PERGUNTAS RELIGIOSAS
James W. Knox

O PROPÓSITO DE NOSSO ESTUDO
Espero que este estudo bíblico seja útil para cada um de vocês. Cada dia eu recebo ligações
e cartas fazendo-me perguntas sobre coisas escritas na Palavra de Deus. Neste livreto vamos
responder algumas das perguntas religiosas mais comuns que pessoas religiosas perguntam a
respeito de religião.
A Bíblia diz em Romanos 1 e Salmos 19 que todo homem tem dentro de si mesmo um
conhecimento de Deus. Talvez ele esteja ativamente consciente disto em sua linha normal de
pensamento. Talvez não seja aparente na forma em que conduz a sua vida. Porém, a toda pessoa
que nasceu neste mundo tem sido dada luz (João 1.5) suficiente para entender o eterno poder do
Altíssimo (Romanos 1.18-22). Este conhecimento não é cultural ou nacional, mas ocorre através
de toda a raça humana (Salmos 19.1-4).
Esta compreensão deixa o homem, que está perdido (Isaías 53) e morto em delitos e
pecados (Efésios 2.1-3), tornando-se “religioso”. Todo homem desenvolverá ou adotará alguma
espécie de pensamento religioso, filosofia ou atividade para satisfazer sua consciência, a qual
testifica continuamente que ele está perdido, sozinho, sem esperança e sem Deus no mundo.
Este fato se manifestou primeiro em Adão quando ele e Eva coseram folhas de figueira e
tentaram se vestir para esconder seu pecado. Deus não lhe disse que fizessem isto. Eles mesmos
inventaram isto para ocultar suas más ações. Desse esse tempo o homem tem feito uma de duas
coisas: ou tem confiado no caminho de salvação de Deus ou tem tentado fazer seu próprio
caminho para cobrir seu pecado.
Satanás, o inimigo de sua alma, sabe que o homem é incuravelmente religioso e que
experimentará qualquer caminho e forma de folha de figueira antes de arrepender-se e vir a
Deus. Satanás foi chamado homicida e mentiroso pelo Senhor Jesus (João 8.44); e ele é. Ele
anela ver você sofrer para sempre no fogo do inferno. Seu maior êxito durante os últimos 6.000
anos tem sido ajudar aos homens perdidos a desenvolverem sistemas de religião. Aqueles que
melhor satisfazem seus propósitos são os que parecem ser muito justos, aqueles que são bem
“bonitos”, os que têm boas morais e aqueles que estão estreitamente associados de muitas
maneiras com o que a Bíblia ensina ser o verdadeiro caminho de vida. Por meio da religião,
Satanás tem condenado mais almas ao inferno do que tem condenado com licor, drogas,
prazeres, desejos carnais ou qualquer coisa parecida; porque nem todos os homens podem
compartilhar o mesmo pecado, porem, todos são incuravelmente religiosos.
Visto que o céu e o inferno são os únicos dois destinos, e já que todos nós iremos a um ou a
outro ao morrermos, é de vital importância que determinemos se essas práticas e ensinamentos
religiosos tão comuns no mundo são as coisas estabelecidas na Bíblia Sagrada como a vontade
de Deus para o homem. Você está seguindo as instruções estabelecidas na Palavra do Senhor
sobre como chegar ao céu ou está seguindo as invenções humanas? As Escrituras lhe guiarão a
Jesus Cristo que é o único que levar-lhe ao céu. Os enganos de Satanás em vestes religiosas
foram elaborados pelo diabo para manter o homem nas trevas e no futuro condenar suas almas
ao inferno.
Assim que, não respondermos estas perguntas bíblicas religiosas para discutir quem está
correto e quem está errado discutindo qual conjunto específico de crenças religiosas é o melhor.
Antes, tomamos a Bíblia Sagrada e respondemos estas perguntas religiosas porque queremos
saber o que Deus diz. Afinal de contas, Deus é o Criador, Deus é o sustentador de nossas vidas,
e é diante de Deus que teremos de comparecer no dia do juízo; e se você há de ser salvo, é Deus
quem lhe salvará de seu pecado, de seu egoísmo e do salário do pecado que é a morte.
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PERGUNTA N° 1
Aqui está a pergunta mais importante e mais comum que as pessoas fazem. Há mais de
uma autoridade pela qual devo guiar a minha vida, na qual devo basear a minha fé e minha
confiança?
Por exemplo, muitas pessoas dizem que a Bíblia (as Escrituras Sagradas) é a única coisa
para guiar ao homem porque é a Palavra de Deus ao homem. Depois, há outras pessoas
religiosas que crêem que Deus não só tem falado na Bíblia, mas também em outras ocasiões e
de outras maneiras através de homens religiosos.
Permita-nos ver o que as Escrituras têm a dizer acerca deste assunto. Em primeiro lugar,
veja em 2 Pedro 1 e comecemos lendo no versículo 18. O contexto é a voz de Deus. Ora, esta
voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo.
Esta passagem relata quando Jesus foi transfigurado. Em Mateus 17 nós lemos que Moisés
e Elias apareceram com Jesus em cima de uma montanha. Pedro, Tiago e João estavam
presentes contemplando a Jesus Cristo em Sua glória. Pedro ouviu Deus falar do céu. Ele disse
Nos versículos 18-19, Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele
no monte santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em
atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a
estrela da alva nasça em vosso coração.
Sobre o que o apóstolo Pedro estava falando? No versículo 19 ele diz que temos tanto mais
confirmada a palavra profética. Mas confirmada do que o quê? Tanto mais confirmada do que o
próprio Deus que fala do céu. Tanto mais confirmada do que um homem que ouve a voz de
Deus do céu. Assim, tanto mais confirmada a palavra profética. O que é ela? Os versículos 2021 dizem: sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de
particular elucidação; porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana;
entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
O que é a palavra profética mais permanente ou tanto mais confirmada que nós temos, ou
seja, a palavra mais permanente ou tanto mais confirmada do que Deus falando do Céu? São as
Escrituras que os homens registraram sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo
inspirou as palavras e os homens as registraram. Deus diz que as Escrituras escritas são uma
regra mais firme de vida e fé do que se você ou qualquer homem ouvisse que Deus fala do céu.
Há muitas religiões no mundo hoje em dia fundadas por homens que disseram que Deus
lhes falou do céu. Outros têm acrescentado dogmas ou doutrinas ou decretos à Bíblia e têm
reivindicado que Deus lhes falou ou a algum de seus líderes. Como você vai saber se Deus lhes
falou do céu ou não? Bem, você tem algo mais seguro do que suas reivindicações pelo qual
verificá-las – as Escrituras Sagradas.
Quando você vai às Escrituras para decidir se um homem tem recebido realmente uma
revelação de Deus ou não, ou para decidir que se Deus tem falado a um homem e lhe deu
alguma nova prática religiosa ou costume ou maneira de aproximar-se de Deus, a Bíblia diz isto
em Isaías 8.19-20: Quando vos disserem: Consultai os necromantes e os adivinhos, que
chilreiam e murmuram, acaso, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se
consultarão os mortos? À lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta maneira, jamais
verão a alva.
Você precisa entender esta verdade. Se um homem diz “eu ouvi a voz de Deus. Ele me
falou do céu”, você acreditará ou não? O que você faria?
O curso apropriado é ir à palavra profética mais confirmada, as Escrituras Sagradas. Vá À
lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva!
A Bíblia diz em salmos 119.105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para
os meus caminhos. Em Salmos 119.130 a Bíblia diz: A revelação das tuas palavras esclarece e
dá entendimento aos simples. Se um homem diz, “A Bíblia não ensina isto, porém me disse”,
Deus não disse. De acordo com o Senhor, não há luz no homem que fala o contrário das
Escrituras. Isso é muito importante!
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PERGUNTA N° 2
Aqui outra pergunta que freqüentemente ouvimos e deveria ser assim. A salvação é
encontrada em uma igreja? A salvação é encontrada em uma denominação? Eu devo ser um
batista para ser salvo? Eu deveria ser um presbiteriano ou um anglicano, católico romano,
metodista, adventista do Sétimo Dia? A pessoa tem que achar a Salvação em uma igreja, e se é
assim, em qual igreja? E, só encontrará a Salvação nesta igreja ou alguém poderia ter Salvação
fora de uma igreja específica?
Estas são algumas das várias maneiras em que a pergunta é apresentada. O problema
basicamente é este: as pessoas querem saber se elas têm que fazer parte de uma igreja específica
para serem salvas. Honestamente, todo “tipo” de igreja em que eu tenho estado me tem dado a
impressão que eles pensaram que a sua era o único caminho à vida eterna.
Primeiro, permita-me explicar exatamente o que quero dizer quando falo de ser salvo.
Biblicamente, ser salvo é ter todos os seus pecados perdoados para que você possa passar à
eternidade com o Senhor; é o contrário de não ter todos os seus pecados perdoados e passar à
eternidade no lago de fogo. Uma pessoa que é salva é aquela cujos pecados têm sido
completamente apagados e que tem sido declarada justa aos olhos de Deus pelo próprio Deus.
Esse estar limpo, esse perdão, perdão completo, esta salvação se encontra em uma igreja?
Permita-nos que lenhamos juntos três passagens da Escritura no livro de Atos e veremos o
que os santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, depois que foram cheios do Espírito Santo,
pregaram e ensinaram nos primeiros dias da igreja do Novo Testamento. O testemunho de sua
pregação e ensino os quais foram registrados pelo Espírito Santo é a palavra profética mais
confirmada que temos para iluminar o nosso caminho. Em Atos 4, começando com o versículo
5, a Bíblia diz: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os
escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da
linhagem do sumo sacerdote; e, pondo-os perante eles, os argüiram: Com que poder ou em
nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do
povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem
enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de
Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem
Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este
Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há
salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre
os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Assim que, de acordo com as Sagradas Escrituras que registraram as palavras que o
apóstolo Pedro falou ao estar cheio do Espírito Sano, só há uma maneira pela qual alguém pode
ser salvo. Não há nenhuma salvação debaixo do céu exceto em um nome. Esse nome é Batista,
Presbiteriano, Anglicano. Seu nome não é Católico Romano, Testemunha de Jeová, Metodista.
Episcopal, Adventista do Sétimo dia. Não é o nome de uma igreja, ou de todas as igrejas, ou de
nenhuma igreja. É o nome de um Homem que foi crucificado e o Homem que ressuscitou dos
mortos. O Salvador é Jesus Cristo de Nazaré!
Nenhuma igreja morreu por você. Nenhuma igreja ressuscitou dos mortos por você. Jesus
Cristo morreu por você. Jesus Cristo ressuscitou por você. Se você quer encontrar a salvação,
você terá que encontrá-la em Jesus Cristo. Salvação não se encontra em uma igreja. Encontra-se
na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Em Atos 15 os apóstolos se reuniram para exercer o poder que Jesus lhes havia dado de
ligar e desligar verdade doutrinária. Qualquer coisa que os doze ligassem na terra seria ligado no
céu. Depois de se reunirem e ouvir ao apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro eles chegaram a uma
conclusão.
Escute a Simão Pedro, a quem foram dadas as chaves do reino do céu. Havendo grande
debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me
escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do
evangelho e cressem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo
o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção
alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a
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Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar,
nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o
foram.
A repetição é um grande mestre, então, vejamos isto mais uma vez. Nós cremos que pela
graça de – não a graça da igreja Batista, ou da igreja Metodista, Presbiteriana, Anglicana,
Pentecostal, Adventista do Sétimo Dia, Espírito Santo, Apostólica, Interdenominacional,
Católica Romana, Carismática – nada! Nenhuma igreja! Escute ao Espírito Santo: cremos que
fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram
Se você quer a salvação, você deve recebê-la do Senhor Jesus Cristo.
Em Atos 16 Paulo e Silas estavam no cárcere. Eles haviam sido açoitados e espancados por
pregarem o evangelho de Cristo. À meia-noite eles cantavam hinos e louvores a Deus. Houve
um grande terremoto. O carcereiro veio correndo e tremendo se prostrou aos pés de Paulo e de
Silas. Atos 16.30-31 nos diz: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer
para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
Agora, de novo, onde encontramos a salvação? Não a encontramos em uma igreja.
Encontramos em uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus cristo. Ele é o Salvador.
Eu sei que há muitos que ensinam que não salvação fora de sua igreja específica. Porém,
lembre-se meu amigo, À lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta maneira, jamais verão
a alva! Nenhuma igreja morreu por seus pecados. Nenhuma religião pagou o castigo por sua
transgressão. Jesus pagou tudo. Eu devo tudo a Ele.
PERGUNTA Nº 3
Vou pegar uma série de perguntas e simplificá-las em uma só. O irmão Tiago, de acordo
com a Bíblia, é correto que eu me refira a um líder religioso como padre, mestre ou rabino, ou
reverendo? É apropriado e aceitável segundo as Escrituras, o uso de títulos lisonjeiros para um
líder religioso como motivo de respeito a sua posição e função de autoridade?
Alguém pode pensar que sim, julgando pelo uso quase universal de tais títulos. Porém, o
que Deus diz em Sua Palavra acerca destas coisas?
Devemos compreender que a Bíblia tem todas as respostas. Nós não necessitamos ir a
nenhum outro lugar em busca de respostas. A Bíblia lhe dirá tudo o que você necessita saber
sobre qualquer coisa, especificamente perguntas religiosas. Olhe Mateus 23 e leiamos as
palavras de Jesus Cristo começando com o versículo 8. Jesus está falando à multidão e aos
discípulos no versículo1. E ele continua falando-lhes no versículo 8. Ele não está falando a
nenhuma pessoa especificamente, mas sim à multidão e aos Seus discípulos. Estes eram os
seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nós esperaríamos que um líder religioso na Igreja Cristã
também fosse um seguidor do Senhor Jesus, ou não? Assim que aqui estão as palavras de Jesus
para seus discípulos. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso Mestre,
e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai; porque só um é vosso
Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso Guia, o
Cristo.
De acordo com o Senhor Jesus Cristo há três coisas que a um seguidor Seu ninguém há de
chamar.
1. Ele não será chamado mestre. Por quê? Porque Jesus Cristo é seu Mestre, não esse
homem. O homem é só um irmão. Todos os discípulos são irmãos. Não há nenhum
discípulo ou irmão maior do que outro. Assim que, Ele está nos proibindo o uso do
termo mestre ao nos referirmos a uma figura religiosa.
2. Ele não será chamado de pai. Nenhum homem deve ser chamado de pai se é um
discípulo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque há somente um Pai e Ele está no
céu. Jesus sabia que os homens podiam ser tentados a se valorizarem demais como
líderes ou como discípulos serem tentados a ter uma estima muito alta por seus
mestres. Assim Ele os proibiu de usar o título que justamente pertence a Deus e
somente a Deus.
3. Ele não será chamado de guia. Por quê? Porque o guia de todo homem salvo é Jesus
Cristo.
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Outro título lisonjeiro (Jó 32.21-22) desejado pelos líderes religiosos é reverendo. É correto
o uso deste nome para um homem ou não? Permita-nos ver o que a Bíblia diz em Salmos 111.9.
O versículo 1 nos diz que a passagem fala acerca do Senhor. A Escritura diz sobre o Senhor
no versículo 9: Enviou ao seu povo a redenção. Isso só poderia ser verdadeiro a respeito do
Senhor. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Isso só poderia ser verdadeiro a respeito do
Senhor. Santo e tremendo (reverendo) é o seu nome. Se você me perguntar – e perguntou – eu
diria que isto só poderia ser verdade a respeito do Senhor.
De quem é o nome reverendo? Deus! Você não pensaria em chamar ao seu ministro ou
sacerdote ou pastor de o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, Redentor, O Eterno, Criador ou
Consolador. Por quê? Porque todos estes são nomes que pertencem a Deus. Bom, meu estimado
amigo, segundo Salmos 111.9 o caráter que há debaixo de todos os nomes de Deus é reverendo.
Basta lhe dizer que nenhum discípulo de Jesus Cristo tomaria o nome de Deus para si. Isto, na
melhor das hipóteses, seria um ato de blasfêmia.
Alguns discutirão que o uso de reverendo, pai, mestre e guia e outros títulos tais são termos
de respeito. Eu estou de acordo que aqueles que trabalham na palavra e na doutrina sejam
dignos de dupla honra (1 Timóteo 5.17). A maioria dos dons ministros recebe pouquíssimo
respeito daqueles a quem servem. Porém, há maneiras de honrar aos homens sem desonrar a
Palavra do Senhor. Necessitamos encontrá-las e usá-las.
PERGUNTA Nº 4
A seguinte pergunta é muito boa. Quando eu oro, posso falar diretamente com Deus ou
alguém tem que servir como intermediário? Se eu preciso da ajuda de alguém que leve as
minhas orações a Deus, quem é esta pessoa?
No Antigo Testamento havia um sistema religioso que não só serviu ao povo Hebreu de
uma época anterior, mas também serviu pra representar como Deus trataria com as pessoas
salvas nos dias do Novo Testamento. Grande parte do sistema antigo proporcionou tipos ou
sombras ou ilustrações de algo que teria lugar quando o novo sistema fosse estabelecido.
Um grande exemplo disto era a maneira como o Sumo Sacerdote dos Hebreus se
aproximava de Deus como representante do povo. Ainda que a nação fosse comprada pelo
Senhor com o sangue de um cordeiro (Êxodo 12) somente um homem poderia entrar em Sua
presença em favor deles. O Sumo Sacerdote serviu como intermediário fazendo a união entre
Deus e o homem ao mesmo tempo. Isto representava o mediador que viria.
O problema com Arão, e seus filhos depois dele, é que seu sacerdócio servia apenas para
relembrar aos homens da morte e ruína. Ainda que pudessem aproximar-se de Deus, eles
continuavam morrendo. Com freqüência, ao passarem os anos, o Sumo Sacerdote entregava o
Espírito e outro tomava o seu lugar.
No livro de Jó, o livro mais antigo do mundo, Jó enfrentava este dilema face a face. Ele
disse, Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim
me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão (Jó 9.30-31). Jó sabia
que ele não poderia se tornar bom ou justo o suficiente para entrar na presença de Deus e falar
com seu Criador face a face. Ele disse no versículo 32: Porque ele não é homem, como eu, a
quem eu responda, vindo juntamente a juízo.
Seguindo o raciocínio de Jó:
•
•
•
•
•

Eu sou um homem.
Deus não é um homem.
Deus é Deus.
Eu não sou um deus.
Assim não há como eu possa ter comunhão e companheirismo com Deus. Ele disse
no versículo 33, Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó
viu a necessidade.

Não havia ninguém que fosse Deus e homem e que pudesse estar no meio dos dois e unilos. Deus e o homem necessitavam de um mediador; alguém que pudesse por a sua mão em
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Deus porque ele era Deus e por a sua mão no homem porque ele era homem.
Isso foi há muito tempo. Há alguém hoje que seja Deus e homem e que possa por a sua
mão sobre as duas partes e unificá-las, e que através de Sua mediação eles possam desfrutar de
companheirismo?
Nós teríamos que lançar fora todas as estátuas e imagens ou ídolos, ou qualquer coisa como
uma cruz ou amuleto ou ícone, ou qualquer objeto inanimado. Obviamente tais coisas não
poderiam servir para este propósito porque não são Deus, nem homem.
Talvez um dos santos? Podemos encontrar alguém que viveu uma vida maravilhosa como
Abraão ou Moisés ou Elias ou João o Batista ou talvez Maria ou Pedro ou Paulo ou João ou um
dos outros apóstolos? Alguma dessas pessoas poderia servir como o mediador ou árbitro? Bem,
vejamos. Eles poderiam pôr a mão sobre o homem porque eram humanos. Porém, eles poderiam
pôr sua mão em Deus porque eles eram Deus? Não, obviamente não poderiam. Assim, não
importa quão grandiosas suas vidas possam ter sido e não importa o quanto seus atos
bendisseram a Deus, eles foram apenas homens. Assim, ainda estamos sem um mediador ou
árbitro, um defensor entre nós e Deus.
Porém, a Bíblia diz que um dia Deus escolheu uma jovem chamada Maria (ela era virgem,
Lucas 1.27), o Espírito Santo fez sombra sobre ela e uma coisa santa foi formada em seu ventre
(Lucas 1.35). De acordo com o livro de Hebreus, essa coisa santa foi um corpo (Hebreus 10.18). Neste corpo humano habitou o Deus eterno.
No dia de Seu nascimento o bebê foi chamado de Jesus, porém, os anjos que assistiam ao
evento anunciaram que Ele era Emanuel – Deus conosco. A palavra de Deus chama isso de o
grande ministério da piedade: Deus se manifestou na carne (1 Timóteo 3.16). Através das veias
desse corpo mortal fluiu o sangue de Deus (Atos 20.28). A Bíblia diz em 1 João 3.16 que foi
Deus quem morreu em nosso lugar.
Como você pode ver, Deus foi manifestado na carne. Isso significa que já não necessitamos
chorar ou lamentar pela falta de um mediador que possa unir o homem e Deus. A Escritura diz
em 1 Timóteo 2.5: Portanto há um só Deus. Agora, você estaria de acordo com isso? Há um só
Deus. Não há muitos deuses. Não há dois deuses. Não há seis deuses. Não há um milhão de
deuses. Nisso estamos de acordo. E o versículo segue dizendo: e um só Mediador entre Deus e
os homens. Não há dois mediadores. Não há muitos. Não um mediador e uma mediadora. Há
somente um Deus e há somente um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador
de acordo com a palavra profética mais confirmada? Aqui está o texto completo de 1 Timóteo
2.5: Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem. O homem Jesus Cristo é o seu mediador. Ele é Deus para que possa tocar a Deus. Ele é
homem para possa tocar ao homem.
Se você quer orar a Deus, se quer que Deus escute as suas orações, se quer receber resposta
a sua oração da parte de Deus, se quer ter comunhão com Deus, tem que ser através do
Mediador que pode colocar as Suas mãos em você e a outra em Deus unificando assim aos dois.
Esse Mediador é Um e somente Um – o homem Jesus Cristo.
Alguns de vocês estão se perguntando, “Como pode? Em toda a minha vida me
ensinaram...”. À lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva!

PERGUNTA Nº 5
A seguinte pergunta afeta literalmente o destino eterno de milhões e milhões de pessoas.
Está escrita de diferentes formas dependendo da nacionalidade e origem de quem pergunta.
Irmão James, eu compreendo que sou um pecado e me dou conta de que necessito de um
Salvador, compreendo que Jesus Cristo é esse Salvador, e eu quero receber a Jesus Cristo como
meu Salvador pessoal. Como é que se recebe Cristo?
Aqui é onde Satanás imediatamente entra e dirige as pessoas por um caminho que as leva
para longe de Jesus Cristo. Ele dá algo para elas receberem, e coloca o nome de Jesus Cristo
nisso, quando na realidade não é Jesus Cristo, mas sim um anticristo ou um falso Cristo.
Permita-me mostra-lhe o que quero dizer.
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Em 1 Coríntios 15.1-4, o Senhor define o evangelho. São as boas novas que foram
pregadas pelos apóstolos do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebestes e no qual ainda perseverais; por ele também sois salvos, se retiverdes a
palavra tal como vo-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos
entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
Há três grandes pontos deste evangelho:
1. Cristo morreu.
2. Foi sepultado.
3. E ressuscitou.
Amigo, seu problema é que você tem pecado, esse pecado requer um pagamento e esse
pagamento é a morte. O Salário do pecado é a morte (Romanos 6.23). Você vai morrer; isso
não se pode evitar. Você vai ser sepultado (A cremação ou incineração não lhe ajudará.
Eventualmente as cinzas se tornarão pó e lembre-se de que você é pó e ao pó voltará). O que
você quer é ressuscitar – para ter a vida eterna.
A razão porque você deve vir a Jesus Cristo para vida eterna é porque Ele se tornou homem
e morreu como você morrerá. Ele foi sepultado, como você será sepultado. E Ele ressuscitou
dos mortos! E isso é o que você quer fazer. Assim, você deve vir a Jesus Cristo, Aquele que não
somente tem o poder de uma vida interminável, mas tem a autoridade e o desejo de dar-lhe esta
vida.
Em Romanos 10, lemos: Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no
teu coração; isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus
como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Aqui vemos de novo que o evangelho inclui o ressuscitar dos mortos por Jesus Cristo. Vou
dizer isso com toda sinceridade. Deus conhece meu coração. Não estou sendo crítico da religião
de nenhum homem. Estou tentando ajudar-lhe por meio das Escrituras, assim, por favor, preste
muita atenção.
Quando você decide buscar a Jesus Cristo para a salvação de sua alma sabendo que Ele é o
único Salvador e você vai à igreja e lhe dão um biscoito e lhe dizem que você está comendo a
Jesus Cristo, você já perguntou acerca dessa declaração? Quando lhe dão de beber de um cálice
e lhe dizem que está tomando o sangue de Cristo, você perguntou acerca dessa declaração?
Por enquanto, não vamos discutir se és ou não um canibal por comer a Cristo. Somente
permita-me dizer isto – se esse é Cristo, e você o recebe em sua boca, O mastiga, O come e Ele
morre – Ele é sacrificado e depois é sepultado dentro de seu corpo. Se isso é assim, então eu
devo perguntar-lhe, quando é que Ele ressuscita?
Lembre-se, o evangelho não é somente que Jesus Cristo morreu e foi sepultado, mas
também que RESSUSCITOU DOS MORTOS. A ressurreição é o ponto essencial em sua
salvação. Se Ele não nos ressuscitou não temos nenhuma esperança de vitória no dia de nossa
morte. Por conseguinte, o único Senhor Jesus Cristo que você pode receber para ser salvo, deve
ser um Cristo ressuscitado que está vivo para sempre. Não pode ser um Cristo que continua
morrendo e sendo sepultado, porém não pode ressuscitar. Esse não é o Cristo da mensagem do
evangelho de acordo com a Palavra Profética mais confirmada que temos do Espírito Santo de
Deus.
Procure como em sua Bíblia em Hebreus 10. Nós devemos ver o que a Bíblia diz. Eu penso
que alguns de vocês estão muito contrariados pelo que acabam de ler, porém, é a vontade de
Deus que estejam lendo estas palavras agora mesmo e vocês sabem disso. É o Espírito Santo de
Deus que está lhe obrigando a considerar o que a Palavra do Senhor tem a dizer acerca deste
assunto. Eu lhe rogo pelo Senhor Jesus Cristo que você escute cuidadosamente as palavras de
Deus.
Hebreus 10.1-9 diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem
real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios
que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser
oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não
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mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de
pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova
pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste; antes, um corpo
me formaste; não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse: Eis
aqui estou (no rolo do livro está escrito a meu respeito), para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Depois de dizer, como acima: Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações
pelo pecado, nem com isto te deleitaste (coisas que se oferecem segundo a lei), então,
acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. (Jesus Cristo) Remove o
primeiro para estabelecer o segundo.
O que foi o primeiro; o que Jesus removeu? Uma oferta incessante que se oferecia uma
infinidade de vezes porque não podia satisfazer a consciência do homem religioso que estava
tentando encontrar paz com Deus. Assim Jesus removeu aquele antigo sistema de sacrifícios
contínuos para estabelecer o segundo. O que é o segundo? Nessa vontade é que temos sido
santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas... Vou repetir:
uma vez por todas.
À lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva (Isaías
8.20). Uma vez por todas! Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis
bem em atendê-la uma vez por todas!
Jesus Cristo veio a esta terra. Ele tinha um corpo. Esse corpo foi oferecido uma vez como
sacrifício por seus pecados na cruz do Calvário. Ele morreu uma vez, e nunca, nunca, nunca,
jamais, de maneira nenhuma, sob nenhuma circunstância haverá necessidade de que se repita
essa morte.
O versículo 11 de Hebreus, capítulo 10, declara: Ora, todo sacerdote se apresenta, dia
após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que
nunca jamais podem remover pecados.
Agora me escute. Este versículo não somente está falando dos sacrifícios do Antigo
Testamento, porque Deus está falando no tempo presente. Ele diz que todo sacerdote que se
apresenta e oferece um sacrifício repetidamente está participando no exercício religioso que
nunca jamais pode remover pecados.
Assim o Cristo que alguém lhe oferece para receber continuamente não é o Jesus Cristo da
Bíblia. Não é o Jesus Cristo da salvação. Você sabe que é assim porque não importa quantas
vezes você tenha comido esse sacrifício a sua consciência nunca tem estado satisfeita depois de
recebê-lo. Se Ele tivesse removido todos os seus pecados e dado segurança de vida eterna você
já não teria que vir a recebê-lo outra vez. Você vem vez após vez porque não está satisfeito em
seu coração e em sua alma porque sua consciência não tem sido purgada.
Estimado amigo; há salvação disponível para você. A passagem continua dizendo: Jesus,
porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra
de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos
seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo
santificados (Hebreus 10.12-14).
A Bíblia diz que o Evangelho é: que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado
e ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz que não há salvação fora da fé em Jesus Cristo. A Bíblia
diz que Deus dá essa salvação por graça. O que Deus quer que você faça e se exige para que
você seja salvo é que você creia em seu coração:
• Que Jesus morreu uma vez por todas,
• E que quando Ele morreu, morreu como sacrifício em pagamento por seus pecados,
• E que quando Ele ressuscitou dos mortos foi a prova evidente de que seus pecados
foram pagos,
• A vida eterna e ressurreição dos mortos foram possíveis.
O que Deus quer é que você ponha a sua fé completamente no homem Cristo Jesus, que é o
mediador entre você e Deus – o único que pode uni-lo com Deus.
Depois de Sua ressurreição, Cristo foi visto durante quarenta dias por muitas testemunhas
(1 Coríntios 15.5-8). Depois ascendeu aos céus (Atos 1, Lucas 24) e tomou Seu lugar à direita
de Deus o Pai (Hebreus 10.12; 12.2), onde vive pelos séculos dos séculos para fazer intercessão
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por aqueles que são salvos (Hebreus 7.25).
Esse é o Jesus Cristo que você deve receber pela fé. Você deve por a sua fé e confiar em
Sua obra terminada, feita de uma vez por todas, o sacrifício eterno de Jesus Cristo. Tendo feito
isso, você receberá a vida eterna. Você saberá que tem a vida eterna, porque terá uma
consciência limpa. Estimado amigo, você pode saber que tem a vida eterna!

PERGUNTA Nº 6
Permita-me responder mais uma pergunta antes de terminarmos. Você pode está agora
entre aqueles que têm dito, “Irmão James, eu creio em tudo até este ponto. Eu creio na Bíblia e
cheguei ao ponto onde me reconheço que sou um pecador e devo fazer algo. Devo confessar
este pecado e receber a Jesus Cristo como meu Salvador. Porém, aonde vou? Irmão Tiago, estou
confuso. Há tantas ensinamentos religiosos diferentes, porém, devo fazer a minha confissão.
Devo receber ao Senhor como meu Salvador. A quem eu vou fazer a minha confissão”.
Contra quem você pecou? Você não pecou contra mim, e se tivesse feito isso eu não
poderia lhe salvar, assim de nada lhe servirá confessar-se comigo.
O mesmo é verdade sobre todo homem. Seu pecado não foi contra um homem. Assim a sua
salvação não virá de um homem. Por conseguinte, seria em vão confessar-se com um homem.
Você tem pecado contra Deus. É Deus quem deve perdoar-lhe. É Deus quem deve ser seu
Salvador. Para isto, Deus diz em Mateus 6.6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
(não no quarto de outro homem) e, fechada a porta (a sua porta, não a porta de outro homem),
orarás a teu Pai (com P maiúsculo), que está em secreto. Quem Jesus disse que é o único que
podia se denominar como seu pai? Nenhum homem sobre a terra! Você só tem um pai e está no
céu. Ore a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará

em público.
Estimado amigo, se você fosse a um homem, ele provavelmente lhe diria que repetisse
orações, porém, o versículo seguinte diz isto: E, orando, não useis de vãs repetições, como os
gentios (não os cristãos – os gentios); porque presumem que pelo seu muito falar serão
ouvidos. Os pagãos pensam que se repetirem palavras vez após vez eles serão ouvidos. Isso não
é o que Deus disse.
Jesus disse:
• Não entre no quarto de outro homem para confessar-se devotamente,

•
•
•

Não faça a sua confissão de súplica a um homem
Entre em seu quarto,
No secreto de sua própria solidão fala ao Pai que está no céu.

Você pode estar rodeado por milhares de pessoas em um lugar público, por centenas em
um templo, ou sem mais ninguém, você só deve entrar em confissão privada com Deus. Ali
você deve de uma vez por todas, finalmente e para sempre, receber como seu Salvador pessoal
ao que morreu e ressuscitou, ao único mediador, o único sacrifício pelos pecados. Você deve
confessar a Deus sua fé total no Senhor Jesus Cristo, o único que, sem a sua ajuda ou de sua
religião, lhe concederá a vida eterna.
Você diz: “Porém, irmão James, você está certo disso? Tem certeza de que é isso que deus
quer que se faça?”
Permita-me ler para você em Hebreus, capítulo 7.19-28. Depois de tudo, como você vê,
temos a palavra profética mais confirmada. Deus nos tem dado Sua palavra para que não haja
nenhuma dúvida em nossas mentes.
(Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma), e, por outro lado, se introduz esperança
superior, pela qual nos chegamos a Deus. Nós temos uma esperança superior. Por esta
esperança superior nos achegamos a Deus. Você pode se achegar a Deus. Eu posso achegar-me
a Deus. E, visto que não é sem prestar juramento. A passagem está falando de Jesus Cristo que
foi feito sacerdote. (Porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes...); está falando do
sacerdócio do Antigo Testamento; (mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: O
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Senhor jurou e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre); por isso mesmo, Jesus se
tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior
número... Por que foram feitos muitos sacerdotes? Porque são impedidos pela morte de
continuar.
Veja bem, não vá aos sacerdotes humanos porque eles morrem e não se levam da tumba
três dias e três noites depois. Este [Jesus], no entanto, porque continua para sempre... Você
pode ver, Ele morreu uma vez por todas; uma só vez, uma vez para sempre, Ele nunca jamais
morrerá. Tem o seu sacerdócio imutável: Pelo qual (por esta causa) também pode salvar
totalmente os que por ele se chegam a Deus, (não por uma igreja, não por um homem, não por
uma mulher, não por uma religião, não por obras ou atuações religiosas). Vivendo sempre
para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo,
inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem
necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por
seus próprios pecados, depois, pelos do povo; porque fez isto uma vez por todas, quando a si
mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza,
mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre
(Hebreus 7.24-28).

PERGUNTA Nº 7
Ainda existe uma pergunta religiosa, e eu a responderei.
O que você vai fazer com Jesus Cristo?
Receberá em seu coração ao salvador que Deus proveu para você– aquele que morreu por
seus pecados? Aquele que ressuscitou dos mortos. Aqueles que vive para sempre. Aquele que
pode lhe salvar e dar vida eterna.
Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o
foram (Atos 15.11). Este é a mensagem do Evangelho.
Você se atreveria a confessar com a sua boca neste exato momento que: Jesus Cristo que
está sentado à mão direita de Deus o Pai – Ele é o Senhor? Eu creio; você crê, pode dizer
honestamente na presença de Deus, que você crê com todo o seu coração que Jesus Cristo que
morreu na cruz, ressuscitou dos mortos? E confiará o eterno destino de sua alma eterna a Jesus
Cristo? Você dirá a Ele, “Te dou a minha alma, suplicando-te que sejas meu salvador e me dês a
vida eterna. Senhor Jesus Cristo estou confiando em ti, não confiarei em nenhum outro e em
nenhum outro buscarei minha Salvação”?
Você pode fazer essa confissão de todo o seu coração, honestamente, a Deus por Jesus
Cristo? Nesse caso, a Bíblia diz: Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo (Romanos 10.13). Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis
bem em atendê-la (2 Pedro 1.19). À lei e ao testemunho! Se eles não falarem desta

maneira, jamais verão a alva (Isaías 8.20).
Não morra nas trevas; não passe à eternidade nas trevas exteriores. Venha à luz do
Mundo – o Senhor Jesus Cristo, e confie Nele como seu Salvador pessoa... HOJE.
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