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NOTA INTRODUTÓRIA  
 
A finalidade desta revista é mostrar Jesus nas Escrituras de modo 
que pessoas venham a  aceitá-lO com Salvador pessoal e Senhor  

 
01  EVANGELISMO     Grande   misericórdia                        

 
Certa feita,tendo de explicar a alunos  não crentes o que era 
misericórdia, pedi ao Senhor que me orientasse a uma  
explicação . Foi quando lembrei  de algo que ocorria na  
Antiguidade: os  Gladiadores romanos  lutavam até um deles  cair 
na arena:  com a espada do oponente pressionando a veia 
jugular_ estava praticamente morto MAS... era costume todo o 
estádio, inclusive os gladiadores, se voltarem  para o Imperador 
que estendia  sua mão com o POLEGAR direito esticado  : 
SILÊNCIO ! TENSÃO !  RESPIRAÇÃO SUSPENSA...  POLEGAR  
voltado para cima, dava vida ao caído 
                         Polegar  voltado para baixo, morte ao derrotado 
                         Misericórdia é deixar viver o que merece morrer  
Para  deixar viver a nós, raça de pecadores, cuja única sentença 
justa e devida é a morte ( Rm 3.23)  Deus faz uma oferta  através 
da pessoa de Jesus,   a Quem ‘  Deus propôs  como 
propiciação, pela fé, no Seu sangue, para demonstração da sua 
justiça por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos 
outrora cometidos'   Rm 3.35 
 'o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo' Jo 1.29        
 
>   Como ?  Por quê ?   Eu  preciso  aceitar  Jesus ...   
 Para a sentença de se  existir para sempre separado de Deus, 
só existe  salvação  a quem  ACEITAR,  e receber  para si  a 
oferta de Deus proposta   em Jesus :  
                   Ler com atenção  João 3.36 e João 5.24  
  Agora, cientes e  bem conscientizados  de termos sido 
agraciados apenas pela misericórdia de Deus  e só POR CAUSA 
da morte de Jesus na cruz,(ler  atentamente  Isaías 53.4-7)  
 
Há conseqüente  mudança radical de atitude : 
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1- GRATIDÃO e CONSAGRAÇÃO A DEUS _ só se pode ser 
religado a Deus porque , na Sua  misericórdia,Ele elaborou  um  
plano de Redenção executado por  Jesus e  aplicado à minha vida 
, cada dia,  pelo   Espírito Santo   
 2- CESSA O ESPÍRITO CRÍTICO: 
  como julgar e condenar meu próximo, sendo eu tb pecador ?  
  
*Para refletir: Se Deus, o Soberano do Universo, tendo todo o 
direito de me condenar justamente , me dá a chance de viver , 
COMO  eu, mero mortal, tão pecador quanto meu próximo   ( 
talvez não nas mesmas áreas ) me arvoro a juiz criticando, 
condenando, sem lhe dar chance alguma ... Todos precisamos 
cuidar para não sermos credores incompassivos,  Mt 18  
 
3- 'o amor de Cristo me constrange'  2Co 5.14  
em Jesus,  todos caminham para a condenação eterna: At 4.12 ‘ 
  ‘em nenhum outro há salvação; porque [debaixo] do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que 
devamos ser salvos. 
> Como  posso deixar de avisar quem passa ao meu lado ?  
 
 & Mesmo convertida há  20 anos,  eu não sabia evangelizar: pedi 
a Deus e Ele me deu estratégia que uso NATURALMENTE, desde 
então com regularidade, equilíbrio e discrição  .   Disponha-se vc 

também... Deus os  abençoe  
 

02    POR QUE SOU PECADOR ?   
                             
 PECADOR... é  todo ser humano que, ao nascer, traz consigo 
uma herança genética, espiritual, que   foi designada:  PECADO 
ORIGINAL:  capaz de discernir  o bem e o mal   mas é   incapaz  
de fazer sempre só o bem. Até um nenê, que mal começa a 
andar e a falar,  sabe quando faz algo que a mãe já disse : NÂO ! 
_   Quando o adulto ao parece, o nenê  disfarça...  
          Isso ocorre  em conseqüência da ESCOLHA  feita  por 
Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus e colocado lá no 
jardim do Éden,  Gn cap 3   
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         O homem foi criado com capacidade  para ESCOLHER , 
representado pelas duas árvores : a da VIDA, no meio do jardim ( 
Gn 2.9) e a árvore do Conhecimento do Bem e do Mal . Deus os  
advertiu:  ‘da árvore do Conhecimento do Bem e do Mal,  não 
comerás  pois no dia em que dele comeres, certamente 
morrerás’   Gn 2.17        A raiz da palavra no original é a idéia de  
separação : diz-se que uma pessoa morre   quando sua essência 
espiritual  se  separa  da  parte   física      
         Comer da árvore do Conhecimento do Bem e do Mal 
significava existir separado de Deus, o Criador.  O primeiro casal 
ignorou a advertência do Criador . O importante não era comer ou 
não comer, mas CRER E AGIR em conformidade, ou não, com o 
que o Criador  dissera _ que deixou bem clara a conseqüência de  
ignorar  Sua  orientação: existir separado   do Criador . 

>>>  O QUE FOI A QUEDA  ? 
    Queda foi a ato deliberado em que Adão e Eva escolheram  
comer  do fruto da árvore  do Conhecimento de Bem e do Mal que 
Deus dissera para NÂO   comerem e  imediatamente passaram a 
existir separados de Deus . 
     Houve uma tremenda revolução na Criação: surgiram espinhos 
e abrolhos, os animais se  tornaram selvagens, a mulher passou a 
dar à luz com dores, o trabalho ficou cansativo,  as pessoas viriam 
a morrer ( ao pó  tornarás, Gn 2.19 )    E o pior:    
  >a Humanidade se tornou uma RAÇA de pecadores:  
  >  todos nascem em sistema espiritual separados de Deus !       
 ‘todos  pecaram  e  destituídos estão da glória de Deus’  (Rm 
3.23) todavia por ser Justo, Deus providenciou uma oportunidade 
de poderem  ESCOLHER  ser religado a Deus :  ‘o salário 
(estipulado a receber ) do pecado ( agir contrário à orientação de 
Deus) é a morte  ( existir separado de Deus em vida e por toda a 
Eternidade) , MAS  ’o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus nosso Senhor’  ( Rm  6.23  )    Assim, todo ser 
humano existe SEPARADO DE DEUS a não ser que, por ato 
deliberado de sua vontade  (livre arbítrio) CREIA  em Deus, 
QUEIRA + ACEITE + PEÇA a Deus a salvação oferecida em 
Cristo   
        Creio  o que Deus diz em sua Palavra   
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                  ( mesmo sem entender bem) e 
 ACEITO (como um presente)  
               Jesus como meu Salvador pessoal     
Simples assim :  ocorre  uma revolução no reino espiritual e a 
pessoa será religada a Deus  e, em conseqüência dessa escolha,  
irá procurar sempre saber o que Deus diz... Lendo a Bíblia  que 
traz escrito o que Deus é... faz... além da Verdade sobre as  
coisas   espirituais _ que nossos sentidos não são capazes de 
perceber... > Só Jesus pode nos religar a Deus,  ler  2 Co 5.19  ☺ 
 
 

03   Jesus , a ‘senha’    
                     
> ‘Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida;  
     ninguém vem ao Pai senão por Mim’ 
  
É como uma senha : sem a senha correta,  não se tem acesso ao  
próprio  e-mail, a determinado programa, nem mesmo ao seu 
próprio dinheiro  no banco  - Jesus é como se fosse ,  a ‘senha’ 
que dá acesso ao Pai,  ao Criador, a Deus :   
 ‘não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens’      
Atos 4.12  _   Só Jesus pode nos religar a Deus:   2Co 5.19  
    Jesus morreu por todos  mas,  cada um precisa ter esse 
momento específico e definido de  ’abrir a porta’ de seu coração a 
Jesus, como diz   Ap 3.20, João 14.6 
Quando uma pessoa  demonstra   sua  vontade de aceitar Jesus 
como Salvador pessoal,  Deus age nas regiões celestiais: Ele nos 
libertou do império das trevas e nos transportou para o reino 
do Filho’ ( Cl 1.3 ) 
   
* Então, essa pessoa    ‘nasce  de Deus’ Jo 1.12  ( NVI) 
   Deixa o reino das trevas e  passa  a existir no reino de Deus ☺    

04   Afinal,  o que é  O    M U N D O ?                                  
 1-  O coração do homem se obscureceu   pois... 
      ‘conheceram a Deus mas  não O  glorificaram como Deus’   
    Rm  1.21 e  3.20-26 
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2- O sistema espiritual vigente no mundo 
   2.1 “jaz  no  maligno” , 1 João  5.19          
          2.2  satanás é  o  príncipe deste mundo    
         João 12.31, 14.30  16.11 
            2.3  a Humanidade caminha para a perdição 

 
3- O homem natural não entende, o incrédulo está cegado pelo 
diabo:       Deus precisa  resplandecer no coração   

             1 Co  2.14          2 Co  4.  6,  4 
 -     É preciso orar: ...”que Deus lhes conceda ...   2 Tim  2.25 
 

Todos   somos  criaturas de Deus  mas alguém só se  torna-se  
filho de Deus, pela fé em Jesus, quando  nascidos e selados pelo 
Espírito  João 1.12  e  3.5,  Ef 1. 3    _  Rm  2.4 
      > a benignidade de Deus que nos  conduz  ao  
arrependimento’    
          E somos  Regenerados pela Palavra,  1 Pedro 1.23      
 
4- Saber  a Palavra  não é  suficiente,    
    Declarar a Palavra   não   basta,    
                    É preciso guardá-la no coração    Sl 119. 11 
 
-Fariseus, entendidos nas Escrituras, “mataram “ Jesus  Mt 26. 3,4 
- Saulo, sábio  nas Escrituras,    perseguia  os cristãos     At 9.1 
 
5 - Jesus convida:   
      Vinde a Mim todos ... Aprendei de Mim...  Mt 11.28-29   
 Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a Minha voz e abrir 
a porta( do seu coração)  Entrarei em sua casa e cearei com ele, e 
ele comigo,  Ap 3.20   
    Precisamos  abrir o coração para  Jesus , convidá-lO  a entrar , 
conhecer  Jesus ( pela Palavra)  e   render-nos a Ele   
 
6- Ir a Jesus transforma: Nicodemos, doutor da Lei, João  3.1 
           Saulo, dedicado fariseu,    At 9. 3- 6,  Gl  1.23 
IR  a Jesus: 
   > para SALVAÇÃO (Cl 2.6) ato jurídico, único e definitivo       
IR  a Jesus 
  >  para  SANTIFICAÇÃO, processo INICIADO  ao sermos salvos  
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7-  SANTIFICAÇÃO  NÃO É  OPÇÃO  
     > é  conseqüência da salvação,1Ts 4.3,  Romanos 12.1- 2   
Hebreus  12.14, 1- 2     1 Pedro 4. 1- 4       Salmo  1   ☺  
 

05    de boas intenções, o inferno está cheio  ...                                                        

         ( diz um conhecido ditado popular)  
 
1-  Por isso Deus Se revela pela Bíblia:  
'tudo  que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, 
Romanos 15.4 
  > para nos alertar quanto à VERDADE a respeito de todas as 
coisas, dando Gabarito para conferir  nossos  critérios  e opções,  
examinando-nos a nós mesmos, a fim de  não sermos 
enganados... 
 1.1- pelo que “achamos” ou presumimos:   
    - 'Eu acho que... “O que eu penso é '     
 1.2- Pelos critérios do mundo: o que “todo mundo diz  ou  faz”   ... 
 1.3- Pelo próprio inimigo: que sugere cada ABSURDO,  
                                          >e a gente acredita... ·                 
 

2- então:   pare de presumir, encare sua realidade,conferindo-a 
com o Gabarito da  Palavra. Todos compareceremos à  presença 
do Senhor    para dar contas do que fizemos nesta vida. 
 

Ímpios :passarão diante do trono branco, para juízo, Ap 20.11-15 
      Há  interessante perfil do ímpio: Salmos 10.2-11 e 50.16-21   
  

Salvos:passarão ante o Tribunal do Cristo, para avaliação 
                ,Lucas 19.11- 26,Romanos 14.10  e  2 Coríntios 5.10 
 

 3- VEJA BEM... 
não é como você pensa,presume, imagina, nem como ‘dizem’  ser  
      >   é  como a Bíblia diz !    Mateus 24.35    Lc 21.33 
          “Passará o céu e a terra,  
           mas as Minhas palavras não hão de passar’ 
  
 *Não se interessar  em conhecer o critério pelo qual será 
avaliado é tão insensato quanto prestar vestibular sem sequer ter 



8 

 

dado uma “olhadinha na matéria.  Se quiser passar, precisa 
“rachar” de  estudar   
* Não saber, não o isenta da responsabilidade, assim como o fato 
de não saber que estacionou em lugar proibido , não o livrará da 
multa.  
   Sugestão:  ler um salmo por dia, e marcar ao ler:    o   Senhor  é... 

* O livro de  Provérbios traz  diretrizes práticas sobre as coisas da vida 
:leia marcando na margem o assunto:  Ex:  $ (dinheiro)  Trab.  Fam.  
Bom  Mau 

                 > Com a ajuda de uma   Chave Bíblica, 

          - verificar todas as referências sobre um certo assunto.   
 

*Além de saber, é preciso praticar: viver de acordo com o 
Gabarito: da palavra “o que ouve e pratica”  é homem prudente 
que edificou sua casa sobre a Rocha  e, vindo a calamidade, não 
foi destruído !                      Mateus 7.24-27  
 
* Então, você irá perceber: quem  você realmente é ...   Jr  31.19 

                        e      quanto  realmente  precisa de Jesus 
.  

 >Conheça Jesus por si mesmo,   
  > não apenas pelo  que   dizem    dEle: 
 
LEIA A BÍBLIA!  
 “Quem crê em MIM, como diz a Escritura...” João  7.38   
           > Só por Jesus temos acesso a Deus,    João 14.6 
             'Eu sou o Caminho, a verdade, a Vida,  
               Ninguém vem ao Pai senão por Mim'    

 06       NOSSO  SISTEMA DE  VIDA 

 Vivemos em um sistema de ESCOLHAS CONSEQÜENTES  
       Ex:  AÇÚCAR, adoça  _   SAL, SALGA (  ponto final  !)  
O livro de  Provérbios dão muitos  critérios de Deus  a respeito 
das  coisas  práticas da vida, e suas devidas conseqüências .  Por 
toda a Bíblia, os mandamentos ou ordens de Deus  nada mais são 
do que  diretrizes  para  boas  escolhas    *Deus é bem objetivo:  
faça isso, ou  não faça aquilo mas também Deus não obriga   
ninguém  a  fazer nada: cada um ESCOLHE o que quer, e arca 



9 

 

com  as conseqüências  ’ O céu e a terra tomo hoje por  
testemunha  contra ti de que  te tenho posto diante de ti a vida  ( 
que é   ligar-se a  Deus ) e a morte ( que é  separar-se de  Deus e 
fazer como quer)  a bênção  ( boa conseqüência  a  quem se liga 
a Deus )  e a maldição   ( má conseqüência  e quem se separa de 
Deus ) 
Deus exorta:  ‘ escolhe... a vida, para que vivas, tu e a tua 
descendência’    

A Lei mostrou que,por   causa de sua  natureza decaída, por 
causa da escolha de Adão. o homem  é incapaz de fazer tudo 
certo, sempre.   Então Deus enviou Seu Filho, Jesus, para 
assumir a culpa de nossos erros e  levar o castigo merecido pelo 
pecado: a morte  Na cruz, ao tomar o lugar de pecador, Jesus foi 
separado de Deus  Todavia, por não ter pecado próprio, não havia 
motivo para  permanecer  separado  de Deus . Jesus morreu 
indevidamente e a morte não pôde retê-lo :  Ele  ressuscitou . A 
ressurreição prova que o sacrifico de Jesus foi  válido para Deus  
( Jesus)’  foi entregue por causa das nossas   transgressões, 
      -  e ressuscitado para a nossa justificação’          Rm 4.25 
 
‘foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para 
ser Senhor,  tanto de mortos como de vivos’   Rm 14.9 
 
‘Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que... se mantém 
rebelde contra o Filho não verá a vida...sobre ele permanece a 
ira de Deus’  João 3.36  
  
  ‘Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha 
palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não 
entra em juízo, mas já passou da morte para a vida’  Jo 5.24 _ 
  
Ele (Deus) nos tirou do poder das trevas  ( corr)  
                  nos libertou do império das trevas (ARA)  
e   nos transportou para o reino do seu Filho amado’    Cl 1.13 
 
>    Quem aceita Jesus, João 1.12  
      > Nasce de Deus ( João 3.3,5 e 7)  
    >    é selado com o Espírito Santo,   Ef 1.13 
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    >    mudou de  ‘jurisdição’    &   
 

 

07   viver como filho de Deus    
Tendo aceitado Jesus como Senhor e seu Salvador pessoal... 
Agora,  precisa viver como filho de Deus,  
                                     de modo a  agradar a Deus   
‘Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem 
comete, é fora do corpo; mas o que se prostitui peca contra o seu 
próprio corpo.  Ou não sabeis que  - o vosso corpo é santuário 
do Espírito Santo, que habita em vós,  
  -  o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós 
mesmos? Porque fostes comprados por preço;  
        glorificai pois a Deus no vosso corpo’  1Co 6.18-20   
 
‘ Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos; 
pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? ou que 
[comunhão] tem a luz com as trevas?  Que harmonia há entre 
Cristo e Belial? ou que parte tem o crente com o incrédulo?  E 
que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós 
somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: Neles 
habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão 
o meu povo.  Pelo que, saí vós do meio deles e separai-vos,diz 
o Senhor,  não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei; e eu 
serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o 
Senhor Todo-Poderoso’     2Co 6.14 – 18                  2Co 7.1 
 Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos 
de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a 
santidade no temor de Deus 
 
(JÀ) fostes resgatados... com o precioso sangue de Cristo...  
> da vã maneira de viver que recebestes dos vossos pais:   
 a) por herança:  genética ,tendências,  temperamento  (RA)   
 b) por tradição:  educação, costumes, valores, meio social( corr)  
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‘desejai  ardentemente como crianças  recém-nascidas, o 
genuíno  leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a 
salvação’  1Pe 2.2  ARA 
 
‘ ROGO-VOS...irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis  
vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é 
o vosso culto racional ( não  emocional, místico, nem  religião 
formal )  
     ‘E não  vos conformeis a este mundo  mas 
    transformai-vos dos pela renovação do vosso entendimento ( 
mente) , para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e 
perfeita vontade de Deus.  Rm 12 1- .2   ☺ 
  
 

08        SALVAÇÃO  é  FATO                       
    

 1- Ao colocar a data: dia, mês e ano _ os  jornais do mundo 
todo atestam a vinda de Jesus,  cada dia,  A vida, morte e 
ressurreição de Jesus foram  tão impactantes  que mudaram o 
modo da  HISTÓRIA  marcar a data dos  ACONTECIMENTOS 
.Para marcar os acontecimentos  antes de Jesus,  a História 
registra os anos seguidos da sigla  aC ( antes de Cristo)   
e,para os ocorridos depois de Cristo, os anos são  seguidos 
da slgla  dC ( depois de Cristo) ou AD ( anno domini, ano 
do Senhor)  mas   ninguém põe por se supor que todos 
saibam disso. 

 2- A vida, morte e ressurreição de Jesus  foi  atestada por 
milhares de cristãos   que morreram  nas arenas de Roma, 
Fato histórico inconteste. 

 3-  A salvação é  apresentada na Bíblia, livro escrito por  homens 
escolhidos especialmente  e  enviados  por  Deus para dar o 
recado do Senhor  aos homens :’ que nenhuma profecia da 
Escritura é de particular interpretação  Porque a profecia 
nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os 
homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito 
Santo.                                  
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 2 Pedro 1.20-21  Ver também: 2Timóteo 3.16, João 1.1  
Apocalipse 19.13   

4-  A mensagem da Bíblia é garantida pela palavra do próprio 
Deus: 'Eu velo sobre Minha Palavra para a cumprir'  
Jeremias  1.12 

JESUS, o VERBO diz que ‘ céus e terra passarão, mas 
NÃO Suas palavras’ - pois excedem ao tempo e ao  espaço!  
Lucas 1.33 e 13.31 

 5 – A Redenção da Humanidade pecadora  ocorreu  pela morte 
imerecida de Jesus na cruz, quando Jesus tomou o lugar do 
pecador e levou sobre Si o justo juízo de Deus sobre  o  pecado.  
Essa redenção foi  atestada pelo clamor de Jesus, na cruz:    - 
'ESTÁ CONSUMADO !'  - Meu corpo oferecido  por vós: (Lucas 
22.19 )   Meu sangue  que  é  derramado  por  vós, João 19.30 
           

Esses FATOS acima referido  são relembrados  a cada  CEIA    
 
1-A  FÉ   tem em vista os FATOS acima referidos  
                e  independe de sentimentos  ou vagas sensações 
 
2- A  FÈ  tem como base  a Palavra de Deus,  a morte de Jesus 
na cruz, Sua ressurreição e o testemunho de muitos que  
presenciaram esse  fatos, 1 João 1.1-3     Romanos 10.17   
 
3- Sentimentos podem até virem  a ocorrer mas  a  verdadeira fé 
independe  dos  sentimentos ou das  circunstâncias pois  está 
firmada em Deus e Sua Palavra   Sem fé é impossível agradar a 
Deus  Hebreus 11.1 e 6  

A verdadeira fé leva a agir em obediência   a Deus          
 Louvado seja Deus por tais  FATOS  !  &        

  ☺ 

09  Saber... para escolher BEM   
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Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;  
       - ninguém vem ao Pai, senão por mim’  Jo 14.6 
 
Para se chegar a um determinado  local, é preciso saber o 
caminho.Onde você quer chegar  nesta vida ? Entretanto,  nossa 
existência não se resume  apenas  a  esta  vida aqui  na Terra. 
Todos vamos morrer um dia, e cada  dia  determina o rumo para 
onde estamos indo passar a Eternidade. 
 
‘Quem crê no Filho tem a vida eterna; 
  - o que, porém, se mantém rebelde contra  ao Filho não verá 
a vida,  mas sobre ele permanece a ira de Deus’   João 3.36  
 
’Deus amou o mundo  de tal maneira  que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna’ Jo 3.16    
 
‘ Deus  prova do seu amor para conosco, em que Cristo 
morreu por nós, sendo nós ainda pecadores ’  Rm 5.8  
☺ Deus não espera que ninguém  se torne santo para  que seja 
salvo.    Pelo contrário, Jesus  disse:  
  ‘o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia 
perdido’ Lc 19.10 
 
Muitos dos  religiosos e entendidos nas Escrituras, não creram ,   
‘Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra, e 
crê naquele que me enviou, tem a vida eterna_ não entra em 
juízo, mas já passou da morte para a vida’  João  5.24 
 
☺ Tudo se resume em ouvir as Escrituras e  crer no que está 
escrito ali. Ex:quando um médico nos dá uma receita, 
compramos  o  remédio, e o  tomamos mesmo sem entender  
NADA,nem saber COMO o remédio vai  funcionar .  
 
 Há os que dão ouvidos ao que dizem as Escrituras, 
 Mas,  outros  não!  Esses, dizem: ‘Eu creio, mas  do meu jeito... ‘  
  
No entanto, está escrito:  
> quem crê em Mim, como diz a Escritura...’ João 7.38     



14 

 

>mostrando que   não é do seu jeito, nem de qualquer jeito 
       >  mas precisa  crer ‘ como diz a Escritura’   
 Outros, dizem: ‘Deus não vai me mandar para o inferno: eu  sou  
boa pessoa’  No entanto, está escrito: 
> ‘ Não há justo , nem sequer um’  Rm 3.10  e  3.23 
 ‘Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’  
☺ Quem pode dizer que NUNCA, nunquinha , fez algo  de  MAL  ?  
‘ Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-
nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós’ 1João 1.8     
                          ☺ viu? já  disse uma  mentira. 
*Deus não quer  ninguém vivendo ‘obrigado’ com Ele, na 
Eternidade, por isso, diz: céu e a terra tomo hoje por testemunhas 
contra ti de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a 
maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas,’  Dt 30.19  
  O pior do inferno será perceber que se foi para ali  por livre 
escolha  ☺  
 

10    VISTA EMBAÇADA...                     
 
PELO SISTEMA RELIGIOSO !  
      e   PELA  PRETENSÃO DE ALGUNS... 
  
     
1- Deus  é  M A R A V I L H O S O !  
No Velho Testamento, algumas vezes, Jesus apareceu  a alguns 
como ‘ o anjo do SENHOR’  Certa vez, ele disse: 
  ‘Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso?’ 
Jz 13.18   
        
Do Messias é dito: ‘ Seu nome será  MARAVILHOSO ... ‘ Is 6.9 
 
  Entretanto,  o sistema religioso, mesmo evangélico,  ‘embaça’ a 
visão dos que se limitam  a conhecer   a Deus  apenas  via   
igrejas  
 
☺ nada contra  as  igrejas , pelo contrário: são imprescindíveis à 
divulgação do Evangelho  MAS ...as pessoas erram por não 
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buscar a Deus na Palavra:  afinal,  está tudo lá, muito  bem 
explicadinho, até nos mínimos detalhes :   
           >    é só buscar ... Precisa  LER   A BÍBLIA  !  
‘Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, 
 porque receberam a Palavra com toda avidez, examinando 
diariamente as Escrituras- para ver se estas coisas eram 
assim’     At 17.11  
      ☺ até mesmo o excesso de zelo pela ortodoxia pode levar ao 
exagero e induzir ao erro, o que aconteceu quando os rabinos  
resolveram explicar exageradamente    o significado da Lei e  
passaram a dar mais valor  às suas explicações do que  a própria  
Escrituras  como está escrito:   Is 28.10  e 13 
           é preceito sobre preceito ... regra sobre regra ...’ ,  
 
*Pedro disse haver nas Escrituras’ pontos difíceis de entender, 
que indoutos e inconstantes torcem, como  o fazem também com 
as outras Escrituras, para sua própria perdição’  2Pe 3.16.     
 
O mesmo ocorreu  após a  oficialização do cristianismo,  ao se 
normatizar os dogmas da igreja  católica . 
   
2-   DEUS  SE  DÁ  a CONHECER  PELAS  ESCRITURAS, 
       >   a quem O buscar  
 
‘ Buscar-me-eis, e   Me achareis,   
  quando Me buscardes de todo o vosso coração’  Jr 29.13’   
 
 > ISSO, nenhuma igreja pode fazer ... 
 
 Clama a mim, e   responder-te-ei,  e anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes ‘ Jr 33.3   
                   >  ISSO, também, nenhuma igreja  faz  
 
☺   aos ‘sabe tudo’ Deus não fala NADA: para quê?  
 Afinal, eles já ‘sabem tudo’  mesmo...!  
 ‘Não sejas sábio a teus próprios olhos; 
          >  teme ao Senhor e aparta-te do mal’   Pv 3.7   
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3-  DEUS  é  COERENTE :   Por não conhecerem bem a Deus, 
alguns indagam: ’ Já que Deus é Todo Poderoso, por que 
deixa  ISSO acontecer ?  
Justamente por ser  Soberano e Todo Poderoso, Deus 
estabeleceu  certos princípios para  regerem a vida nesta 
Terra,bem como  Seu relacionamento com o homem e,  sendo 
Coerente, Ele mesmo Se submete a esses princípios e  age   
conforme os Princípios que   Ele mesmo estabeleceu: ‘ eu, o 
Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois 
consumidos  Ml 3.6  ☺ 
  > 11   Deus é  Soberano,  mas não é tirano : Ele     
 não governa ao sabor de  Seus caprichos ,  interesses ou humor  
do momento. Ele estabeleceu Princípios que regem Seu 
relacionamento com  o  homem:  
 1- PRINCÍPIO  DA LIVRE ESCOLHA,ou   livre arbítrio  Dt 30.19 
  
Deus não obriga ninguém, Ele diz:  
 ‘ escolhe, pois  a vida, para que vivas’  
 ‘ escolhei hoje a quem haveis de  servir’  Js 24.15   
 
 Até quando coxeareis entre dois pensamentos?  
  > Se o Senhor é Deus, segui-o’ 1Rs 18.21 
 
       
 3-  PRINCÍPIO DA ESCOLHA CONSEQÜENTE   Gn 4.7 
  ‘no dia em que dele comeres, certamente morrerás Gn 2.17.  
 
’ se  bem fizeres, não haverá aceitação para ti ?   e se não 
procederes bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo;   
mas  sobre ele tu  deves dominar’ Gn 4.7 
                     ‘ a alma que pecar, essa  morrerá’   Ez 18.4   
 
4-   DEUS  é  PRÁTICO . Is 28.25 e 27 _   quando já tem nivelado 
a sua superfície..espalha a nigela.. semeia o cominho,  lança nela 
o trigo em leiras, ou cevada no lugar determinado, ou a espelta na 
margem Porque a nigela não se trilha com instrumento de trilhar, 
nem sobre o  cominho passa a roda de carro; mas  a  nigela é 
debulhada com uma vara,  e    o cominho com um pau’  
☺ esse texto só tem sentido para quem lida com terra      
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‘Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o 
Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo 
caminho em que deves andar’  Is 48.17    
‘A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o que 
for útil ‘ e  ‘como quer...’ 1Co 12.7 , 11 corr 
 
5- DEUS  ENTENDE  DE  NEGÓCIOS, de ECONOMIA BANCÁRIA   %          
 ‘a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã’   Lv 19.13   
     ‘... o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores  
                          -  que ceifaram os vossos campos ... ‘  Tg 5.4   
☺ ex:  SE pagar salários  / fazer negócios com cheque na sexta 
feira após às 16 horas , vai  ganhar juros de dois dias  sobre o 
dinheiro que não foi sacado 
       ‘ Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e, 
                         -  vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros  ‘  Mt 25.27        
. 

6-  DEUS  é  uma PESSOA   ‘de palavra ’ : -  Falou,’ tá  falado...  
          ‘ Eu velo sobre a Minha palavra para a cumprir ‘  Jr 1.12  
 

7   DEUS NÃO SE AFASTA DE NINGUÉM, 
      são as pessoas que se afastam dele:  
‘o Senhor está convosco,   enquanto vós estais com Ele’  2Cr 15.2   
 

SE o buscardes, o achareis; mas SE o deixardes, ele vos deixará’   
   ➔  Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós.’  Tg 4.8   
 
 

012 DEUS NÃO SE AFASTA DE NINGUÉM  

             >  são as pessoas que se afastam dEle   !  2Cr 15.2  . 
    ‘o Senhor está convosco,   enquanto vós estais com ele; 
SE o buscardes, o achareis; mas SE o deixardes, ele vos deixará’   
      ➔  Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós.’  Tg 4.8 
.  

Ex: há muito  o que não sabemos, de  modo geral; também 
tomamos remédios receitados pelo médico sem nem sequer ler a 
bula para saber o que estamos   ingerindo !   
 

Entretanto, quanto a Deus , o  Soberano do  Universo, o Criador 
de todas as coisas,  há os que,  além de O questionarem , 
        >  têm a pretensão que querer entendê-lO  e , 
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       >  pior, querem explicar o inexplicável  
      O ser humano decaído pode ser  absurdo  e  incoerente :  
aceita  os axiomas dos grandes  matemáticos,  mesmo sendo 
eles  meros homens,  e  querem entender / explicar  Deus !  
> A nós,  simples  mortais ,pecadores, só  nos compete   conhecê-
lO e adorá-lO  !  Is 55.9   
 ‘Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra,  
-assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos 
caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os 
vossos pensamentos.’  Isaías 55.9   
  E      
 mesmo que  Deus  resolvesse nos  explicar, seria o mesmo que   
falar de logaritmos  a quem  ainda  nem  sequer sabe as quatro 
operações básicas de Matemática     
Ah!  Deus  também é  pai cuidadoso, que cobre os Seus 
enquanto dormem  ‘ Ainda que chegues a tomar em penhor o 
vestido do teu próximo, lho restituirás antes do pôr do sol;  porque 
é a única cobertura que tem; é o vestido da sua pele;  em que se 
deitaria ele? Quando pois clamar a Mim, Eu o ouvirei,  > porque 
Sou misericordioso’   Êx 22.26 – 27  ☺ 
      
    E ainda tem  muito mais: ’desde a  antigüidade  não se ouviu, 
nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus 
além de ti,  que opera  ( que trabalhe...corr)  a favor daquele que 
por ele espera.’   Is 64.4 
     
  >  ‘ quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para 
mostrar-se  forte a favor daqueles cujo coração é perfeito (integro) 
para com ele;   2Cr 16.9 
 
 >  O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele;  
> se O buscardes, O achareis; mas se O deixardes, Ele vos 
deixará   ‘2Cr 15.2 
 
  LEIA  as  Escrituras  buscando conhecer a Pessoa de Deus, para 
amá-lO mais e melhor !  Obs:    convém colorir  de amarelo, 
usando   lápis de cor , os textos sobre  o Senhor ... Não use  
marca texto !  _      Deus os abençoe  ☺  
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013     Abordagem  evangelística ( folha do meio)    

 
1o. passo   Deus, o Soberano, o Criador  ama Suas criaturas  
                             e  deseja ter comunhão com elas.  
 
2o. passo  Existe no coração do ser humano  um vazio e uma 
busca por esse  Ser superior .&Por esse motivo , há tantas 
religiões, filosofias, empenho em boas obras.  Todavia,  sempre 
fica a sensação de estar faltando  algo. 
          E isso   leva muitos ao ceticismo e ateísmo.  
 
3o. passo  Por que ?   
    Porque há  um abismo que nos separa de Deus,  Lc 16                                         
   Por causa da Queda: quando Adão e Eva  deram ouvidos e 
obedeceram   à ‘serpente’, aliás, ao diabo incorporado na 
serpente, a Humanidade tornou-se  uma raça de pecadores. raça 
de pecadores ?  &Explico: como existem japonês que podem  ser  
Imperador, monges, pessoas simples do povo  ou  ninjas 
assassinos _ são todos japoneses.   independente da maneira de 
agirem 
           Assim, somos TODOS  pecadores: conhecemos o bem 
e o mal,  mas não somos capazes de fazer sempre, só o bem  

4o passo   Por ser impossível ao homem alcançar Deus, o Senhor 
mesmo cobriu a distância que nos separa dEle, enviando 
Jesus, Seu Filho: perfeitamente humano como Adão antes da 
Queda e   Santo  por ser  Deus  em Seu espírito . Perfeitamente 
humano em Seu físico, Jesus foi tentado em tudo, como homem,  
mas   Ele sempre escolheu  fazer a vontade de Deus    
 Como Jesus não tinha  pecado próprio, não  merecia  morrer,  
Gn  2.17     Rm 6.23 
               Morte como salário: foi o estipulado  a receber   ao se 
transgredir a orientação de Deus   Morte significa separaçao: uma 
pessoa morre  quando o espírito se separa do corpo  devido 
falência do físico. 
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5o passo  Jesus, por vontade própria,  Se ofereceu para cumprir o 
plano de Deus. Jesus é o Único que pode salvar o homem  da 
condenação de existir eternamente separado de Deus. Só Jesus 
pode  religar o homem a Deus , restaurando   a comunhão perdida 
no éden, com a Queda. 
  
 Jesus, por não ter pecado próprio, Hb 4.15 
 a) pôde assumir nossa culpa e levar nosso castigo, Is 53.4-7 
 b) sua morte foi indevida: Ele não merecia morrer   
 c) por isso, a morte não  pôde retê-lo e Ele ressuscitou! 
 
6o passo  

 Crucificado, Jesus morreu de fato.  
     Todavia  não permaneceu morto, 
          * Ele ressuscitou: 
            Foi elevado aos céus, onde permanece  lá,vivo. 
*Assentado à destra da Majestade nas alturas, Ele prepara lugar 
para os que crêem e aceitam para si a morte-substitutiva de Jesus 
 ‘Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele 
se chegam a Deus, [vivendo] sempre para interceder por eles’   
Hb 7.25  
 

014      Quem aceita  ...    

Aquele que  aceita que Jesus morreu em seu lugar fica isento da 
condenação do pecado;  ou seja: não precisa mais pagar  (como 
no  Imposto de Renda)                 

 
Jesus morreu por todos, mas cada um precisa fazer sua 
opção: aceitar ou não o sacrifício substitutivo de Jesus  na 
cruz.    Você escolhe: 
    a) Pode continuar buscando, 
        > sem ter a certeza de que vai  chegar  a Deus  
    
  b)  Pode  escolher  Jesus, crendo no que ele disse: João 14.6  
  “Eu sou o Caminho, a verdade e a Vida. 
   >  ninguém vem ao Pai senão por MIM”   
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- Sem Jesus ninguém tem acesso ao Pai, assim como sem a 
senha correta não  se tem acesso a programas da WEB  e, 
nem  ao seu próprio dinheiro no banco. 
* Toda senha  é implantada  pela própria  pessoa em momento 
definido e decisivo. 
  
  Espiritualmente, Deus opera a salvação de modo único e 
definitivo quando você crê e entrega a vida aos cuidados de 
Jesus,declarando : 
 “Creio em  Jesus e quero que Ele seja meu Salvador e 
Senhor. Entra em meu coração, cuida de minha vida e me 
ensina a TE conhecer pela Bíblia “ 
 
   Gostaria de  fazê-lo AGORA? 
    Então,repita esta  oração (Faça a oração..) 
 
7o passo   Uma simples oração é  o passo  decisivo,  para se  
escolher  Jesus como seu Salvador pessoal Porém  é apenas  
 
o 1o passo, como quando se entra na faculdade,  se arranja 
emprego ou se casa. Depois, É  preciso dar continuidade a 
essa decisão, cada dia, indo  às aulas, indo trabalhar  ou   
vivendo com  o cônjuge até  à (?) morte .   
 
 Mas, como se faz isso em relação a Jesus?  
>  Lendo  a Bíblia  e  orando .  
a) Pela Bíblia, Deus fala ao nosso coração: 
                         orienta, consola, corrige, dá entendimento 
 
b) Pela oração falamos com Deus: contamos a Ele  toda a  
verdade que há em nosso coração.Lendo a Bíblia e orando, 
percebe-se, na prática,  a comunhão com Deus restaurada   
 c) E temos paz, como nada  e ninguém pode nos conceder.  
 
Se você já tem  Bíblia, precisa aprender  a manuseá-la e 
conhecê-la    
Para começar:  leia um Salmo por dia e  faça anotações   
Quem o Senhor é... e o que Ele faz . 
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             > Comece sua leitura a partir de  João  3.16       
  
 
 
 

015    CONHECENDO   JESUS          
 

O evangelho de João mostra Jesus de modo único            
 

João 1.9 JESUS é a Luz verdadeira que ilumina a todo homem 

                     ☺ Ele esclarece sobre  as  verdades espirituais 
 
João 1.29   “ o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo 
                     ☺ Ele Se ofereceu em sacrifício propiciatório a Deus  
 
João 4.42   Jesus “ é verdadeiramente o Salvador do mundo” 

     ‘único nome pelo qual importa que sejamos salvos’    At 4,12 
   

João 6.35  Declarou-lhes Jesus:  
                   Eu sou o pão da vida ( satisfaz a alma) 
quem..vem a Mim jamais terá fome;. crê em mim jamais terá sede 

 
João 8.12  Eu sou a luz do mundo  (  que faz ver o caminho certo)    
                    quem Me segue não andará nas trevas, 
                    pelo contrário, terá a luz da vida.   
 
João 10.9  Eu sou a porta; se alguém entrar por Mim, será salvo;     
   >entrará e sairá e achará pastagem.  
  ☺  Por Jesus entramos no Reino de Deus 
 
João 10.10    Eu vim para que tenham vida... .em abundância 
João 10.11 eu sou o bom Pastor../ dá a Sua vida pelas ovelhas 
                ☺ como um pastor, Jesus ama Suas “ovelhas” a ponto 
de dar Sua vida por elas. A ovelha é  um animal que em tudo 
depende do cuidado e provisão do pastor. A vida da ovelha 
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depende do pastor. Sem o pastor, a ovelha está à mercê de lobos 
e predadores.     
 
João 10.14  Eu sou o Bom Pastor; conheço as minhas ovelhas, 
e elas a Mim.  João 10.27-28  As minhas ovelhas ouvem a Minha 
voz; Eu as conheço  e  elas Me seguem  Eu lhes dou a vida eterna 
e ninguém as arrebatará da Minha mão 
 
João 11.25    -  Eu sou a ressurreição e a vida .  Jesus nos traz 
de uma existência separada de Deus ( da morte) para a vida : Ele  
nos concede  uma existência religada a Deus e, pela Sua vida, os 
que estão em  Cristo têm a promessa da vida eterna: estar 
para sempre com Deus  
 
João 14.6 ‘ Ninguém vem ao Pai senão por Mim.  
                             ( Jesus e o Pai são Um)  
* Jesus é como se fosse a “senha que dá acesso’  ao Pai, como 
só a senha correta  se tem acesso ao  programa de computador 
ou ao dinheiro no banco.   
 
João 15.1  Eu sou  a  videira verdadeira,  Jesus exemplifica Seu 
relacionamento com  os discípulos da seguinte forma : a vara 
precisa permanecer na videira para dar fruto, ela depende da 
seiva que vem da raiz para dar fruto ( algo que brota 
silenciosamente, progressivamente, vindo  de dentro,  do âmago 
do ser,  do  fundo do coração)   Igualmente  o cristão precisa 
permanecer ligado a Jesus pela leitura da Bíblia, pela oração e 
pelo dar lugar ao Espírito Santo que vai  atuar de modo 
maravilhoso no seu coração. 
  
 
A respeito de   Jesus está escrito:  Digno és de tomar o livro, e de 
abrir os seus selos; porque foste morto, e com o teu sangue 
compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e 
nação’  Apocalipse  5.9 
 
Deus quer atuar : ‘ vos tirarei dentre as nações, e  vos 
congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra.- 
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de 
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todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos 
purificarei. -  Também vos darei um coração novo, e porei 
dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o 
coração de pedra, e vos darei um coração de carne.  Ainda 
porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos 
meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as 
observeis. Ezequiel  36.24- 27 
 
‘... se alguém está em Cristo, nova criatura é;  as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo’ (2Co 5.17)  é a 
chance que todos querem de passar a vida a limpo e começar de 
novo, só que, agora, com Jesus as pessoas poderão   fazer as  
escolhas certas.   
 
‘... todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou 
consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da 
reconciliação;  pois que Deus estava em Cristo reconciliando 
consigo o   mundo, não imputando aos homens as suas 
transgressões; e nos encarregou da palavra da reconciliação. De 
sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós 
vos exortasse. Roga- mo-vos, pois, por Cristo que vos reconcilieis 
com Deus’ 2Co 5.18-20 

 
Ao ler  sua Bíblia, cada dia, ore como o salmista : 
 ‘Desvenda meus olhos 
_  para que eu veja as maravilhas da Tua lei’  Sl 119.18  ☺  
 
 
Fim da parte de evangelismo cuja funalidade é conhecer 
Jesus e aceitá-lO como seu Salvador pessoal  e Senhor,-x- 
 
 
 
 
 
 


