidas, 1971. p. 246 
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[4] Sou grato ao Dr. Cecil R. Taylor, deão do Departamento de Religião da Universidade de 

Mobile, Alabama por me ensinar esses princípios do Salmo 51 sobre o pecado e me fornecer sua 

pesquisa sobre este assunto. 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 07 

 

A CRUZ DE CRISTO 
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A DOUTRINA DA EXPIAÇÃO 

 

 

"Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por 

meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo.” Gálatas 6:14 

 

Introdução 

 

A cruz de Cristo foi o tema central da pregação do apóstolo Paulo. Ele disse que "eu só me 

orgulho da cruz de Cristo". Ele poderia ter se gabado em muitas coisas.  

Ele poderia ter se gabado do nascimento virginal de Cristo, pois nenhum homem nasceu de uma 

virgem como Jesus foi.  

Ele poderia ter se gabado dos milagres de Cristo, pois nenhum homem jamais fez os milagres 

que Cristo fez.  

Ele poderia ter se gabado dos ensinamentos de Cristo, pois nenhum homem jamais ensinou como 

Jesus fez.  

Ele poderia ter se gabado da ressurreição de Cristo porque nenhum homem jamais ressuscitou de 

sua morte como Jesus. 

 

Não, ele disse que se orgulhava e gloriava da cruz de Cristo. Por quê? A cruz foi a mensagem 

central de toda a Bíblia. 

 

Milhões de pessoas hoje estão confusas sobre a cruz de Cristo.  

Certa vez, ao visitar a nação do Nepal, eu (Pastor Thomas, o autor deste livro) perguntei a um 

homem: “por que Jesus morreu na cruz”. Ele não tinha ideia. Ele disse: "Eu acho que foi por 

razões políticas".  
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Para milhões de pessoas, a cruz é um sinal de esperança. Nós vemos a cruz exibida nos topos das 

igrejas. As pessoas usam uma cruz no pescoço. Algumas pessoas estatelam-se em forma de uma 

cruz quando oram. 

 

Para algumas pessoas, a cruz não é um bom sinal. É um escândalo. É uma ofensa. A Bíblia diz 

que a cruz é uma pedra de tropeço. A cruz era a ferramenta que os romanos usavam para 

executar criminosos. 

 

Há uma coisa certa, Satanás odeia a cruz de Cristo.  

Ele convenceu muitas pessoas que Jesus Cristo nem morreu na cruz. O Islã, por exemplo, ensina 

oficialmente que Jesus não morreu fisicamente em uma cruz.  

Contudo, a realidade histórica é que Jesus de Nazaré morreu na cruz. 

 

O QUE APRENDEMOS DA CRUZ? 

 

  I. Primeiro, a cruz nos mostra que todos pecamos. 

 

A Bíblia diz: "todos pecaram e carecem da glória de Deus" (Romanos 3:23). 

 

Deus nos deu os dez mandamentos. 

 

1. Você não terá outros deuses diante de mim. 

 

O homem fez todos os tipos de deuses. A Bíblia diz "não faça ídolo". 

 

No entanto, o homem tem ídolos. O homem adora Maria, a mãe de Jesus, espíritos, ancestrais, 

ídolos criados pelas mãos do homem, dinheiro, fama.  

Nós até nos colocamos acima de Deus e fazemos a nossa vontade em vez da Sua. Nós nos 

tornamos o deus da nossa vida. 
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2. Você não deve fazer nenhuma imagem esculpida (ídolos). 

3. Não tome o nome do Senhor em vão. 

 

4. Lembre-se do dia do Sábado e santifique-o. 

 

5. Honre ao seu pai e a sua mãe  

6. Você não deve matar.  

 

7. Você não deve cometer adultério. Jesus disse que se você tem luxúria em seu coração, você já 

cometeu esse pecado.  

8. Você não deve roubar. 

9. Você não deve dar falso testemunho. Isso significa que você não deve mentir. 

10. Você não deve cobiçar. Isso significa desejar o que outra pessoa tem. Isso levará ao roubo. 

 

Então, eu te pergunto: quem nunca pecou?  

Quem nunca quebrou as leis de Deus?  

Quem é perfeito?  

A resposta é que todos pecaram. Nossos pecados criaram uma barreira entre o homem e Deus 

que é Santo. 

 

II. Em segundo lugar, a cruz nos mostra o amor de Deus. 

 

Mesmo sendo pecador, Cristo lhe ama!  

A Bíblia diz que aqui só há uma penalidade pelo pecado. Esta é morte por sangue.  

A morte por sangue é o único pagamento pelo pecado que Deus aceitará.  
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Hebreus 9:22 diz: “sem derramamento de sangue não há perdão”.  

 

No Antigo Testamento, existe a história de Abraão, o pai da nação judaica. Ele levou seu filho 

Isaque para sacrificá-lo como um sacrifício humano pelo pecado. Pouco antes de matar Isaque e 

derramar seu sangue, Deus o impediu e providenciou um carneiro. Ele derramou o sangue do 

carneiro. (Gênesis 22) 

 

Mais tarde, no Antigo Testamento, temos a história dos filhos de Israel em cativeiro no Egito. 

Deus enviou Moisés ao Egito para libertá-los da escravidão e levá-los à Terra Prometida.  

No entanto, o rei do Egito não permitiria que eles saíssem.  

Deus enviou pragas para convencê-lo, mas ele era teimoso e tinha um coração duro.  

Assim, Deus enviou um anjo da morte ao Egipto e matou todos os primogênitos como punição 

ao Egipto. 

 

Deus disse aos filhos para levarem o melhor cordeiro, matá-lo e colocar o sangue no seu umbral. 

Então, quando o anjo da morte chegasse, ele "passaria" todas as casas que tinham o sangue do 

cordeiro. (Êxodo 12:23) 

 

Mais tarde, depois que os filhos de Israel deixaram o Egipto, eles construíram um tabernáculo. 

No tabernáculo, o Sumo-sacerdote entrava numa sala chamada o Santo dos Santos uma vez por 

ano. Ele iria para dentro do Santo dos Santos e mataria um cordeiro, derramando seu sangue para 

pagar pelos pecados do povo. 

 

O sangue era necessário para cobrir todos os pecados do povo. (Leia Levítico 16: 21-22). 

 Em outras palavras, em vez de matar e derramar o sangue do pecador, Deus aceitou o 

derramamento de sangue de um animal.  

Derramar sangue de Jesus era um substituto para um animal. Todavia, o sacrifício de animais 

não mudou o coração do homem. 
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O derramamento do sangue de um animal era apenas temporário. (Hebreus 9:12). 

 O que acontece é que o derramamento do sangue de um cordeiro não mudou o coração do 

pecador. O homem pecaria e então derramar o sangue de um cordeiro para pagar por seus 

pecados. Assim, o sangue do cordeiro pagou por seus pecados, mas não mudou seu coração. 

 

Portanto, Deus se tornou homem. Seu nome é Jesus.  

João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus". Jesus seria o sacrifício final. Ele seria um sacrifício 

humano. Sua morte na cruz seria uma morte violenta e sangrenta para pagar pelos pecados do 

mundo inteiro. 

 

I Coríntios 5: 7 diz: “Pois Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado”.   

Mateus 20:28 diz: “como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar 

a sua vida em resgate por muitos”.  

 

O que é um resgate?  

 

Eu,  o autor deste livro, estava na nação de Colômbia várias vezes pregando e ensinando a 

Palavra de Deus. Um dos meus intérpretes tinha um irmão que foi sequestrado pelos comunistas 

e levado para as montanhas.  

A única maneira de ter o irmão dele de volta, era que a família pagasse um preço de resgate. 

Uma vez que o resgate foi pago, seu irmão foi liberto e ele estava livre. 

 

Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue como resgate para pagar pelos nossos 

pecados. Ele foi um sacrifício humano sangrento pelo pecado.  

A razão é que o “pagamento do pecado é a morte pelo sangue”. Jesus pagou esse preço em seu 

lugar. 
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 Isso é amor puro. Deus te ama! 

 

A Bíblia diz: "Não há amor maior do que este, que ele dê a vida pelos seus amigos".  

Deus te ama! 

 

A Bíblia diz: “Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando 

ainda éramos pecadores.” (Romanos 5: 8).  

Deus te ama! 

 

A Bíblia diz: “Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por 

causa de nossas iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas 

fomos curados”.(Isaías 53: 5).  

Deus te ama! 

 

Efésios 1: 7 diz: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo 

com as riquezas da graça de Deus"  

Deus te ama! 

 

A Bíblia diz: ”Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro 

que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus 

antepassados, 19mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem 

defeito (1 Pedro 1: 18-19) 

 

CONCLUSÃO 

 

Havia um homem nos Estados Unidos cujo nome era George Wilson. Ele cometeu o crime grave 

de assassinato enquanto roubava o correio do governo. Seu crime foi tão grave que ele seria 

punido com a morte.  
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O Presidente Lincoln estava com muita pressa, então pegou uma folha de papel e escreveu: "Eu 

Perdoou este homem" e assinou. 

 No entanto, com o passar do tempo, o seu caso acabou por passar para o Presidente dos Estados 

Unidos, Andrew Jackson. Andrew Jackson deu-lhe um perdão. 

 

Então uma coisa muito estranha aconteceu. George Wilson recusou o perdão. 

 O caso foi para o Tribunal Supremo. A decisão foi esta: um perdão não é um perdão a menos 

que a pessoa o aceite.  

Então, o governo mandou matar George Wilson. 

 

Deus lhe oferece um perdão.  

Quando Cristo morreu na cruz, ele pagou com o sangue dele o preço pelos seus pecados. Ele 

pagou o preço em seu lugar e oferece-lhe um perdão total de seus pecados e do inferno. 

 No entanto, você deve aceitar o perdão! 

 

Cristo morreu por nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. (I Coríntios 15: 

1-4). Ele está vivo e quer viver em seu coração. Ele pagou pelos seus pecados com o sangue 

dele.  

A Bíblia diz: “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de 

se tornarem filhos de Deus” (João 1:12). 

 

Como você recebe a Cristo em sua vida? 

 

A. Arrependido Isso significa “virar”. Estar disposto para que Deus entre em sua vida pelo 

Espírito Santo e mude sua vida. Você não tem o poder de abandonar o pecado, mas deve estar 

disposto para que Ele entre e mude a você. Você está pronto para entregar sua vida a Cristo e 

deixar que Ele seja o Senhor, Deus, Mestre de sua vida? 
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B. Fé. Isso significa mais do que apenas acreditar em Deus. Significa renunciar a sua vida sobre 

Jesus como seu Senhor e confiar nEle para ser seu Salvador. 

 

Se você quer que seus pecados sejam perdoados e receber a Cristo, então, pela fé, você pode orar 

e pedir que Cristo entre em sua vida agora mesmo.  

A Bíblia diz: “Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”. (Romanos 10:13). 

 

Apenas faça uma oração como esta: “Senhor, eu sou um pecador. Eu creio que você morreu e 

ressuscitou por meus pecados. Eu convido você a entrar em meu coração agora e ser meu Senhor 

e Salvador ”. 

 

Se você fez essa oração, faça outra oração e agradeça ao Senhor por salvá-lo do pecado e do 

inferno. 
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CAPÍTULO 08 

 

O que é justificação? 

DOUTRINA DA JUSTIFICAÇÃO 

 

  

 

“Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à Lei.” 

Romanos 3:28 

  

  

 

A oração de um assassino 

  

Nosso marechal da cidade me pediu para acompanhá-lo enquanto atendia uma chamada de 

emergência. Nós dirigimos para a escuridão do interior da Louisiana e paramos onde quatro 

corpos bloqueavam a solitária estrada de cascalho. Cada uma dessas pessoas havia sido baleada 

na cabeça. Por muitos dias, o sangue deles exibia as manchas onde que haviam morrido. 

 

Rapidamente, um pelotão foi formado para ajudar a polícia. Fortemente armados e usando cães 

para seguir o cheiro do assassino, esses homens procuraram durante toda a noite. Cedo na manhã 

seguinte, encontraram o suspeito escondido em um celeiro. Ele foi levado para a cadeia 

Paroquial de Clinton para esperar por sua acusação e julgamento. 

  

Desde o meu segundo ano da universidade, tinha o hábito de pregar todos os domingos na cadeia 

paroquial. O domingo seguinte aos assassinatos não foi excepção. 
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Naquela manhã, eu disse aos prisioneiros que não importava quais crimes haviam cometido; 

Deus os perdoaria se eles se arrependessem e confiassem em Cristo como seu Senhor e Salvador. 

  

 Convidei aqueles que queriam dar a vida a Cristo para vir e se ajoelhar no chão na minha frente. 

Lentamente, do fundo da sala, um homem avançou. Ele caiu de joelhos na minha frente e 

começou a chorar. Em  suas lágrimas, ele disse: “Sinto muito pelo que fiz. Deus me perdoará?" 

Espantado, percebi que o homem quebrado diante de mim era o assassino das pessoas cujos 

corpos eu havia visto naquela estrada rural. 

 "Sim", eu assegurei a ele. "Não há pecado que Deus não possa perdoar." Naquele dia, observei 

como um assassino orou e pediu a Cristo para perdoá-lo e entrar em seu coração. 

  

Era isto verídico? Só ele e Deus sabem disso. Eu sei disso, se ele quis expressar realmente o que 

ele orou, Deus tirou o pecado dele de assassinato e colocou-o em Cristo. Cristo carregou na cruz 

o pecado de assassinato daquele homem.  

Quando Jesus morreu na cruz, Ele foi punido pelos assassinatos cometidos pelo homem. Ele foi 

julgado e condenado por matar essas pessoas. Toda a culpa do prisioneiro foi colocada em Jesus, 

embora Ele fosse justo e sem pecado. 

  

Aqui está o que aconteceu. Em seu corpo, Cristo sofreu toda a culpa e punição que o assassino 

merecia.  

Lembre-se da introdução deste capítulo e da lição de Romanos 5: 1.  

Quando o homem culpado clamou e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus colocou 

nele a Sua própria justiça. 

  

Quando aquele assassino se apresentar diante de Deus, o Pai, no dia do julgamento, ele não verá 

o pecado de homicídio do homem, ou qualquer outro pecado. Ele verá a justiça de Cristo nele.  

O pai vai olhar em seu coração e verá seu filho, Jesus Cristo. Por essa única razão, Ele dirá a ele: 

"Bem-vindo à minha casa." 
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A Bíblia chama essa transferência de “justificação”.  

Justificado é o termo Bíblico legal para aquilo que significa "ser salvo".  

Na Bíblia Ampliada, Romanos 5: 1 diz: “Portanto, desde que nós somos justificados (absolvidos, 

declarados justos e recebemos uma posição de direito com Deus) através da fé, vamos [entender 

o fato de que] temos [a paz da reconciliação] segurar e desfrutar da paz com Deus através de 

nosso Senhor Jesus Cristo (o Messias, o Ungido) ”. 

   

 Justificação significa que Deus me tratará “como se eu nunca tivesse pecado” e como se eu 

tivesse obedecido perfeitamente.  

Quando você é justificado, a culpa e a penalidade de seu pecado são removidas, e a própria 

justiça de Cristo é concedida a você.  

Em outras palavras, quando Deus o Pai olha para o seu coração, em vez da feiura do seu pecado, 

Ele vê a justiça do Seu Filho. 

  

Justificado é um termo legal que descreve o que acontece quando você recebe a Cristo como seu 

Senhor e Salvador pessoal (João 1:12).   

Quando você é justificado, sua posição judicial é mudada diante de Deus. 

  

Um homem acusado fica de pé no tribunal a espera que o júri pronuncie seu veredicto. Quando o 

capataz se levanta e lê “inocente”, o homem é imediatamente declarado inocente de todas as 

acusações contra ele. Ele sairá do tribunal como uma pessoa livre. Ele é justificado. 

  

Ser justificado diante de Deus significa mais do que ser declarado “não culpado”. Significa que 

você é declarado como sendo justo. Deus coloca a perfeita justiça de Jesus Cristo em seu 

coração.  

Gálatas 3: 6, em A Bíblia Ampliada diz-se: “Abraão creu e aderiu e confiou e confiou em Deus, 

e foi contado e colocado em sua conta e creditado como justiça (como conformidade com a 
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vontade divina em propósito, pensamento e acção). ” 

  

Esta palavra creditada é imputada no Novo Testamento Grego (logizomai). Significa contar, 

calcular, calcular e definir uma conta.  

Abraão creu em Deus, e seu acto de fé foi colocado em depósito para ele e valorizado como 

justiça.  

Isso não significa que ele merecia essa recompensa. Isso seria salvação pelas obras. Ele 

simplesmente lançou toda a sua dependência em Deus e aceitou o caminho de salvação de 

Deus.[1] 

  

Em Romanos 4: 6 e 8, a Bíblia diz:  “Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do 

homem a quem Deus credita justiça … Como são felizes aqueles que têm suas transgressões 

perdoadas, cujos pecados são apagados!”  

 Os versículos 22 a 25 dizem: “Em consequência, “isso lhe foi creditado como justiça”.  

As palavras “lhe foi creditado” não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem 

Deus creditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso 

Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação.” 

 

As palavras “foi creditado a ele” não foram escritas somente para Abraão. Também foram 

escritas para todos nós que cremos em Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Por causa de 

nossa confiança em Cristo, nossas contas serão creditadas com a Sua justiça. 

  

Você pode olhar para si mesmo e perguntar: “Como isso pode ser? Eu me conheço. Por natureza 

e por escolha, sou pecador. Eu não mereço ser justificado.  

Para entender o milagre da justificação, você deve, pela fé, aceitar essas verdades. Jesus Cristo 

viveu uma vida sem pecado. Ele era perfeito. No entanto, Ele morreu na morte de um criminoso 

na cruz, como se Ele fosse um pecador. Por quê? 

  

Porque, no momento de sua morte, Deus Pai colocou sobre Jesus todos os nossos pecados. Ele 
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tomou sobre Si todo o peso da sua culpa e da minha. Ele foi para a cruz sem pecado, para que 

pudesse redimi-lo da penalidade e do poder do pecado. Ele morreu por você. 

  

Em Romanos 5:19, o apóstolo Paulo escreveu sobre essa verdade. “Logo, assim como por meio 

da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da 

obediência de um único homem muitos serão feitos justos.”  

Em 1 Coríntios 1:30, lemos: “É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o 

qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção”. 

  

Não entenda mal o que isso significa. A justificação não o torna justo, mas você é declarado 

justo por causa da justiça de Cristo que está em você como um dom gratuito de Deus.  

Romanos 3:24 diz que estamos  “sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da 

redenção que há em Cristo Jesus.”  

 

Certifique-se de que você digere completamente o que está sendo dito aqui. Justificação é um 

presente de Deus. É concedido pela graça, o favor imerecido de Deus. Por definição, qualquer 

presente é gratuito. Não pode ser ganho. Um dom da graça é aquele que é oferecido não apenas a 

alguém que não o mereceu; ele não merece isso. 

  

Quando você recebe a Cristo em sua vida, duas coisas acontecem. Primeiro, seus pecados são 

retirados e colocados em Jesus. Em segundo lugar, a justiça de Cristo entra em seu coração. Uma 

troca ocorre.  

Cristo troca a Sua justiça pelos seus pecados. Que incrível troca é esta: nossos pecados por sua 

justiça! 

  

RESUMO 

  

Ser justificado inclui o seguinte: 

  

1. Você é justificado instantaneamente. No momento em que Cristo entra em sua vida, você é 
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justificado. 

2. Ser justificado significa que você é declarado “não culpado” de qualquer pecado que tenha 

cometido e cometerá no futuro. 

3. Começar pela justificação significa que você é perdoado por Deus porque Cristo levou todos 

os seus pecados (passado, presente e futuro) sobre si mesmo quando morreu na cruz pelos seus 

pecados. 

4. Ser justificado significa que você é eternamente perdoado. 

5. Ser justificado significa que Deus colocou em seu coração e vida a justiça de Cristo. 

6. Ser justificado significa que quando você estiver na presença de Deus no dia do julgamento, 

Deus olhará para a sua alma e não verá pecado, mas verá a Justiça de Cristo em você. 

7. Ser justificado significa que, uma vez que a Justiça de Cristo está em você, você passará a 

eternidade no Céu com Deus por toda a eternidade. 

  

Em 1 João 5: 12-13, a Bíblia diz: ”Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, 

não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que crêem no nome do Filho de Deus, para que 

saibam que têm a vida eterna”   

  

Pergunte-se: “Será que sei que tenho o Filho, sou justificado - salvo pela graça por meio da fé em 

Cristo (Efésios 2: 8-9)?”  

Até mesmo um assassino pode saber disso. 

  

  

1. Kenneth S. Wuest, Romanos no Novo Testamento Grego, Wuest’s Word Studies para o 

English Reader, Wm B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids, Michigan, 1955, p. 67 
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CAPÍTULO 09 

 

O que é Reconciliação e Redenção? 

 

DOUTRINAS DE RECONCILIAÇÃO E REDENÇÃO 

 

“sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.” 

Romanos 3:24 

  

Quase duas mil pessoas se reuniram na praça da cidade de Neponecema, em Minas Gerais, no 

Brasil, para ver o filme de Jesus produzido pela Campus Crusade for Christ. 

Naquela noite, eu (Pastor Thomas, o autor deste livro) mostraria a parte final do filme, 

descrevendo a crucificação de Cristo, traria uma breve mensagem sobre a cruz e convidaria as 

pessoas a entregarem suas vidas a Jesus como seu Senhor e Salvador. 

  

A atenção de todos foi capturada pelo filme. Ninguém estava se movendo. Todos os olhos 

seguiram a cena mostrando os soldados romanos que prendiam os pregos nas mãos e pés de 

Jesus. Quando os pregos perfuraram. Seus pés, muitas pessoas na multidão começaram a chorar. 

Os olhos dos outros foram espremidos com força, como se pudessem sentir indirectamente a dor 

que Jesus suportara. Por toda a multidão, as emoções eram altas. 

  

De repente, um homem correu em direcção ao nosso caminhão, no qual havia sido montada uma 

tela de metal e uma cortina especial para a exibição do filme. Antes que alguém pudesse se 

mover para detê-lo, ele saltou e agarrou a tela com as duas mãos. Sacudindo a tela para frente e 

para trás, ele gritou em Português: "Matem-me! Matem-me! Matem-me!" 

  

Ele não queria que Jesus morresse. Ele queria morrer em seu lugar.  
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O homem entendeu errado. Ele queria morrer no lugar de Jesus, mas, dois mil anos atrás, nosso 

Senhor já havia morrido em seu lugar e no nosso. Ao ir para a cruz, Jesus estava dizendo: 

“Matem-me! Matem-me! Matem-me!" 

  

O pecado requer o pagamento de uma penalidade. Este pagamento é a morte. Para que nossos 

pecados sejam perdoados, alguém teve de morrer. Nós não poderíamos pagar a penalidade e ter 

alguma esperança. 

  

A boa nova de Deus é esta: Cristo morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço por nós. 

 Sua morte não foi comum. O evangelho, as boas novas, é resumido em 1 Coríntios 15: 3-4, “ … 

que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 

terceiro dia, segundo as Escrituras,”   

 

Homens gritavam: "Matem Jesus!" 

  

Não foi, no entanto, a turba furiosa, os líderes religiosos ou os soldados romanos que estavam no 

controle do que aconteceu na cruz. Deus Pai permitiu que Seu Filho Jesus morresse e pagasse a 

penalidade pelos seus pecados e pelos meus. O propósito da vinda de Jesus era morrer, para 

nossa redenção, era o único caminho. 

  

Jesus morreu voluntariamente. Ele fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele 

morreu em nosso lugar.  

Ele não apenas morreu por nós, mas também conquistou a morte e está maravilhosamente vivo. 

É por isso que somente Ele pode dizer: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao 

Pai, a não ser por mim.” (João 14: 6). 

  

O que aconteceu na cruz deve ser entendido e aplicado em sua vida, porque é o elemento chave 

da vida cristã. Além disso, é impossível tornar-se cristão e viver uma vida vitoriosa. Na cruz, 

você foi redimido e sua salvação foi garantida.  
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Deus te comprou com o sangue de Jesus Cristo. Agora, como crente, você pertence a ele. Você é 

seu filho adoptivo e um cidadão do Seu Reino. 

  

Existem três termos bíblicos (reconciliar, redimir e justificar) que explicam claramente o que a 

morte de Cristo na cruz realizou para você e para mim e por que Jesus é o único Caminho. 

  

. 

RECONCILIAÇÃO 

  

  

 Olho de Porco 

  

Enquanto, minha esposa, Barbara e eu estávamos em Hanói, no Vietname, visitamos o Hanoi 

Hilton Hotel, que na verdade era a prisão que os norte-vietnamitas mantiveram nossos soldados 

americanos capturados durante a Guerra do Vietname. 

 Sempre que um piloto norte-americano fosse abatido e capturado pelos vietcongues, ele era 

tratado como um inimigo. Não havia desculpas, nem perdão. Normalmente, o prisioneiro era 

torturado. 

  

Capitão Howard Rutledge compartilhou suas experiências de tormento no Hanoi Hilton. Ele se 

lembrou de um soldado norte-vietnamita que os prisioneiros chamavam de Olho de Porco.  

Olho de Porco forçou o capitão Rutledge a se sentar no chão em uma posição tortuosa. Suas 

pernas ficaram tão inchadas que ele não conseguiu estendê-las. O interrogador cruel colocava 

uma de suas botas pesadas no joelho do prisioneiro, forçando-a para baixo. 

  

Depois disso, ele unia as pernas do americano sofredor em estoques. Uma cana e uma corda 

pesada eram usadas para travar os tornozelos no lugar. Em seguida, ele amarrava os pulsos da 

vítima nas costas. Um guarda colocava o pé nas costas do homem seguro e puxava a corda até 

que os braços atados estivessem quase separados das órbitas. 
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 O capitão Rutledge disse que podia sentir a corda cortando seu pulso para os ossos. A dor era 

tão grande que ele pedia a Deus para deixá-lo cair na inconsciência. [1] 

  

É assim que os homens tratam seus inimigos. Nós podemos ser gratos porque Deus é diferente. 

Quando Seus inimigos vêm a Ele, eles são reconciliados pelo que Cristo fez na cruz. Esta é a boa 

nova para todos os homens. Em 2 Coríntios 5:17, a Bíblia diz: “Portanto, se alguém está em 

Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas” 

REDENÇÃO 

  

A trilha das lágrimas 

  

Enquanto pregava na nação do Benim, na África Ocidental, descobri esta incrível estória. No 

século XV, havia um grupo de pessoas chamado Xwedah. Hoje eles são conhecidos como 

Quidah, uma palavra francesa que significa “ajuda”. Eles podem ser encontrados no Benim. 

  

Um rei Xwedah, Kpasse, construiu um palácio perto da praia para poder monitorar melhor seus 

trabalhadores de campo. Este é o local da actual cidade de Quidah. Quando os europeus 

chegaram pela primeira vez à África Ocidental, a fazenda do rei Kpasse tornou-se seu principal 

centro comercial. O lugar estava marcado para a infâmia. 

  

Um padre espanhol, Bartholome Las Cassas, observara a força do povo africano. Ele estava 

desesperado para salvar os nativos das Américas do trabalho forçado de seus conquistadores 

europeus. Ele propôs com sucesso substituí-los por trabalhadores africanos. O Papa Nicolau V 

assinou o primeiro acordo de comércio de escravos em 1454. Isto lançou séculos de inferno para 

os africanos.  

A partir daí, milhões de africanos foram mortos ou deportados para trabalhar como escravos nas 

recém-conquistadas Américas. Eles foram usados para abastecer as economias agrícolas do 

Brasil, dos Estados Unidos e do Caribe. 

  

Os reis locais logo viram como poderiam se beneficiar desse negócio horrível de vender homens 
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e mulheres. A fim de expandir seus reinos, eles precisavam das armas, canhões e pólvora que os 

europeus lhes trouxeram. Para garantir isso, eles venderam os prisioneiros de suas guerras locais 

para os comerciantes brancos. 

  

Em 1727, o rei Agadja conquistou Quidah. Ele fez dele o centro de seu comércio de carga 

humana com os europeus. No começo, ele estava contente em vender inimigos derrotados, mas 

seus consumidores eram gananciosos. Eles exigiram mais e mais escravos. Logo, as unidades de 

comando invadiram aldeias, capturando homens, mulheres, meninos e meninas. Qualquer um 

que resistiu foi morto. 

  

Acorrentados, esses prisioneiros foram levados para Quidah, no que hoje é o sul de Benim. Eram 

feitos caminhar apenas à noite. Isso não era apenas para escapar do calor tropical, mas para 

impedir que alguém encontrasse o caminho de volta para sua aldeia. 

  

Chorando de dor e desespero, eles eram escondidos no mato durante a luz do dia. Desde o 

momento de sua captura, não havia salvação, nem piedade. Muitas dessas pessoas morreram 

antes de chegarem a Quidah.  

Chegando lá, os traficantes de escravos de Portugal, França, Inglaterra, Holanda e Dinamarca 

ofereciam uma grande árvore no centro da cidade. Deste mercado os escravos  eram  levados por 

um caminho para o oceano, onde os navios estavam  os esperando para transportá-los para terras 

estrangeiras. 

  

 Eles eram permitidos ter uma última paragem naquilo que era chamado “A Arvore do Retorno”. 

Onde lhes era permitido caminhar ao redor da árvore três vezes, na esperança de que seus 

espíritos um dia retornariam à África. Este era o último ritual deles antes de passarem pela "Porta 

do Não Retorno". [5] 

  

Suponha que um escravo fosse levado para as Américas e comprado por um homem bom e 

misericordioso. O mestre, então, dizia ao escravo: "Eu te comprei com o meu dinheiro, mas vou 

lhe dar um presente de liberdade". 
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Um pecador perdido está exactamente na posição dos escravos que acabei de descrever. Sem 

Cristo, uma pessoa está sem esperança. Quando ele virou as costas para Deus e se tornou escravo 

do pecado, ele passou pela “porta do não retorno”.  

Mas, milagre dos milagres, Jesus pagou o preço mais alto possível, o preço do seu próprio 

sangue, para comprar o escravo! Por causa disso, há esperança onde não havia esperança. O 

pecador pode ser liberto. 

  

Isso é redenção; comprando um escravo sem esperança, com um preço, e libertando-o.  

"Redimir" é outra palavra que descreve o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Como é 

usado na Bíblia, significa “libertar por resgate”. 

  

Uma lei do Antigo Testamento dizia que, se um homem possuísse um touro que tivesse o hábito 

de prender pessoas, o animal deveria estar confinado em segurança. Se o dono não mantivesse 

seu touro encurralado e matasse alguém, tanto o touro quanto o proprietário seriam apedrejados 

até a morte.  

No entanto, a lei permitia que um pagamento fosse feito um pagamento para resgatar a vida do 

homem. Ele era obrigado a pagar o que lhe fosse exigido a pagar. [6] 

  

Décadas mais tarde, Jó declarou: “Eu sei que meu Redentor vive”, Jó 19:25. 

 No Novo Testamento, a palavra “resgatar” é usada com referência aos mercados de escravos. O 

pensamento era que um pagamento tinha que ser feito para que um escravo fosse libertado.  

  

Jesus disse: Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 

vida em resgate por muitos” (Marcos 10:45). 

  

Paulo usou essa palavra quando escreveu: “Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o 

perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus” (Efésios 1: 7). 
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Ele estava dizendo que somos libertos da escravidão ao pecado pela morte sacrificial de Cristo 

na cruz. Jesus pagou nosso resgate com o próprio sangue. 

 Em 1 Pedro 1: 18-19, a Bíblia diz, ”Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis 

como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por 

seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem 

defeito” 

  

Quando você entrega sua vida a Cristo, você ainda pecará de tempo em tempo, mas quando Jesus 

morreu na cruz, Ele pagou por todos os seus pecados, uma vez e por toda a eternidade. Por causa 

disso, você pode ser purificado e santificado diante de Deus. 

  

Fanny Crosby escreveu este grande hino sobre redenção: 

  

“Redimido, como eu amo proclamar isto! 

Redimido pelo sangue do Cordeiro; 

Redimido por sua infinita misericórdia 

Seu filho, e para sempre eu sou. ”[7] 

  

  

[1] Howard e Phylis Rutledge, na presença de meus inimigos. Old Tappan, New Jersey: Fleming 

e Revell, 1973, p. 25 

  

[2] William Barclay, Palavras do Novo Testamento, Filadélfia, Westminster Press, 1974, p. 168 

  

[3] Kenneth S. Wuest, estudos de Wuest do grego do Novo Testamento. Grand Rapids: Wm. B. 

Eerdmans Publishing, 1953, p. 82 

  

[4] Archhibald Thomas Robertson, Word Pictures no Novo Testamento, vol. IV, Grand Rapids: 

Baker Book House, 1931, p. 357 
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[5] Martine de Souza, Regard sur Ouidah, Um pouco de história, Ouidah, Benin, África, pp. 35-

39. 

  

[6] Êxodo 21: 29-30 

  

[7] Redeemed, Fanney J. Crosby 
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CAPÍTULO 10 

 

O que é arrependimento? 

 

 VERDADEIRO ARREPENDIMENTO VERSUS FALSO ARREPENDIMENTO 

 

 

Jeremias 3: 1-4 e 4: 1-4 

  

 

Introdução 

 

No nosso mundo moderno, muitos pastores estão pregando um falso evangelho. Eles estão 

enganando milhões de pessoas e, consequentemente, enviando-as para o inferno. Eles pregam 

que alguém pode aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, mas não ao seu Senhor. Eles deixam 

de fora "arrependimento". 

 

Este é exactamente o oposto do que é ensinado na Bíblia. Ensinar isso é negar totalmente a 

necessidade de alguém se arrepender.  

A palavra “arrepender-se” é uma palavra bíblica que precisa ser explicada com muito cuidado. 

Podemos usar essa palavra na igreja e os crentes entenderão, mas quando a usamos no mundo 

perdido, as pessoas podem não ter nenhuma ideia do que estamos falando. 

 

O arrependimento é a parte central da salvação. A palavra grega para arrependimento é 

"metanoia". 

 Meta significa "depois" e "noia", significa "entender".  
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Em outras palavras, significa uma "reflexão tardia" ou "mudar de idéia". Jesus usou essa 

palavra no Novo Testamento para significar "deixar seu antigo modo de vida e se voltar para 

Deus para salvação". (MacArthur). 

 

O apóstolo Paulo disse: ”se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo 

e verdadeiro” . (I Tessalonicenses 1: 9). 

 

O arrependimento foi um tema constante de Jesus Cristo. Foi também um tema importante no 

Antigo Testamento. Vamos estudar a mensagem de arrependimento com base no livro de 

Jeremias. 

  

I. Falso arrependimento 3: 1-5 

 1— “Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro 

homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? 

Mas você tem  se prostituído com muitos amantes e, agora, quer voltar para mim?”, pergunta 

o SENHOR.” 

  

 

Jeremias comparou Judá com uma esposa que é infiel ao marido. Ela o deixou e se casou com 

outro homem. No entanto, Judá era ainda pior. Judá teve muitos amantes Ela era como uma 

prostituta, mas ela assumiu que poderia retornar ao Senhor sem ter que se arrepender. 

1.  2— “lhe para o campo e veja: Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do 

caminho você se assentou à espera de amantes, assentou-se como um nómada no deserto. Você 

contaminou a terra com sua prostituição e impiedade.” 

 

Como prova da infidelidade de Judá, tudo que qualquer um tinha que fazer era olhar para as 

colinas e ver as práticas da idolatria. Ídolos estavam em cada colina estéril. Não havia lugar onde 

a terra “não tivesse sido violada”. 

Eles estavam tão ansiosos para construir ídolos ate ao ponto que Jeremias os comparou a uma 

prostituta sentada ao lado de uma estrada em busca de amantes.  
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Você consegue imaginar o número de ídolos que eles tinham uma vez que estavam em todo 

lugar? 

V.3- “Por isso as chuvas foram retidas, e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-

se declaradamente como prostituta, se recusa a corar de vergonha.” 

No O.T. Deus detém a chuva por muitas vezes como meio de punição. Os agricultores 

dependiam das primeiras chuvas. Se as chuvas não chegassem, as plantações murchariam e 

morreriam.  

O desastre tomaria conta da terra.  

Eles estavam envolvidos em pecado público aberto e não tinham vergonha disso e nem sequer 

coravam. 

 

Vs-4-5: “4Você não acabou de me chamar: ‘Meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado 

para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim?’ É assim que você fala, mas faz todo o 

mal que pode”. 

 

 

Aqui vemos um bom exemplo de FALSO ARREPENDIMENTO. 

O povo de Judá não tinha intenção de mudar de ideia. 

 

Eles chamado Deus "Meu Pai", "Meu Amigo". Eles o chamavam de "Meu Pai, Meu Amigo" 

desde a sua juventude. No entanto, eles estavam vivendo como uma esposa infiel e uma 

prostituta. Eles queriam perdão sem arrependimento verdadeiro.  

Sua idolatria e prostituição haviam corrompido a terra. Eles não tinham a intenção de desistir de 

seus ídolos e maneiras perversas. Mesmo tendo abandonado Deus, ainda esperavam que Ele os 

perdoasse sem arrependimento. 

 

Eles pensavam que a bondade de Deus significava que ele iria ignorar seus pecados e maus 

caminhos. 
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Aplicação: Hoje, muitas pessoas não acreditam que o “salário do pecado é a morte” Romanos 

6:23. Muitos acreditam que só porque Deus é um bom Deus ele não os julgará pelo pecado. 

 

A ideia da palavra “retrocesso” é mencionada sete vezes no capítulo 3. Judá era uma nação 

“casada” com o Senhor. Deus fez um pacto com ela no Monte. Sinai com Moisés. Ela se tornou 

infiel e se afastou de Deus. 

 

Deus implorou a ela para retornar, que é a única solução para o retrocesso. No entanto, ela se 

recusou.  

Mas ela não apenas recusou fingir que se arrependia. Ela se arrependeu com a cabeça, mas não 

com o coração. Ela queria Deus, mas não nos termos de Deus. Ela queria a Deus, mas também 

queria manter seus ídolos. 

 

O falso arrependimento é quando a pessoa se sabe que pecou e se arrepende de ter pecado, mas 

se recusa a “se desviar” do pecado.  

O verdadeiro arrependimento envolve um “desvio” do pecado. O verdadeiro arrependimento 

envolve “uma mudança de mente” que produz uma “mudança de coração” que produz “uma 

mudança de comportamento”. 

 

Reincidência é um declínio gradual longe de Deus. Eles deixam seu primeiro amor por Deus. 

Eles começam a viver para si e não para Deus. A única solução é um verdadeiro arrependimento 

e não um falso arrependimento. 

  

II. Verdadeiro arrependimento 4: 1-4 

V.01 - ““Se você voltar, ó Israel, volte para mim”, diz o SENHOR. “Se você afastar para longe de 

minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar” 

2- se você jurar pelo nome do SENHOR com fidelidade, justiça e rectidão, então as nações serão 

por ele abençoadas e nele se gloriarão.” 
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 Deus viu a insinceridade do arrependimento de Israel. Deus viu que eles tinham um "falso 

arrependimento". 

 No entanto, o Senhor continuou a apelar para que se arrependessem. 

 

Se eles fossem sérios, então eles teriam de se apartar dos seus ídolos. Eles deviam andar em 

verdade e justiça. Eles deviam fazer um juramento reconhecendo que Deus é o Deus Criador 

vivo do universo e só a Ele serviriam. 

 

Jeremias usou duas figuras para que as pessoas pudessem entender de maneira simples a 

necessidade de se arrependerem. 

 

A. O arrependimento é como arar! Verso 3  

“Assim diz o SENHOR ao povo de Judá e de Jerusalém: “Lavrem seus campos não arados e não 

semeiem entre espinhos.” 

Nenhum agricultor espalharia sementes no solo não polido e esperaria uma colheita. 

Nossos corações devem ser arados profundamente e reconhecer o pecado em nossas vidas. Então 

permitir que o Espírito Santo nos destrua interiormente como um fazendeiro quebra a terra dura 

para que o fruto possa ser produzido em nossas vidas pelo SENHOR. 

  

B. O arrependimento é como uma cirurgia! Verso 4 

"Purifiquem-se para o SENHOR, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém! 

Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês 

fizeram; queimará e ninguém conseguirá apagá-la” 

O arrependimento é como a cirurgia da circuncisão.   

 A circuncisão era um ritual ordenado por Deus para a população masculina do povo judeu. Deus 

fez um pacto com eles. Ele prometeu-lhes que seriam o seu povo especial e em troca eles 

deveriam ser uma luz para todas as nações de modo a trazê-las a Deus. Eles falharam em sua 

missão. Eles se voltaram para ídolos feitos pelas mãos dos homens. 
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Deus não estava pedindo a circuncisão física, mas a circuncisão do coração. O coração 

representa a totalidade da vida interior de uma pessoa. Isso significa a alma. Significa a mente, 

os pensamentos e a vontade da pessoa.  

Jeremias 31:33 diz: “Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles 

dias”, declara o SENHOR: “Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. 

Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo”. 

 

4:14 diz: “Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você 

vai acolher projectos malignos no íntimo? 

 

III.  AS CONSEQUÊNCIAS DO FALSO ARREPENDIMENTO 4: 5-18 

No caso de Judá. Ela seria destruída pelos babilónios. O julgamento está chegando! 

 

Verso 5“Anunciem em Judá! Proclamem em Jerusalém: 

Toquem a trombeta por toda esta terra! 

Gritem bem alto e digam: Reúnam-se! 

Fujamos para as cidades fortificadas! 

 

v. 6 - Ergam o sinal indicando Sião. 

Fujam sem demora em busca de abrigo!  

Porque do norte eu estou trazendo desgraça, 

uma grande destruição”. 

 Estes dois versos soam o alarme de que uma invasão virá. Essa invasão é descrita nos 

versículos 5 a 31.  

A invasão virá do norte. A trombeta foi tocada para dar o alarme. O aviso deu ao povo tempo 

para fugir para Jerusalém, que tinha uma parede ao redor dele. Eles poderiam receber protecção e 

defesa lá. 

 O inimigo cercaria Jerusalém para impedir que as pessoas de dentro escapassem. Eles seriam 

punidos por Deus porque se recusarem a se arrepender. 
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v. 18- “A sua própria conduta e as suas acções trouxeram isso sobre você. Como é amargo 

esse seu castigo! Ele atinge até o seu coração!” 

  

Aplicação:  

Deus chama todas as pessoas a se arrependerem e se voltarem para Ele.  

A realidade é esta, há um julgamento que está vindo. Jeremias disse ao povo de Judá que o 

julgamento estava chegando e que a terra seria capturada por um inimigo estrangeiro, Babilónia. 

 

Eles não ouviram e continuaram a adorar outros deuses feitos pelas mãos dos homens. Portanto, 

Deus os castigou enviando um exército estrangeiro a Jerusalém e os destruiu.  

Visto que Deus puniu seu próprio povo escolhido, os judeus, portanto, Ele julgarão hoje as 

pessoas que O rejeitam e se recusam a se arrepender.  

O julgamento também virá sobre aqueles que se recusarem a se arrepender e não se renderem a 

Cristo como Senhor. 

  

IV. O FRUTO DO VERDADEIRO ARREPENDIMENTO 

O verdadeiro arrependimento produzirá salvação e libertação. Jesus é o Senhor e Salvador. Você 

não pode aceitar a Cristo como Salvador a menos que você o aceite como Senhor.  

Quando você aceita a Cristo como seu Senhor, você está se arrependendo de seus pecados. O 

arrependimento é abandonar seus pecados.  

No entanto, ninguém tem em si, o poder para abandonar seus pecados. Deus te chama. Deus lhe 

dá por Sua graça o poder de se voltar para Ele como o Senhor, Deus e Mestre de sua vida. 

 

Cristo morreu por seus pecados. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou dos mortos depois de três dias. 

Ele está vivo agora e quer viver em seu coração como Senhor e Salvador.  
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A realidade é esta: pense que em sua vida há um trono. Quando o homem nasce, ele próprio se 

assenta neste trono. Ele se torna egoísta. Ele quer controlar e dirigir sua própria vida do jeito que 

ele deseja.  

Arrependimento significa tirar-se do trono do seu coração e permitir que Cristo se sente no seu 

trono e governe a sua vida. Significa fazer de Jesus o Senhor da sua vida. 

 

Nós não podemos fazer de Jesus Senhor. Ele é o Senhor, mas devemos escolher fazer dele o 

Senhor da nossa vida. Esta é a principal questão do arrependimento.  

Romanos 10: 9 diz: “Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor (isto é 

arrependimento) e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo 

(liberto) ” 

 

CONCLUSÃO 

Em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, o tema básico é o arrependimento. 

Repetidas vezes das a Bíblia chama a todos para que se arrependam.  

O verdadeiro arrependimento significa confessar Jesus como seu único Deus e Senhor. 

 

A Bíblia afirma o senhorio de Cristo em todos os sentidos. Ele é o Senhor sobre tudo. (Atos 

10:36) Jesus é chamado Senhor 747 vezes no Novo Testamento. O livro de Atos refere-se a Jesus 

como Senhor 92 vezes e refere-se a Ele como Salvador apenas duas vezes. 

 

O coração da pregação e ensino do Novo Testamento foi: "Cristo é o Senhor". 

Jeremias pediu a seu povo que se arrependesse ... volte-se para o Senhor. Entregue-se a ele! A 

consequência de não se arrepender seria julgamento.  

Nosso apelo hoje é o mesmo: arrependa-se. Volte ao Senhor. Cristo é Deus!  

Ele é o SENHOR! Volte-se para Cristo como SENHOR e Ele salvará você.  

Ele lhe libertará! 
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CAPÍTULO ONZE 

 

O QUE É FÉ E GRAÇA? 

 

AS DOUTRINAS DA FÉ E DA GRAÇA 

 

"Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não 

por obras, para que ninguém se glorie.” Efésios 2: 8-9 

  

INTRODUÇÃO 

  

Nos Estados Unidos há uma enorme queda d'água que separa os Estados Unidos do Canadá. Um 

homem estendeu uma corda e atravessou por de cima dela as correntes do rio Niagara empurrando 

um carrinho de mão. Se ele caísse, seria morte instantânea.  

 

Uma enorme multidão de pessoas estava assistindo. Depois que ele atravessou o rio uma vez a 

multidão ovacionou e aplaudiu. 

 

Ele então olhou para a multidão e perguntou: "vocês acreditam que eu posso fazer isso de novo". 

A multidão respondeu gritando: "sim".  

 

Então ele disse: "Se vocês acreditam que eu posso fazer isso de novo, então eu quero que alguém 

venha até aqui e entre no carrinho de mão e eu o empurrarei para o outro lado".  

 

Ninguém se ofereceu! 

 

Este é um exemplo perfeito do acreditar intelectualmente em sua cabeça, mas não em seu coração. 
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I. A DEFINIÇÃO DA FÉ 

 

Verdadeiramente, o que é fé? O Novo Testamento foi originalmente escrito na língua grega. A 

palavra grega para a fé é "pistis". Pistis, em grego, significa "tornar-se um com Deus através de 

Cristo ". 

 

Hebreus 11: 1-3 define a fé como: “Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das 

coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé 

entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não 

foi feito do que é visível.” 

No Antigo Testamento, as pessoas viviam  na esperança de que o Messias, Jesus, chegaria algum 

dia. Eles acreditavam nisso com todos os seus corações, mentes e almas. Isso é fé. É acreditar em 

uma promessa de Deus antes que você a veja se tornar em uma realidade. 

 

 Este é um lado da fé. Você sabe que vai acontecer porque você simplesmente confia na promessa 

de Deus. 

 

Sabemos que quando colocamos nossa confiança em Cristo, ele escreve nosso nome no livro da 

vida. Confiamos em Deus e, portanto, confiamos no que Deus diz. 

 

 A fé é simplesmente acreditar em Deus e aceitar a palavra Dele mesmo quando você não consegue 

ver isso acontecer agora. Você sabe que isso vai acontecer porque Deus falou. 

  

Todos os crentes crêem hoje na segunda vinda de Cristo. Nenhum de nós viu este evento porque 

ainda não aconteceu. No entanto, sabemos que Cristo retornará porque Ele disse que retornaria.  

 

Quando Jesus retornou ao Pai, os discípulos estavam olhando para o céu. Um anjo apareceu e 

disse: “Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi 

elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir” (Atos 1:11) 
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Ainda não vimos a segunda vinda, mas confiamos em Deus e na Sua Palavra, porque sabemos que 

algum dia acontecerá. Isso é fé. 

   

 DOIS TIPOS DE FÉ 

 

Existem dois tipos de fé. É isso que confunde tantas pessoas. 

  

A. Fé na cabeça. 

 

Esta é uma fé intelectual em que a pessoa acredita em Deus e em Jesus. Ela acredita que Jesus 

nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, fez milagres, morreu numa cruz pelo pecado, 

ressuscitou dos mortos e algum dia voltará. 

  

Ele ou ela conhece e acredita em todos os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo.  

 

No entanto, a Bíblia diz em Tiago 2: 19 diz: “Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até 

mesmo os demónios crêem – e tremem!”  

 

B. Fé no coração 

 

Esta é a fé na alma. Isso é fé real. Esta é a fé que salva alguém de Satanás, do pecado e do inferno.  

 

Quando alguém tem fé no coração, ele acredita em sua cabeça que Cristo é Deus, Senhor e 

Salvador, e ele entrega sua vida a Cristo. Ele rende  sua vida a Cristo. 

 

 Um bom exemplo de fé. 

  

Olhe para uma cadeira perto de você. Pergunte a alguém: “Você acredita que, se eu sentar naquela 

cadeira, a cadeira segurará meu corpo? Você acredita que a cadeira é forte o suficiente para manter 

meu peso e corpo?" 
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Se ele disser "sim", pergunte: "tenho fé na cadeira?". Estou dizendo que acredito que a cadeira vai 

suportar o meu peso. Então, será que eu tenho fé na cadeira? 

  

A resposta é "não". Ainda não. Eu tenho fé na cadeira quando me sento na cadeira. 

 

Nesta ilustração, Cristo representa a cadeira. Você tem uma escolha. Você pode ficar na frente da 

cadeira e dizer: "Eu acredito que vai me segurar se eu sentar nela". Isso é fé de cabeça.  

 

Ou você pode sentar nela e deixar a cadeira suportar todo o seu peso. 

 

 Isso é fé no coração. 

 

Então, você pode acreditar que Cristo é Deus, nascido de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, 

morreu na cruz por seus pecados, ressuscitou dos mortos e um dia voltará.  

 

No entanto, sempre Satanás e os demónios acreditam nisso. Você é salvo  quando  toma a decisão 

de entregar toda a sua vida a Cristo. 

 

II. DEFINAÇÃO DA GRAÇA 

 

O que é graça? 

 

A graça é um presente gratuito para o qual você não trabalha nem merece. 

Exemplo de estação de serviço. 

  

Uma vez eu estava na estacão das bombas abastecendo combustível para meu carro. Um homem 

aproximou-se de mim e disse que precisava de um pouco de gasolina para chegar em casa. Ele não 

pediu muito.  

No entanto, o Senhor falou ao meu coração e enchi todo o seu tanque. Mesmo dando-lhe um pouco 

de combustível de graça seria graça. Ele não trabalhara para isso. Ele não o ganhou. Ele não o 

merecia isso.  
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No entanto, eu enchi seu tanque inteiro. Ele ficou chocado. Ele estava tão feliz. Ele havia achado 

graça! Eu dei – lhe um presente grátis. 

 

É isso que Deus nos dá. Cristo fez a obra. Ele foi para a cruz. Ele derramou seu sangue. Ele morreu 

uma morte sacrificial para pagar pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos. 

 

 Ele fez toda a obra. Agora, ele nos oferece um dom gratuito de perdão e salvação.  

 

Isso é graça, mas precisamos receber o presente. Ele não força a ninguém.  

 

Ele oferece, mas devemos recebê-lo em nossos corações e vidas. 

 

João 1:12 diz: "Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de 

se tornarem filhos de Deus”.  

   

A fé é render a sua vida a Cristo. Você acredita nele, mas deve se render a ele. Isso é fé. 

  

Uma vez que você se render a Cristo, Ele então te perdoa o seu  pecado, muda sua vida e escreve 

seu nome no Livro da Vida. Isso é graça.  

 

Ele te dá um presente que você não merece. 

  

“Pela graça, você é salvo pela fé, não por si mesmo, para que ninguém se glorie”. 

  

Hoje, você pode entregar sua vida a Cristo. Ao entregar sua vida a Cristo, você está confiando nEle 

como seu Senhor e Salvador. Ele responde entrando em sua vida pelo Seu Espírito e salvando 

você.  

 

Pela fé, você pode orar agora mesmo e convidar a Cristo para entrar em seu coração e vida. Faça 

agora mesmo 
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A SEGUNDA VINDA DE CRISTO 

  

A DOUTRINA DA SEGUNDA VINDA DE CRISTO 

 

Mateus 25:31 

  

“Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono 

na glória celestial.” 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Em Atos, capítulo 1, vemos a verdadeira história dos discípulos com Jesus. Jesus ordenou-lhes nos 

versos 4-5: 

 

“Não saiam de Jerusalém, mas esperem pelo presente que meu Pai prometeu, do qual vocês me 

ouviram falar. Porque João baptizou com água, mas em poucos dias serão baptizados pelo Espírito 

Santo ”. 

 

Ele então ordenou que levassem o evangelho a todo o mundo (7-8). 

Versículo 09: "Depois ele disse que foi levado diante de seus olhos, e uma nuvem o escondeu da 

vista". 

 

Imagine ficar ali com Jesus e de repente uma nuvem os envolve e ele desaparece de vista. Os 

discípulos ficaram ali observando.  

 

Então, de repente, dois homens ficaram ao lado deles e disseram: “Por que você está aqui olhando 

para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de ti para o céu, assim virá, assim como tu o tens 

visto. ” (v 11) 

 

Ao estudarmos a segunda vinda, queremos examinar quatro questões. 



88 
 

  

I. SERÁ QUE A SEGUNDA VINDA É CERTA? 

 

Há milhões de pessoas hoje que não acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador nem 

acreditam que ele retornará novamente.  

 

Contudo, a Bíblia proclama muitas vezes que Jesus retornará novamente. No Novo Testamento 

existem mais de 318 referências à Segunda Vinda de Cristo. 

  

Existem duas vindas de Cristo. A primeira foi quando ele nasceu da virgem Maria. Em sua primeira 

vinda, ele veio viver uma vida perfeita e morrer pelos nossos pecados. O único preço que Deus 

aceitará pelo pecado é a morte pelo sangue e Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz como 

um sacrifício humano pelos nossos pecados. 

 

Os profetas do Antigo Testamento profetizaram a primeira vinda do Messias muitas vezes.  

 

Existem muitas palavras diferentes na Bíblia que descrevem a segunda vinda de Cristo. Algumas 

delas são: 

 

- O dia do Senhor – Atos 2:20; 

- O dia do Senhor Jesus Cristo – 1Co 1:8; 

- O dia do Senhor Jesus – 1Co 5:5; 

- O dia de Cristo – Fp 1:10; 

- O dia de Deus – 2Pe 3:12; 

- Naquele dia – Mt 7:22; 

- O último dia – Jo 6:39; 

- Seu dia – Lc 17:24; 

- O aparecimento de Cristo – 1Tm 6:14; 

- A vinda de Cristo – 1Co 15:23. 
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Tão certo que Jesus veio a primeira vez que ele virá novamente. Com certeza essa é uma promessa 

de Deus.  

 

Jesus disse em Mateus 26:64: “Mas eu digo a todos vós: Chegará o dia em que vereis o Filho do 

homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.” 

  

II. COMO JESUS RETORNARÁ? 

 

Seu retorno será físico! 

 

Todo olho o verá. De repente, Ele descerá do céu. 

 

1Ts 4:16 diz: “Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio 

Senhor descerá dos céus, ”  

 

João 5:28 diz: “Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz”  

 

Apocalipse 1:7 diz: “Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles 

que o trespassaram; e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será! Amém.” 

 

III QUANDO É QUE JESUS RETORNARÁ? 

 

Ninguém sabe quando Jesus retornará. Atos 1:7diz: “Ele lhes respondeu: “Não compete a vocês 

saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade.”  

 

 Ele virá em um momento inesperado.  

 

Ninguém sabe. Jesus disse em Mateus 24:36, “Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos 

dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai.” 

 

A Bíblia também ensina que ele virá “como um ladrão” durante a noite. (I Tessalonicenses 5: 2) 
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Houve muitas pessoas que tentaram prever a hora exacta da Segunda Vinda.  

 

Jesus descreve o fim dos tempos em Mateus capítulo 24, mas ninguém sabe o ano do dia. Isto é o 

que ele disse: 

4Jesus respondeu: “Cuidado, que ninguém os engane.  

5Pois muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Eu sou o Cristo!’ e enganarão a muitos.  

6Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que 

tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.  

7Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terramotos em vários 

lugares.  

8Tudo isso será o início das dores. 

 

Depois Jesus faz uma declaração interessante.   

 

24Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, 

se possível, enganar até os eleitos.  

29“Imediatamente após a tribulação daqueles dias “ ‘o sol escurecerá, e a lua não dará a sua 

luz; as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados’. 

30“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se 

lamentarão e verão o Filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.  

31E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 

quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 

 

Marcos 13:32 diz: “Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão 

somente o Pai” 

  

 

 

III. O QUE ACONTECERÁ QUANDO JESUS VOLTAR? 
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Ninguém sabe quando, sem avisar, um dia as nuvens se abrirão e nós veremos Jesus. 

 

I Tessalonicenses 4:16-18: “Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de 

Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.”  

  

Depois disso, nós ainda estamos vivos e ficamos presos juntos com eles nas nuvens para encontrar 

o Senhor nos ares. E assim estaremos COM O SENHOR PARA SEMPRE. 

  

1. Ele virá com um grito alto. 

2. Ele virá com a voz de um arcanjo. 

3. Ele virá com a trombeta de Deus. 

4. Quando ele vier, os mortos se levantarão primeiro. 

5. Depois que os mortos subirem das sepulturas para encontrá-Lo, todos os outros crentes em 

Cristo serão arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. I Tessalonicenses 

4:16-18. 

6. Então estaremos com o Senhor para sempre. 

 

I Tessalonicenses 4:16-18: “Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de 

Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.” 

  

Depois disso, nós ainda estamos vivos e encontrar-nos-emos com eles nas nuvens para encontrar 

o Senhor no ar. E assim estaremos COM O SENHOR PARA SEMPRE ”. 

 

A. O Reino de Deus será consumado. 

Neste momento a terra será limpa. 2 Pedro 3:7, “Pela mesma palavra os céus e a terra que agora 

existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios” 

 

 B. A derrota de Satanás será terminada. 

Apocalipse 20:10, “O Diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, 

onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para 

todo o sempre.”  
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CONCLUSÃO 

 

Jesus poderá voltar em qualquer dia a qualquer momento. 

 

A. Para o crente! 

Devemos estar atentos e fiéis. Jesus disse: “Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida”. 

 

A cidade de Pompeia fica na Itália. Muitos anos atrás, um vulcão explodiu e as lavas escorreram e 

destruíram a cidade e mataram  todo mundo lá dentro dela. Os cientistas foram até lá e escavaram 

as ruínas da cidade antiga.  

 

Um grupo encontrou os ossos de um soldado que estava em guarda naquele dia. Ele estava de 

frente para o centro da cidade. Este soldado estava no seu posto cumprindo fielmente o seu dever. 

 

Ele parecia estar dizendo: "Meu mestre me colocou aqui e independentemente do que acontece eu 

vou permanecer fiel". 

 

Os ossos de outro soldado foram encontrados e ele estava fugindo. Ele não permaneceu fiel. (Ford 

p. 113). 

 

Qual deles és tu? Você está fugindo de Deus? Você está dentro da vontade dele para a sua vida? 

Será que você é fiel no seu serviço ao Senhor? 

 

B. Para os perdidos! 

A questão é: você está pronto para a vinda do Senhor? Se você não está, então hoje você pode dar 

sua vida a Cristo. Ele morreu para pagar pelos seus pecados, ele foi enterrado e ressuscitou dos 

mortos. 

 

 Pela fé ele entrará em sua vida, perdoará a você e seus pecados e lhe dará uma nova vida e vida 

eterna.  
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Ore agora mesmo e peça a Jesus para entrar em sua vida. Só estamos prontos e preparados para a 

Segunda Vinda de Cristo quando Cristo está em nossa vida e coração. 
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