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Este é um livro para o novo crente, escrito
para auxiliar no conhecimento e compreensão do
Deus da Bíblia. Mais de vinte atributos do Senhor
são ensinados com farta referência bíblica para
dar suporte a cada afirmação.
Este é um livro para o crente antigo, escrito
para ajudar o filho de Deus a conhecer o “como” e
o “porquê” das doutrinas do Cristianismo Bíblico.
As explicações claras e a grande quantidade de
citações bíblicas vão ajudar o crente antigo a
anunciar a verdade de Deus para os salvos e para
os perdidos.
Este é um livro para o descrente, escrito para
que ele possa se livrar das armadilhas artificiais da
religião e das opiniões das seitas e denominações.
Através das páginas deste livro, a pessoa pode vir
a conhecer Deus da forma como Ele é revelado no
Seu livro, a Bíblia Sagrada.
Quando você terminar a leitura deste livro,
haverá duas pessoas no seu coração – o Deus das
Escrituras e alguém para quem você vai querer dar
uma cópia deste livro.
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PREFÁCIO
Vivemos em um mundo muito religioso. Aliás, o próprio
Deus criou o ser humano com a percepção de que ele tem um
Criador a quem ele deve prestar contas (Romanos 1). O Deus que
dá vida e respiração a todos os homens (Atos 17:25) colocou
dentro de cada ser humano luz suficiente para que eles possam
começar a procurar pela verdade (João 1:9).
Entretanto, pelo fato de existirem tantos deuses, tantos
ídolos, tantos caminhos que se propõem a levar à verdade,
podemos ver que alguma coisa muito errada está acontecendo.
O problema é um só. O homem é um ser caído. Ele herdou
de seu primeiro pai, Adão, uma natureza corrupta e inclinada a
negar a verdade, a santidade e a justiça. A mistura entre a
percepção da existência de Deus com uma natureza caída resulta
em falsas religiões.
Alguns chegam a dizer que Deus criou o homem à Sua
própria imagem e, a partir daí, o homem vem procurando
retribuir o favor... Ou seja, os homens inventaram deuses que se
adeqüam aos seus gostos, aos seus estilos de vida e às suas
convicções. Aí, quando alguém pergunta “Você acredita em
Deus?” eles respondem “Ah sim, é claro.” Quando alguém
pergunta se eles estão vivendo uma vida que agrada a Deus, eles
respondem “Sim, com certeza.”
Eles não estão mentindo. Simplesmente o deus deles não é o
o único Deus vivo e verdadeiro da Bíblia.
Temos que nos lembrar que todos tem um “deus”. Fidel
Castro, Charles Darwin, Adolf Hitler, todos eles possuem um
“deus”. E todos lendo este livro também possuem um deus.
Nosso objetivo é mostrar, pela Bíblia, exatamente quem o
Deus do Cristianismo Bíblico afirma ser. Não estamos
interessados em conhecer o deus batista. Não queremos conhecer
o deus católico. Não queremos conhecer o deus budista,

6 / O FIRME FUNDAMENTO
_________________________________________________________________________________________________________

muçulmano, nem mórmon. Queremos conhecer o Deus da
palavra de Deus.
Nessas lições, examinaremos as páginas da Bíblia Sagrada e
estudaremos os atributos de Deus, ou seja, os traços do caráter
que fazem nosso Deus quem Ele é.
Há um segundo objetivo para publicação deste livro.
Existem muitos livros bons que falam da doutrina de Deus e
dos atributos de Deus. Mas esses livros possuem dois problemas:
eles visam o lucro, e consequentemente possuem uma etiqueta de
preço.
Ora, todo autor tem direito a uma compensação pelo seu
trabalho. Todo ministro tem o direito de recuperar as custas do
seu trabalho. Entretanto, isso muitas vezes torna o seu material
inalcançável para aqueles que mais precisam dele.
Nosso desejo foi tornar disponível aos prisioneiros
encarcerados um material que eles necessitam, e também tornar
este material disponível aos crentes que vivem nas nações pobres
da terra. Descobrimos que autores de livros semelhantes se
recusaram a permitir que seus livros fossem traduzidos para
outras línguas (para evitar perder dinheiro), e nos sentimos
compelidos a produzir esses estudos e torná-los disponíveis para
todos que desejem utilizá-lo, de qualquer forma, para alcançar os
perdidos e fortalecer os salvos.
O terceiro objetivo deste livro é conduzir pessoas religiosas
e perdidas à salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Este livro
foi escrito especialmente para homens e mulheres que estão
procurando conhecer o Deus verdadeiro. Este livro permitirá que
essas pessoas encontrem o Salvador do mundo.
Para atingir este objetivo, a linguagem empregada é direta e
simples, e cada capítulo termina com um apelo evangelístico. É
também por isso que procuramos fornecer uma boa quantidade
de textos bíblicos para provar o que é ensinado em cada capítulo
– todavia limitamos ao mínimo necessário. Nenhuma destas
lições se propõe a ser exaustiva, mas acreditamos que cada uma
possui profundidade suficiente convencer o leitor sincero.
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Abaixo segue-se um breve histórico a respeito desta obra.
Muitos anos atrás, alguns membros de nossa igreja
trabalhavam com líderes locais da Comunhão para Evangelismo
de Crianças (Child Evangelism Fellowship - CEF). Neste
trabalho, eles usavam um livreto escrito por J. Irvin Overholtzer,
fundador da CEF, intitulado “A Doutrina de Deus”. Este pequeno
livreto visava ensinar a verdade bíblica sobre os atributos de
Deus de uma forma simples e clara, de modo que essas verdades
pudessem ser compreendidas por crianças.
Eu obtive permissão para usar o esboço e a estrutura daquele
livreto como base para elaborar uma série de vinte e quatro
programas de rádio que, desde então, já foi ouvida em seis
continentes através do programa de rádio chamado “A Pregação
da Cruz”, e também através dos CDs e fitas K7 contendo cópias
desses programas.
Esses programas de rádio foram ouvidos por vários capelões
que evangelizam em penitenciárias nos Estados Unidos, assim
como pastores e professores ao redor do mundo. Eles entraram
em contato e pediram que esses estudos fossem disponibilizados
em papel, de forma impressa.
Agradecemos de forma especial a todos que oraram e
contribuíram financeiramente com muito sacrifício para tornar
possível os programas de rádio, a publicação dos livros, o tempo
livre para estudar, de modo que esses materiais fossem
disponibilizados para todos.
A Deus seja dada toda a glória.
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DEUS É UMA TRINDADE
Atualmente, muitas pessoas ao redor do mundo crêem em
Deus. Muitas pessoas servem a Deus. Infelizmente, porém, o
Deus deles não é o Deus vivo e verdadeiro.
Diante de tantas religiões e mitos que existem, como
podemos saber qual Deus é o Deus verdadeiro? Para
respondermos a esta importante pergunta, Deus nos deu sua
palavra. Na Bíblia Sagrada, temos as palavras do Deus vivo. No
mundo todo, homens e mulheres possuem, na Bíblia, a revelação
que Deus fez de si mesmo.
Nesta série de lições, não irei dizer o que eu acho a respeito
de Deus, nem vou dar decretos de alguma igreja, nem darei um
conjunto de crenças de uma denominação. Ao invés disso, abrirei
a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e pelas palavras de Deus nós
veremos a pessoa de Deus.
Geralmente a condição espiritual de qualquer pessoa é
resultado de sua concepção acerca de Deus. Na maioria das vezes
a pessoa criou um deus na sua imaginação. Suas idéias sobre
Deus são tiradas em parte da Bíblia, bem como de outras fontes,
talvez religião, uma crença, o pai e a mãe, uma influência tribal
ou racial. Todas estas misturas de verdade, erro e opiniões são
perigosíssimas.
O propósito desta série de estudos é definir com certeza, pela
própria Bíblia, quem Deus é e como Ele é. Não vamos tentar
provar que Deus existe. De acordo com as Escrituras, este fato é,
por si mesmo, evidente a todos os homens (veja Romanos 1 e
João 1:9). Na verdade, na Bíblia só existe uma pessoa que não
crê que Deus existe. Em Salmo 14:1 a Bíblia diz: Disse O
NÉSCIO no seu coração: Não há Deus. (Obs: a palavra
“néscio” significa tolo).
Desta forma, se você não é um tolo, você sabe e crê que
Deus existe. A Bíblia nunca tenta provar a existência de Deus,
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porque todos os homens sabem, no fundo de seus corações, que
Deus existe.
Nossas perguntas são simples. Quem é este Deus? Quais são
seus atributos? O que sabemos sobre seu caráter? Ele é digno de
nosso respeito, honra e adoração?
1. Existe apenas um Deus. Todos os demais chamados deuses,
que não são o Deus da Bíblia, não passam de ídolos. Os homens
dão honra a seres e coisas, reais e imaginárias, honra esta que
deveriam dar somente a Deus. Mas isso não faz destas coisas o
Senhor.
Em Isaías 44:6 as Escrituras dizem Assim diz o SENHOR,
Rei de Israel, e seu Redentor, o SENHOR dos Exércitos: Eu
sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus.
O versículo 8 do mesmo capítulo diz: Não vos assombreis, nem
temais; porventura desde então não vo-lo fiz ouvir, e não vo-lo
anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura
há outro Deus fora de mim? Não, NÃO há outra Rocha que eu
conheça.
O capítulo 44 de Isaías nos mostra que os homens fazem
deuses. Eles os produzem com suas mãos. Mas Deus chama a si
mesmo de único Deus, o primeiro, o último, e declara que não há
outro Deus além dele. Deus olha ao redor, e diz que não há
nenhum outro Deus. E, com certeza, não existe mesmo nenhum
outro.
2. Este Deus é uma TRI-personalidade, isto é, um em três e três
em um.
Não poderemos analisar todas as passagens bíblicas que
falam sobre esta grande e maravilhosa verdade, mas se a Bíblia
falar apenas uma vez, já é suficiente. Portanto, veremos não uma,
mas várias passagens da palavra de Deus que mostram que Deus
é, de fato, triúno.
Você, leitor, talvez já tenha ouvido falar que Deus é uma
trindade. Embora a palavra “trindade” não exista na Bíblia, a
doutrina com certeza se encontra nas páginas da palavra de Deus.

DEUS É UMA TRINDADE / 11
_________________________________________________________________________________________________________

Meu nome, irmão James W. Knox, não existe na Bíblia, mas eu
posso ser encontrado na Bíblia.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus
(Romanos 3:23). Este sou eu. Mas, a todos quantos o
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus
(João 1:12). Aqui sou eu outra vez. Perceba que eu posso ser
encontrado na Bíblia, mesmo que o nome pelo qual eu sou
conhecido não seja encontrado nela. Da mesma forma, do início
ao fim da Bíblia, vemos que Deus é uma trindade, mesmo que o
termo não seja encontrado nas páginas das Escrituras.
Em 1 John 5:7, a Bíblia Sagrada declara: Porque três são os
que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e
estes três são um.
É muito claro. Conte-os: o Pai, um; a Palavra, dois; e o
Espírito Santo, três. Estes três são um. Agora some todos. Um
mais um mais um é igual a um.
Você dirá “Eu não consigo entender isso completamente.”
Felizmente, Deus não requer que nós entendamos
completamente. Ele requer que nós creiamos nele e na sua
Palavra, sobre aquilo que a Bíblia diz dele mesmo.
Voltando a Gênesis capítulo 1, vemos como Deus fala de si
mesmo, no contexto da criação. No versículo 26, Deus diz
Façamos (perceba que Deus, singular, diz “façamos”, plural) o
homem à NOSSA (plural) imagem, conforme a NOSSA (plural)
semelhança. Então o versículo seguinte diz: E criou Deus
(singular) o homem à sua (singular) imagem; à imagem de Deus
o criou; homem e mulher os criou.
Desta forma, fica claro desde o primeiro capítulo da Bíblia
que Deus é constituído de mais de uma personalidade.
Vejamos o capítulo 3 de Gênesis, no versículo 22. Depois
que Adão e a Sra. Adão pecaram, comendo o fruto proibido,
Então disse o SENHOR Deus (singular): Eis que o homem é
como um de NÓS (plural), sabendo o bem e o mal.
Em Gênesis capítulo 11 encontramos o incidente da torre de
Babel. A Bíblia afirma: Então desceu o SENHOR para ver a
cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam; E o
SENHOR disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma
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língua; e isto é o que começam a fazer; e agora, não haverá
restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e
confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a
língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face
de toda a terra; e cessaram de edificar a cidade. (Gên. 11:5-8).
Perceba que, nos primeiros onze capítulos da Bíblia, vemos
que UM Deus (singular) é mencionado num sentido plural. A
pluralidade de seres é mencionada quando se refere à obra de
Deus criando o homem, expulsando-o do jardim e espalhando-o
sobre a face da terra.
Alguém poderia argumentar, “Ah, mas isso é o Velho
Testamento, lá atrás no livro de Gênesis.”
Tudo bem, vamos dar uma olhada rápida no Novo
Testamento. Em Mateus 28:19 Jesus Cristo diz: Portanto ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Embora diferentes seitas do
“cristianismo” possam debater a interpretação destas palavras, o
fato é que a fórmula trinitariana para o batismo é, primeiramente,
estabelecida pelo Filho de Deus.
Novamente, no livro de Mateus, quando Jesus iniciou
publicamente seu ministério, a Bíblia diz em Mateus 3:16-17 E,
sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe
abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como
pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este
é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui vemos o
Pai, falando do céu, o Filho na água, e o Espírito descendo como
pomba e iluminando Jesus.
O que temos é um Deus, que se manifesta como o Pai, a
Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são UM. (1 João 5:7).
3.
No primeiro item, dissemos que existe apenas um Deus.
Vimos que este é o testemunho das Escrituras. Todos os demais
são ídolos. No segundo item, este Deus único é apresentado
como uma personalidade triúna, um em três e três em um. Agora,
veremos que Deus fez o homem à sua imagem. O homem,
também, é três em um e um em três, possuindo corpo, alma e
espírito.
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Uma imagem é parecida com o padrão segundo o qual foi
criada, mas não é exatamente igual. Em Gênesis 1:26, vimos que
disse Deus: FAÇAMOS o homem à NOSSA imagem. Portanto,
se Deus é uma trindade, podemos esperar que a Bíblia fale que o
homem tem uma semelhança triúna com o Deus que o criou.
Em 1 Tessalonicenses 5:23 a Bíblia afirma: E o mesmo
Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e
alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis
para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos, então, que o
homem é uma trindade. O homem é um espírito e uma alma
dentro de um corpo. Há três pessoas ali? Bem, há três que são um
e um que são três. Isto é, o homem feito à imagem de Deus é
uma tri-unidade.
É impressionante pensar como Satanás engana tantas
pessoas para que rejeitem a verdade da Bíblia. Há muitos, muitos
que crêem em Deus, mas rejeitam a doutrina da trindade. Ainda
assim, estas mesmas pessoas concordam com a verdade da Bíblia
sobre o homem ser um espírito, uma alma e um corpo, e
reconhecem que o homem é feito à imagem de Deus.
Ora, vejo pessoas que têm cabelo loiro, outros têm cabelo
castanho e outros têm cabelo preto. Alguns têm pele clara, outros
têm pele morena, outros têm pele negra. Vejo corpos masculinos
e femininos e pergunto a você, quais destas pessoas são feitas na
imagem de Deus? Perceba que a imagem de Deus não pode se
referir à aparência física. Mesmo gêmeos idênticos possuem
distinções e diferenças na sua aparência física.
Portanto, a afirmação de que todos os homens são feitos à
imagem de Deus não pode ser uma referência à aparência física.
Na verdade, refere-se ao homem como um todo, ou seja, um
homem em três partes – o espírito, a alma e o corpo. Sendo
assim, entendemos a partir da criação de Deus (a qual declara e
revela Deus ao homem) que Deus é uma trindade.
4. Deus é um Deus vivo e é, em todos os sentidos, uma pessoa.
Isso é verdadeiro acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Duas características destacadas de personalidade são amar e
ter vontade própria. Deus tem ambas. Por exemplo, o versículo
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mais conhecido e mais citado da Bíblia é João 3:16 Porque Deus
amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho Unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna.
Em João 6:39, a Bíblia diz novamente: E a VONTADE do
Pai que me enviou é esta: Que nenhum de todos aqueles que
me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Aqui vemos de novo que Deus tem uma VONTADE.
Qualquer um, que seja honesto o suficiente para ler a Bíblia
descobrirá que Deus possui todas as características (tanto
maiores quanto menores) de personalidade.
Ele é , de fato, uma pessoa. Ele não é uma imagem de
madeira ou pedra. Ele não é uma imagem talhada. Ele não é uma
estrela como o Sol. Ele não é a Lua ou os planetas, nem árvores
ou rochas. Deus é uma PESSOA. Ele é uma pessoa com quem
você pode conversar. Ele é uma pessoa que pode ser adorada. Ele
é uma pessoa com quem você pode andar e ter comunhão. Você
pode conhecê-lo intimamente e pessoalmente da mesma forma
que qualquer outra pessoa, porque Deus é uma pessoa.
Este é um aspecto maravilhoso do Cristianismo Bíblico. Não
adoramos crenças nem igrejas. Não adoramos imagens nem
ídolos. Não adoramos coisas que nós mesmos fizemos, nem
coisas que nós inventamos. Pelo contrário, nosso Deus é uma
pessoa. Conhecemos a Deus pessoalmente. Andamos e falamos
com ele e temos comunhão com ele.
Ora, admitir que existe um Deus e depois negar que ele
tenha revelado a si mesmo aos homens é o mesmo que acusá-lo
de ser indigno de nossa confiança. Aprendemos na Bíblia que
Deus fez o homem à sua própria imagem. Deus colocou dentro
do homem uma necessidade e um desejo urgente de comunhão
com ele.
Que tipo de Deus criaria o homem, poria no homem um
desejo de conhecer seu criador, e então não se daria a conhecer
pelo homem? Os pensamentos do homem sempre estão buscando
e procurando encontrar Deus, e a única razão pela qual o homem
possui este desejo de buscar, encontrar e conhecer Deus é porque
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Deus pôs este desejo nele; o desejo do homem para com Deus
começa com o desejo de Deus para com o homem.
A vontade de Deus para que você o conheça é muito maior
do que a sua vontade de conhecê-lo. A Bíblia é a revelação de
Deus para o homem. Se a Bíblia não for verdadeira, exata e
compreensível (como alegam alguns), então Deus na verdade não
se revelou.
Há muitos que dizem “Sim, Deus existe, mas não há
nenhuma maneira de nós verdadeiramente o conhecermos.” Mas
uma declaração como essa é totalmente falsa. Deus nos deu, nas
páginas da Bíblia, TUDO que nós precisamos. Homens só
começam a erigir tradições, monumentos, ídolos, imagens e
religiões quando eles abandonam a Bíblia. Estas COISAS que o
homem faz não o levam para Deus, mas o levam para cada vez
mais longe de Deus, para cada vez mais pecado, mais iniquidade,
mais perversidade, mais homicídios, mais matanças e mais
imoralidade. Os homens alegam que estão buscando a Deus,
porém acusam o Senhor de ter tornado a tarefa muito difícil e
complicada.
Amigos, isto é mentira. Deus nos deu a revelação de si
mesmo nas páginas da Bíblia Sagrada. Esta revelação pode ser
compreendida por qualquer um que se aproximar das Escrituras
com um coração honesto e sincero. Deus quer que você o
conheça. Deus preparou um caminho para você conhecê-lo. O
caminho pelo qual você conhecerá Deus é pela revelação que
Deus deu de si mesmo, nas páginas da Bíblia Sagrada.
Se você consultar a Bíblia honestamente, sinceramente e
com um coração que crê, você encontrará Deus.
A trindade e personalidade de Deus são fundamentalmente
importantes. Se Deus é um mero instrumento, como pensam
alguns, ou uma força, como está sendo ensinado pela prominente
religião que se chama “Nova Era”, então Deus não pode amar
nem ser amado e o coração da mensagem bíblica está acabado.
Se Deus não é uma trindade, então Jesus não é Deus manifestado
em carne e o Espírito Santo não tem os atributos da divindade.
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A mensagem da Bíblia, conforme veremos ao longo deste
livro, é que Deus criou você, e deu o seu Filho Unigênito para
salvar você do pecado, porque o pecado o afastou da comunhão
com Ele.
A Bíblia diz que o Filho se manifestou em carne humana.
Ele veio abrir o caminho para você ser salvo do pecado e ter
comunhão com seu Criador. Ele veio para ser a vida – eterna.
Perceba que, quando te falamos para confiar na pessoa do
Senhor Jesus Cristo, nós não estamos pedindo para você crer
num líder religioso. Não estamos pedindo para você pôr sua fé
num grande professor. Não estamos pedindo para você seguir os
passos de um grande homem. O que estamos dizendo é que SEU
CRIADOR veio e deu sua vida para pagar os teus pecados. Foi o
SEU CRIADOR que ressuscitou dos mortos. É o SEU
CRIADOR, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está te
convidando a conhecer a paz de Deus, a desfrutar da eternidade
com Deus, porque ele é o seu Deus.
Você deseja vir à pessoa do Senhor Jesus Cristo? Muitos de
vocês vieram à igreja, vieram à religião, vieram à sala de aula,
fizeram uma decisão, mas ainda não conhecem a Deus. Você
deseja vir a Jesus Cristo, confessando-o como o único Deus, o
verdadeiro Deus, e confiando nele como seu Salvador?
Você conhece COISAS SOBRE Deus ou você conhece
Deus? Você pode conhecer uma pessoa, e Deus É UMA
PESSOA. Há apenas um Deus. Ele é uma trindade – o Pai, a
Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Você foi feito à
imagem de Deus. Você é um espírito, uma alma e um corpo, e
Deus é um Deus vivo. Ele é uma pessoa, em todos os sentidos,
assim como você; e a pessoa de Deus quer uma comunhão
íntima, eterna, com você.
Você deseja conhecê-lo? Então dobre seus joelhos
humildemente e confesse com seu coração que você crê que o
Senhor Jesus Cristo é o seu Deus, e receba-o como seu Salvador
pessoal. Peça a Ele que perdoe seus pecados, lavando-os com seu
precioso sangue, e peça que ele restaure tua comunhão com teu
Criador.
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DEUS É ESPÍRITO
Deus é Espírito (João 4:24).
Um espírito é uma
personalidade viva, invisível à visão mortal.
O homem é mortal. Sendo assim, na sua visão limitada, ele
não pode ver Deus.
Somos rodeados em toda parte pelo materialismo. Muitos
dizem que só crêem em coisas que podem ver. Mas a Bíblia diz
em II Coríntios 4:18 Não atentando nós nas coisas que se vêem,
mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são
temporais, e as que se não vêem são eternas.
Isto significa que o homem que só crê naquilo que ele pode
ver, crê somente em coisas que não são permanentes. Aqueles de
nós que crêem em Deus, embora não possamos vê-lo, cremos no
que ele disse sobre o céu, embora não possamos vê-lo. Cremos
na sua revelação sobre ser novamente nascido, embora esta seja
uma operação invisível de Deus. Pelos olhos da fé, as coisas que
almejamos são eternas, nunca podem ser tiradas de nós. Louvado
seja o Senhor.
Moisés tinha este tipo de fé. Observe atentamente o trecho
bíblico que fala sobre ele em Hebreus 11:27 Pela fé deixou o
Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, como
vendo o invisível.
Perceba que ele viu o invisível, pela fé.
Então temos que Deus é invisível à visão mortal. Se isso não
fosse verdade, Deus não seria eterno, porque as coisas que não se
vêem são eternas.
Embora não seja visto por nós, Deus vive e governa todo o
universo que Ele mesmo criou. Embora seja invisível, Ele
revelou a si mesmo de maneiras maravilhosas: pelas coisas que
Ele criou, pela Bíblia, a palavra escrita, e pelo seu Filho que veio
em carne para declarar, ou revelar, a pessoa de Deus.
Vamos ler João 1:18 Deus nunca foi visto por alguém. O
Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou.

18 / O FIRME FUNDAMENTO
_________________________________________________________________________________________________________

Esta escritura foi pervertida na maioria das novas traduções.
Nós não temos uma preferência de Bíblias. Nós não
PREFERIMOS a versão Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade
Bíblica Trinitariana (em inglês, a Authorized King James
Version). Nós a reconhecemos como sendo a palavra de Deus
para os povos que falam Português ao redor do mundo,
primeiramente, por causa das mudanças grosseiras e alterações
feitas nas outras traduções. Muitas das outras traduções dizem “o
Deus Unigênito” em João 1:18, implicando que Jesus seja um
Deus separado. Isto é completamente falso, conforme
aprendemos conclusivamente na nossa última lição.
Como é isso que o FILHO revelou o Pai? Bem, o versículo 1
do mesmo capítulo diz No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 do
mesmo capítulo diz E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio
de graça e de verdade.
Deus é invisível, mas a Palavra, Deus o Verbo, tomou sobre
si um corpo de carne, de modo que Deus pode ser revelado. Não
podemos vê-lo porque Ele é um espírito, então Deus colocou
sobre si um véu de carne, um corpo humano, para que tenhamos
a oportunidade de observá-lo.
1. Deus é Espírito
Em João 4, Jesus está conversando com a mulher ao lado da
fonte. Nos versículos 22-24 ele diz Vós adorais o que não
sabeis; nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem
dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o
Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e
importa que os que o adoram o adorem em espírito e em
verdade.
2. Quando Deus ou anjos apareceram para os homens, foi vista
uma visão ou então ocorreu uma manifestação.
Numa visão Deus faz um milagre na vista humana,
permitindo que seres eternos, espirituais, sejam vistos. Por
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exemplo, em Daniel 9:20-21 a Bíblia diz, Estando eu ainda
falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do
meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do
SENHOR, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, Estando
eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu
tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando
rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde.
Temos aqui um anjo sendo visto por Daniel. Daniel disse
que havia visto o anjo numa visão anterior.
Também em Apocalipse, o último livro da sua Bíblia (estes
são apenas dois exemplos, dentre muitos, que poderíamos citar
das Escrituras), nós encontramos o seguinte: Eu fui arrebatado
no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande
voz, como de trombeta, Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o
primeiro e o derradeiro; e o que vês, escreve-o num livro, e
envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna,
e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a
Laodicéia. E virei-me para ver quem falava comigo. E, virandome, vi sete castiçais de ouro; E no meio dos sete castiçais um
semelhante ao Filho do homem, vestido até aos pés de uma
roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro
(Apocalipse 1:10-13).
João descreve sua aparência nos próximos versículos. Então
no versículo 17 ele diz E eu, quando o vi, caí a seus pés como
morto.
Ora, mas o que aconteceu? João teve uma visão de Deus
mesmo, Deus o Filho, a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Encontramos muitas visões registradas na Bíblia. Uma das
mais impressionantes está em Apocalipse 9:17
Now, what has happened? John has had a vision of God
Himself, God the Son, the person of the Lord Jesus Christ.
We find many visions recorded throughout the Bible. One
of the most striking is recorded in Revelation 9:17. E assim vi os
cavalos nesta visão; e os que sobre eles cavalgavam tinham
couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre; e as cabeças dos
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cavalos eram como cabeças de leões; e de suas bocas saía fogo
e fumaça e enxofre.
Uma visão é Deus fazendo um milagre na vista humana,
para que seres eternos possam ser vistos. Podem ser anjos bons
(Daniel 9), pode ser Deus mesmo (Apocalipse, capítulo 1), ou
podem ser anjos maus (Apocalipse, capítulo 9); cada aparição
desta constitui uma visão.
O segundo tipo de revelação é uma manifestação. Ocorre
quando um ser celestial toma uma forma humana por alguns
minutos, ou por alguns anos.
Ao longo da Bíblia, anjos apareceram frequentemente em
forma de homens. Por exemplo, lemos a narração de um evento
desses em Juízes 13:9-11.
E Deus ouviu a voz de Manoá; e o anjo de Deus veio outra
vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela
seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e
noticiou-o a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem
que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá
levantou-se, e seguiu a sua mulher, e foi àquele homem, e
disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E
disse: Eu sou.
Outro caso desses, um que eu particularmente gosto,
encontra-se em Lucas 24. Os discípulos do Senhor, incrédulos,
haviam ido à sua sepultura no terceiro dia após sua crucificação.
Chegando lá, encontraram dois anjos, que perguntaram-lhes: Por
que buscais o vivente entre os mortos? (Lucas 24:5). No
versículo 6 eles fizeram o anúncio glorioso: Não está aqui, mas
ressuscitou.
Dois anjos deram a grande notícia, que Jesus Cristo havia
ressuscitado dentre os mortos (João 20:11-12).
Temos então que anjos são espíritos (Hebreus 1:13-14) e
são, portanto, invisíveis (II Coríntios 4:18), mas eles se
manifestaram, tomando forma humana.
Uma vez que estamos estudando as doutrinas de Deus,
vamos ver o que a Bíblia fala neste assunto a respeito de Deus. O
Deus invisível já se manifestou alguma vez?
Em João 1, que já vimos, a Bíblia diz que sim.

DEUS É ESPÍRITO / 21
_________________________________________________________________________________________________________

Novamente, em I Timóteo 3:16 a Bíblia diz E, sem dúvida
alguma, grande é o mistério da piedade: DEUS SE
MANIFESTOU EM CARNE...
Deus é invisível; sim. Alguém já viu Deus alguma vez?
Somente quando Deus se manifestou. O que significa ser
manifesto? O verbo manifestar significa “tornar evidente”. A
forma adjetiva significa “prontamente percebido”. Portanto, uma
manifestação bíblica é um evento no qual um ser celestial toma
forma humana por alguns minutos, ou então, como no caso de
Jesus, por alguns anos.
Aprendemos pelo versículo recém citado que o homem VIU
o Deus invisível. Deus foi visto, não na sua glória, mas sim de
forma velada. Ele vestiu-se, numa manifestação de carne
humana.
Por falar nisso, vamos seguir em frente e bater nessas
versões modernas mais uma vez. Deus se manifestou em carne.
Esta é uma afirmação clara da Bíblia Sagrada, de que o Senhor
Jesus Cristo era de fato o Criador do universo, velado num corpo
de carne humana. Este versículo foi alterado e modificado em
todas as versões modernas para algo como “Aquele que se
manifestou em carne.” Esta afirmação não possui significado
algum. Cada um de nós está manifestado em carne. Nem a tua
encarnação e nem a minha constituem o mistério da piedade.
Meus amigos, qualquer livro que ataca todas as doutrinas
preciosas, fundamentais da fé cristã, certamente não é uma Bíblia
cristã. As traduções modernas certamente não podem ter o selo
de aprovação de Deus sobre elas.
3. A palavra “aparecer” é usada com frequência nas Escrituras
para descrever Deus, anjos ou Jesus após sua ressurreição sendo
vistos por homens.
É claro que estes eventos foram ou manifestações, ou visões.
Entretanto, onde a palavra “aparecer” é utilizada, não há
distinção definida entre uma manifestação ou uma visão.
Em Êxodo 19, a Bíblia diz que o povo VIU o Deus de Israel
no Monte Sinai. Deus apareceu ali. Ora, não é especificado se
Deus fez um milagre na vista deles, ou se ocorreu alguma outra
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coisa, mas sabemos que foi uma das duas coisas (manifestação
ou visão).
Houve também uma aparição em Mateus 17:1-3. Veja só
esta linda passagem das Escrituras: Seis dias depois, tomou
Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os
conduziu em particular a um alto monte, E transfigurou-se
diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas
vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes
apareceram Moisés e Elias, falando com ele.
Jesus TRANSFIGUROU-SE, isto é, mudou de uma figura
para outra. A glória velada e invisível de Deus, estava
resplandecendo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus
permitiu que a luz da sua majestade resplandecesse.
Não é dito se ocorreu uma visão ou uma manifestação, mas
Deus mostrou-se na sua glória ao homem mortal.
Você encontrará várias passagens na sua Bíblia onde Deus
APARECEU. Nem sempre é dito se foi uma manifestação ou
uma visão, mas, uma vez que Deus é um Espírito, será sempre
um destes dois fenômenos.
4.
Não apenas Deus o Filho apareceu aos homens, mas o
Espírito Santo também apareceu. Lembre-se que nós vimos que
há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo,
e estes três são um. Deus, o Espírito Santo, também apareceu;
isto é, Ele assumiu alguma forma de manifestação física pela
qual o Deus invisível pode ser observado pelo homem mortal.
Em Lucas 3:21-22a, lemos: E aconteceu que, como todo o
povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o
céu se abriu; E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma
corpórea, como pomba;
João o Batista disse (João 1:30-33) que viu Deus, o Espírito
Santo. Teria ele visto, de fato, o Senhor? Bem, sim, ele viu. Mas
ele viu Deus, o Espírito Santo, quando ele se MANIFESTOU em
um corpo de carne. Neste caso, não foi carne humana, mas sim a
de uma pomba.
Vamos considerar duas coisas práticas. Primeiro, Jesus não
somente disse que Deus é um Espírito, mas ele prosseguiu em
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afirmar que os homens TEM QUE adorá-lo. Acho que muitas
vezes falhamos ao não enfatizar este fato. Não temos que adorar
o conhecimento sobre Ele, nem as pessoas que o servem, nem as
obras maravilhosas que Ele faz. Mas, aqueles que O adoram, O
adorem em espírito e em verdade.
Deus deve ser adorado. Deus é Espírito, e IMPORTA que
aqueles que o adoram, o adorem em ESPÍRITO e em
VERDADE.
Considere uma coisa. Você talvez tenha adorado a Deus com
suas mãs, ou talvez com seus joelhos, talvez cantando uma
canção, talvez falando com seus lábios, e talvez você tenha até
dito algumas coisas boas e corretas sobre Deus. Mas você foi
feito à imagem de Deus. Você é um corpo (aquilo em você que é
físico e material), você é uma alma (o seu verdadeiro eu, vivendo
dentro do seu corpo) e você é também um ser espiritual. A Bíblia
diz que somos feitos de espírito, e alma, e corpo (I
Tessalonicenses 5:23).
Aqui está a pergunta: você já adorou a Deus em seu espírito,
ou você tem sido apenas uma pessoa religiosa, falando palavras e
fazendo obras e ações que você pensa que poderiam te garantir
um lugar no céu?
Nós oramos a um Deus não visto. Adoramos um Deus não
visto. Não precisamos de imagens para nos ajudar. Não
precisamos de ídolos, ou estátuas, ou placas, ou bonecos, ou água
benta, ou ornamentos, ou decorações para “ajudar na adoração”.
Meu amigo, diga-me a verdade, sua adoração é realmente a
adoração de Deus? É uma adoração espiritual, ou você inventou
todo tipo de coisas e as fez parte de sua adoração?
Deus disse, pelo seu Filho, que devemos adorá-lo em
espírito, não com coisas feitas por nossas mãos, não com objetos
materiais. Se nossa adoração estiver na verdade, temos que
adorá-lo em espírito.
Em segundo lugar, nós cremos sem ver. Não somos como o
duvidoso Tomé. Cremos na palavra escrita de Deus. Cremos na
grande nuvem de testemunhas de Deus.
A Bíblia diz em João 20:24-28, Ora, Tomé, um dos doze,
chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.

24 / O FIRME FUNDAMENTO
_________________________________________________________________________________________________________

Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas
ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e
não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a
minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito
dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com
eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e
apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse
a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; e chega a
tua mão, e põe-na no meu lado; e não sejas incrédulo, mas
crente. E Tomé respondeu, e disse-lhe: Senhor meu, e Deus
meu!
Não há nenhuma dúvida sobre quem Jesus Cristo era, e é, e
sempre será.
Então, no versículo 29, Disse-lhe Jesus: Porque me viste,
Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e creram.
Você crê? Você crê sem ver?
A Bíblia diz em Hebreus 11:6, Ora, sem fé é impossível
agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima
de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o
buscam.
Em Hebreus 11:1, a Bíblia diz, Ora, a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas
que se não vêem.
Lembre-se, Deus é um Espírito, Ele não é visto, a menos que
Ele escolha se manifestar em carne. Na pessoa de seu Filho, Ele
se fez visível por 33 anos e meio. Então, após morrer pelos
pecados de todo o mundo, e ressuscitar dentre os mortos, Ele
ascendeu ao céu. Sim, ele virá novamente. Mas, enquanto isso
não ocorre, você não pode ver Jesus Cristo. Você não pode
testemunhar visivelmente sua morte na cruz. Você não pode ser
uma testemunha ocular da sua ressurreição dos mortos. Voc~e
não pode vê-lo assentado à mão direita de Deus o Pai. Você não
pode ver seu sangue lavando seus pecados. Você não verá o
Espírito Santo vindo e dando a você um novo nascimento. Todas
estas coisas são invisíveis. Elas tem que ser tidas como questões
de fé. Sem esta fé Deus não pode ser agradado e você não pode
entrar no céu.
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Por favor, não vá para o inferno seguindo imagens e ídolos.
Por favor, não seja tão tolo a ponto de acreditar num deus visível,
feito pelos homens.
Deus disse que Ele é um Espírito, que Ele é invisível. Se
você tem esperança de passar a eternidade no maravilhoso céu
que ele preparou, você terá que agradá-lo. Ele disse que se
agrada daquele que crê nele, que confia nele, na sua palavra.
Você crê que Deus é tudo que Ele afirma ser? Você crê que
o Senhor Jesus Cristo era Deus manifestado em carne, que veio
para morrer pelos seus pecados? Você crê que o Deus
manifestado em carne ressuscitou dos mortos? Você crê que
Deus está vivo neste exato momento, esperando ouvir sua
oração, sua oração sincera de arrependimento e remorso pelo seu
pecado? Você crê que ele está vivo, esperando ouvir sua oração
de reconhecimento sincero, de que, a não ser que o Deus
invisível te salve, e te limpe no sangue do seu Filho Jesus Cristo,
não há outro meio pelo qual você poderá entrar no céu?
Este é o caminho da salvação.
O Deus da Bíblia é um Espírito invisível. Você tem que
acreditar, pela fé, que Ele é; você tem que vir a Ele para receber
suas ricas recompensas.
Deus tem vida eterna, gozo e bençãos, para serem
desfrutados aqui e agora, além da esperança do céu, para o
futuro, e todas as coisas boas que Ele criou e pode dar ao
homem, se você crer. É isso que Deus quer. Ele é um Espírito,
uma personalidade viva, e Ele deseja que você desfrute da
comunhão com Ele por toda eternidade.
Amigo, não perca a chance de entrar no céu, não siga as
coisas que você pode ver com seus olhos. Venha ao Deus
invisível. Ajoelhe-se diante dele e fale com ele, como você
falaria com qualquer pessoa. Diga a ele que você é um pecador e
que você precisa da sua salvação, diga que você é um simples
mortal, que você quer confiar sua alma e viver sua vida na
adoração deste Deus, deste Deus verdadeiro, vivo, eterno, que se
manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Ele te salvará pela sua graça.
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O DEUS ETERNO
Nesta lição, queremos tratar do poder e da sabedoria de
Deus. O poder, a sabedoria, a bondade e a santidade de Deus
devem ser estudados juntos.
Embora Deus seja todo-poderoso, seu poder é sempre
exercido segundo os ditames da sua sabedoria, bondade e
santidade.
Há pessoas que tem uma visão limitada de Deus, elevando
seu poder às custas de sua sabedoria, ou aumentando sua
bondade às custas de sua santidade. Qualquer desses erros levará
a resultados desastrosos na fé e na vida daqueles que têm essas
posições.
Deus é revelado como o totalmente desejável, a quem nós
podemos e queremos adorar, se realmente o conhecermos. Se
falharmos em vê-lo como ele é, isso não muda o fato de ele ser
amável, mas apenas esconde de nós esta maravilhosa verdade.
Ora, queremos tratar este tema com muito cuidado. Veja
bem, se Deus tivesse todo o poder, mas não fosse um Deus santo,
então ele poderia usar seu poder para ferir e destruir, e o que o
homem poderia fazer para impedí-lo?
Se fosse assim, Deus poderia usar seu poder para propósitos
malignos e imorais, como faziam os supostos deuses das
mitologias grega e romana. Vários povos do mundo possuem
deuses que roubam, cometem homicídio, e toda sorte de
atividades sexuais imorais.
Este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tem todo
poder, mas ele é também um Deus santo, um Deus sábio e um
Deus amoroso. Portanto, seu poder nunca é exercido para
propósitos pecaminosos, malignos ou de alguma forma
corrompidos. Veremos isso melhor no decorrer do nosso estudo.
O primeiro ponto é que Deus é todo-poderoso. Ele é o
criador e sustentador de todas as coisas. Em Gênesis 1:1, o
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primeiro versículo da palavra de Deus, a Bíblia diz: No princípio
criou Deus os céus e a terra.
De onde veio o céu? Deus o criou. De onde veio a terra?
Deus a criou. Quando foi que ele criou? No princípio. Todas as
coisas começam com Deus. Este é o poder de Deus.
Em Colossenses 1:15-17, a Bíblia diz, falando do Senhor
Jesus Cristo: O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito
de toda a criação; Porque nele foram criadas todas as coisas
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo
foi criado por ele e para ele. (e não somente isso) E ele é antes
de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
Deus não apenas criou o céu e a terra e tudo que neles há,
mas ele ainda controla todo o Universo ATIVAMENTE, e ele
ATIVAMENTE faz com que ele subsista. Todas as coisas
subsistem por ele.
O segundo ponto é que Deus não apenas criou todas as
coisas, mas ele pode fazer o que ele quiser com as coisas que ele
criou. Quero examinar vários versículos da Bíblia com você, a
respeito deste assunto, porque muitas vezes as pessoas são
tentadas a questionar Deus, ou duvidar de Deus, ou reclamar
contra Deus. A verdade é que o Universo pertence a Deus. Eu e
você somos criaturas de Deus e ele é livre para fazer o que ele
quiser.
Em Jó 42:1-2 está escrito Então respondeu Jó ao
SENHOR, dizendo: Bem sei eu que tudo podes... Está bem
claro, não é? Você sabia disso?
Em Jeremias 32:17, o profeta disse: Ah Senhor DEUS! Eis
que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o
teu braço estendido; NADA há que te seja demasiado difícil.
Isso que é poder!
Deixe-me perguntar uma coisa a você. Você é capaz de
compreender a criação? Não há outro além de Deus que possa
dizer a respeito de qualquer coisa: “Isso não é difícil demais para
mim.” Você tem capacidade de controlar o Universo? Você
consegue acalmar as ondas do mar? Você consegue fazer o
outono, o inverno, a primavera e o verão virem na época certa?
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Você consegue fazer chover? Você consegue parar a chuva?
Você consegue fazer nevar sobre a terra? Você consegue fazer o
sol dar a sua luz?
Você não consegue fazer nada disso. Deus consegue. Não há
nada difícil demais para ele.
Em Mateus 19:26, a Bíblia diz: E Jesus, olhando para eles,
disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus TUDO É
POSSÍVEL.
O que Deus é capaz de fazer? Todas as coisas. O que é
possível para Deus? Tudo. Com Deus tudo é possível. Este Deus,
a respeito de quem estamos falando, pode soar como um termo
técnico. Ele pode soar como alguma coisa que você estudou em
sala de aula. Mas ele é uma pessoa, e como pessoa ele é o todopoderoso que pode fazer todas as coisas.
Em Hebreus 6:17-18 vemos estas palavras: Por isso,
querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade
do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com
juramento; Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é
impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós,
os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta;
Ora, espere um pouco aí! Primeiro, dissemos que Deus
poderia fazer qualquer coisa, que não há nada impossível a Deus,
e agora lemos que é impossível que Deus minta. Ah sim, mas
este é o princípio que afirmamos logo no início desta lição.
O poder perfeito de Deus funciona juntamente com a
sabedoria, bondade e santidade perfeitas de Deus. O poder de
Deus estabelece que ele pode fazer todas as coisas. A santidade
de Deus, e somente ela – não algum homem, ou algum demônio,
ou algum espírito, ou algum outro poder – somente a santidade
de Deus coloca limites para Deus exercer o seu poder.
A santidade de Deus diz “Eu não posso mentir”. O poder de
Deus diz “Posso todas as coisas”. Deus limita seu próprio poder
pela sua própria santidade. Ninguém limita o poder de Deus a
não ser Deus mesmo. O Deus da Bíblia é maravilhoso,
maravilhoso!
Deus é capaz de cumprir suas promessas, porque ele é todopoderoso: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai
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segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras,
tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a
Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como
justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra não lhe é imputado
o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas,
àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio,
a sua fé lhe é imputada como justiça.Assim também Davi
declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a
justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas
maldades são perdoadas,E cujos pecados são cobertos. Bemaventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.
Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente,
ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi
imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada?
Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na
circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da
circuncisão, selo da justiça da fé quando estava na
incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crêem,
estando eles também na incircuncisão; a fim de que também a
justiça lhes seja imputada; E fosse pai da circuncisão, daqueles
que não somente são da circuncisão, mas que também andam
nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na
incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro
do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade,
mas pela justiça da fé. Porque, se os que são da lei são
herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a
lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há
transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a
graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade,
não somente à que é da lei, mas também à que é da fé que teve
Abraão, o qual é pai de todos nós, (Como está escrito: Por pai
de muitas nações te constituí) perante aquele no qual creu, a
saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que
não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra
a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações,
conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência. E
não enfraquecendo na fé, nào atentou para o seu próprio corpo
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já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco
para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da
promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé,
dando glória a Deus, E estando certíssimo de que o que ele
tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso
lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa
dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta, Mas também
por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele
que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor; O qual
por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa
justificação. (Romanos 4).
Pois é, precisamos ler o capítulo inteiro para captar a
maravilha e a glória deste assunto. Deus não somente nos disse o
que ele irá fazer, mas, vez após vez, ele nos diz que ele é capaz
de fazer o que ele disse que faria. Ele é capaz de manter suas
promessas.
Em I Timóteo 6, aprendemos que seu domínio é absoluto.
Como Deus todo-poderoso, ele reina com poder. Ele não é
limitado por nenhum rei, ou reino, ou força, ou por algum
exército. A Bíblia diz, falando sobre Jesus, A qual a seu tempo
mostrará o bem-aventurado, e único poderoso Senhor, Rei dos
reis e Senhor dos senhores; (I Timóteo 6:15).
Existe algum outro rei? Ele é o supremo. Existe algum outro
Senhor? Ele é o supremo. Existe alguma outra potestade? Ele é o
supremo. Existe algum outro dominador? Ele é o supremo. Não
haverá outro Rei, nem outro dominador, apenas Deus. Ele não
dividirá seu trono. Ele dominará e reinará, com poder absoluto,
por toda eternidade.
Não apenas todos os reis, reinos e governadores serão
sujeitos ao Senhor Jesus Cristo, mas também sua criação o
obedece. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei
os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos
que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do
vosso Pai que está nos céus; Porque faz que o seu sol se
levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e
injustos. (Mateus 5:44-45).
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Perceba então que Deus é todo-poderoso e a natureza está
sujeita a ele. Você sabe quem é que faz o sol nascer? É Deus.
Você sabe quem é que faz o sol se pôr? A Bíblia diz que é o SEU
sol. Você gosta disso?
Você sabe quem faz chover? Deus faz. ELE DOMINA sobre
a natureza. Este é o poder de Deus. E també o homem e o destino
do homem estão nas mãos de Deus.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor
do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de
homens; Nem tampouco é servido por mãos de homens, como
que necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a
todos a vida, e a respiração, e todas as coisas; E de um só
sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda
a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e
os limites da sua habitação; Para que buscassem ao Senhor, se
porventura, tateando, o pudessem achar; ainda que não está
longe de cada um de nós; Porque nele vivemos, e nos movemos,
e existimos; como também alguns dos vossos poetas disseram:
Pois somos também sua geração. (Atos 17:24-28).
Você percebeu no versículo 27 que, depois de dizer que
Deus é seu criador, e depois de dizer que Deus fez todas as
coisas, e depois de dizer que Deus te deu vida, a Bíblia diz que os
homens deveriam buscá-lo, e que eles iriam tatear e alguns o
iriam encontrar, embora ele não esteja longe de cada um de nós.
Como pode ser que há tantas pessoas que não o encontram?
Porque eles estão TATEANDO. Meus amigos, Deus fez a terra,
mas, ainda que você toque na terra todos os dias, a terra não é
Deus. Deus fez a madeira, a pedra, o ar, o vento, a luz do sol –
todas as coisas que você vê, sente sabor, toca, sente e
experimenta. Deus fez todas estas coisas, mas estas COISAS não
são Deus, assim como você também não é Deus. São apenas
COISAS que Deus fez, assim como você é uma criatura, alguém
que Deus fez.
Ora, onde está Deus? Oh, ele não está longe de você.
Bem, como encontrá-lo?
Você fica de joelhos e diz “Deus, eu quero te conhecer” e
Deus vai se fazer conhecer a você.
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Em I Samuel 2, vemos claramente que o homem e seu
destino estão nas mãos de Deus.
O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura
e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece;
abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o
monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os
príncipes, para o fazer herdar o trono de glória; porque do
Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o
mundo. (I Samuel 2:6-8).
Ora, eu sei o que as pessoas querem neste mundo. Elas
querem as coisas, ao invés de Deus. Se eu leio uma passagem
como esta que foi citada, as pessoas dizem em seus corações
“Oh, Deus faz o pobre ficar rico. Eu quero isso. Deus tira o pobre
do pó. Oh, eu quero isso.” Veja bem, é por isso que os homens
não encontram Deus. Eles não querem Deus; eles querem mais as
COISAS que Deus fez, e querem mais as COISAS que Deus
pode lhes dar. Este espírito avarento faz com que eles não
encontrem Deus.
Os homens constroem grandes catedrais, e grandes igrejas, e
colocam grandes torres sobre elas. Eles penduram ouro, e
imagens, e idólos, e estátuas nas paredes. Eles colocam várias
vestimentas sofisticadas e adornos nos ministros. Este é o
raciocínio pagão, de que eles estão de alguma forma mais
próximos de Deus por causa de todas as COISAS que eles
possuem.
Eu garanto para você que Deus fez o ouro. Garanto que ele
fez a madeira e as pedras e todas as coisas que os homens usam
nos seus templos e estruturas religiosas. Garanto que Deus fez
todas as coisas a partir das quais os homens fazem suas imagens
e ídolos. Mas as obras das mãos dos homens continuam sendo
apenas COISAS, e os que as fazem continuam tateando, mas eles
ainda precisam encontrar Deus.
Vamos supor que, ao lermos esta passagem da Bíblia,
quando chegasse na parte que diz O Senhor é o que tira a vida e
a dá; faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela, então você
dissesse “Ouça só isso. Eu sei que vou morrer e um dia eu
descerei à sepultura. Eu sei que um dia Deus tirará minha vida e
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eu darei meu último suspiro. Um dia vão me colocar numa
sepultura. Mas, pastor, o senhor está me dizendo que Deus pode
me fazer subir da sepultura?”
Isso é exatamente o que eu estou te dizendo. Veja o que
lemos a seguir: ele pode o fazer herdar o trono de glória. Ao ler
estas palavras, você pode dizer “Quer dizer que, quando o Senhor
Jesus Cristo dominar e reinar no seu trono, eu serei ressuscitado
dos mortos e poderei dominar e reinar com ele? Oh, eu gostaria
de ter esta vida com Deus. Eu gostaria de desfrutar a eternidade
na presença de Deus.”
Bem, agora você está chegando ao ponto onde você pode
encontrá-lo.
Veja bem, o coração do homem é enganoso. É
desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Deus o conhece.
O Espírito de Deus o conhece. O Senhor sabe que, enquanto você
desejar as COISAS que ele fez, mais do que o Deus que fez estas
coisas, você nunca o encontrará. Mas, quando você finalmente
percebe que nenhuma coisa, nem quantidade de coisas, nem
abundância de coisas, nem riqueza de coisas poderão satisfazer o
desejo do seu coração e da sua alma, então você encontrará Deus.
Quando você perceber isso, você ficará de joelhos e dirá “Deus,
estou tão cansado dessas COISAS, eu quero o Senhor. Eu quero
que seu poder me salve. Quero que seu sangue lave meus
pecados. Quero que sua graça me dê vida eterna. Quero muito
que o Senhor use este poder, pelo qual seu Filho deu sua vida na
cruz, pelo qual ele ressuscitou dos mortos, pelo qual ele subiu
aos céus, use este poder para perdoar meus pecados e me fazer
nascer de novo, faça-me um filho de Deus pela fé.”
Amigo, se você está pronto para confiar no poder de Deus
para salvar você do seu pecado e te dar vida eterna, então você o
encontrará. Deus é todo-poderoso, mas seu poder atua em
perfeita harmonia com sua santidade. Nunca se esqueça disso.
Não apenas os homens e o seu destino estão nas mãos de
Deus, mas os anjos também seguem seus mandamentos. Não são
porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para
servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? (Hebreus
1:14).
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De acordo com a Bíblia, os anjos são servos de Deus. Eles
esperam em Deus e cumprem os seus mandamentos. Isso sim é
poder! Deus tem a autoridade e o poder de dar mandamentos aos
anjos. Este é o Deus da Bíblia.
Abra sua Bíblia por favor em Jó, capítulo 1. Hoje em dia há
pessoas, ao redor do mundo todo, sendo influenciadas por
aqueles que ensinam que Satanás tem um grande poder. Essas
pessoas ficam com medo do poder do diabo, da bruxaria, das
bruxas, dos magos, dos feiticeiros, dos espiritistas, dos
sacerdotes, dos guias, dos médiums, etc. Estamos sendo
ensinados que as forças do mal possuem um grande poder.
Como resultado disso, muitas pessoas estão servindo
Satanás. Dá para acreditar numa coisa dessas? Há pessoas
vivendo suas vidas para Satanás. Eles estão adorando Lúcifer
porque foram enganados por alguém que lhes disse que ele tem
um grande poder.
Mas quero que você saiba que, de acordo com a Bíblia
Sagrada, Satanás pode matar, ele pode trazer tempestades, ele
pode comandar exércitos e tropas, mas, em todos os casos, ele
tem que PRIMEIRO ir até a presença de Deus e pedir permissão
de Deus antes que ele possa fazer qualquer coisa. (Jó capítulos 1
e 2).
E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem
está na tua mão; somente contra ele não estendas a tua mão. E
Satanás saiu da presença do Senhor. (Jó 1:12). E Satanás, saiu,
e ele não pôde tocar em Jó. Ele não podia encostar a mão em Jó
porque Deus disse a ele que ele não podia.
Satanás disse a Deus, Porém estende a tua mão, e toca-lhe
nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua
face! E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão;
porém guarda a sua vida. (Jó 2:5-6).
Então Satanás saiu e tocou no seu corpo, mas ele não pôde
tirar a sua vida.
Você está TOTALMENTE enganado se você pensa que
você precisa (ou se você quer) adorar Satanás por causa do seu
poder. Estou te dizendo que ele não pode fazer absolutamente
nada sem primeiro obter permissão de Deus.
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Deus, ele sim, TEM o poder. O poder de Deus opera em
perfeita harmonia com a sua santidade. Se Satanás tiver um
desígnio maligno, mau, impuro, imoral, demoníaco, Deus NÃO
IRÁ dar a ele o poder de realizar sua obra, a não ser que esta obra
esteja em perfeita harmonia com a santidade de Deus. Nada
acontecerá a você, a não ser que venha diretamente da mão de
Deus (embora o diabo possa ser o “entregador” da encomenda).
Os acontecimentos podem ser bons ou maus, mas eles serão
ordenados por Deus. Deus é aquele que você precisa adorar.
Deus é sábio. Ele só exerce o seu poder em harmonia com a
sua sabedoria. O Salmo 136:5 diz, falando sobre Deus, Aquele
que por entendimento fez os céus... Deus fez os céus, mas ele os
fez pelo seu entendimento, pela sua sabedoria. O Senhor, com
sabedoria fundou a terra; com entendimento preparou os céus.
(Provérbios 3:19).
Deus poderia não ter feito o homem. Ele poderia ter feito o
homem sem liberdade de escolha, ou poderia ter feito o homem
sem uma alma. Mas, na sua sabedoria e santidade, Deus criou o
homem como ele é. Quem pode questionar a sabedoria de Deus?
Ao criar o homem como ele criou, Deus voluntariamente
limitou o seu próprio poder. Ele não pode terminar a existência
do homem, porque ele fez o homem com uma alma eterna. Ele
não pode controlar a vontade do homem, porque ele deu ao
homem poder de escolha. Ele pode somente trazer influência
para produzir mudança na vontade do homem, e pode entrar em
juízo com ele, aprisioná-lo, frustrar seus planos e limitar suas
ações.
Toda a miséria no mundo é resultado da vontade do homem,
não é uma falta de poder da parte de Deus. Deus está usando
todos que estão sob suas ordens para desviar o homem da sua
própria vontade.
Você quer se desviar da sua própria vontade e confiar no
Senhor Jesus Cristo? Todo problema e quebrantamento de
coração que você já conheceu é resultado de sua escolha de
violar o caminho e a vontade de Deus. Se você se submeter à
vontade dele, e render-se por completo ao seu Filho, o Senhor
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Jesus, você encontrará alegria e paz, que só vem para aqueles que
vivem em harmonia com a vontade de Deus.
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DEUS É IMUTÁVEL
Nesta lição queremos falar sobre o fato de Deus ser
ETERNO e IMUTÁVEL.
Ainda que Deus opere de acordo com as leis do tempo, no
sentido de que leva tempo para ele executar seu plano, mesmo
assim não ele não corre o risco de ser limitado por falta de
tempo, porque ele tem a eternidade à sua disposição, na qual ele
executa sua obra.
Mesmo os maiores homens parecem abandonar seus planos
mais queridos, porque o seu poder começa a enfraquecer. Mas
Deus nunca envelhece. O Senhor nunca se cansa. Jeová nunca
dorme. Seus propósitos são propósitos eternos, e ele tem a
eternidade toda para executá-los.
É por isso mesmo que nós não conseguimos compreender
seus planos. Tudo que conseguimos ver durante a vida inteira
não passa de um breve momento dentro da obra de Deus em sua
criação. Por isso não conseguimos enxergar corretamente suas
ações.
Vamos examinar estes assuntos, sobre Deus ser eterno e
imutável.
Primeiramente, Deus É eterno. A Bíblia diz, SENHOR, tu
tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os
montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo,
mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. (Salmo 90:1-2).
As Escrituras dizem, No princípio criou Deus os céus e a terra.
(Gênesis 1:1).
Alguém pode dizer “Deus veio de qual parte do céu?” Não,
não, não, nada disso! Foi o céu que veio de Deus. As pessoas
dizem: “Deus veio de que região da terra?” Não, não, nada disso.
Foi a terra que veio de Deus.
As pessoas adoram e cultuam árvores e pedras. Ou então
elas pegam pedras e troncos de árvores e esculpem imagens, e
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então adoram estas imagens. Oh, meus amigos, percebem como
essas pessoas estão roubando e enganando a si mesmas?
Deus não é uma imagem de alguma coisa da sua própria
criação. Deus não é parte da natureza. Deus não é um homem,
nem é como um homem, nem é uma invenção do homem, porque
todas essas coisas vieram de Deus. Deus é eterno. De eternidade
a eternidade, a Bíblia diz, TU ÉS DEUS. Antes das montanhas,
antes da terra, antes do mundo, Deus ERA e, o que ele era, ele É.
Houve um dia em que Moisés perguntou a Deus, Quando o povo
perguntar qual é o teu nome, o que eu direi a eles? Deus
respondeu, EU SOU O QUE SOU.
Perceba então, Deus é eterno.
No Novo Testamento, temos isso escrito assim, Ora, ao Rei
dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra
e glória para todo o sempre. Amém. (I Timóteo 1:17).
Nosso Deus existe, embora ele permaneça invisível. Ele é o
único Deus sábio, porque não existe nenhum outro Deus. Ao
único Deus verdadeiro pertencem toda a honra e toda a glória.
Para todo sempre, toda glória e honra irão para este único Deus,
porque a Bíblia diz que Deus é Rei eterno.
Não sei em que parte do mundo você vive, mas na sua região
existiram reis. Em algum momento, um rei reinou sobre a região
do mundo onde você vive. Talvez haja um rei aí hoje, ou talvez
tenha havido um rei que já morreu, mas você sabe que o homem
que está reinando agora não é o rei que estava reinando 2 ou 3
séculos atrás. Ele não é o rei que estava reinando 2 mil anos
atrás. Ele não é sequer o rei que estava reinando 100 anos atrás.
Eles morreram, porque esses reis eram homens. O reino deles e a
sua existência mortal chegam a um fim.
Isso não é assim com Deus. Deus era Rei ANTES da terra.
Ele era Rei ANTES do mundo. Ele era Rei ANTES que
existissem as montanhas. Quando passarem o céu e a terra, Deus
ainda será Rei. Ele é Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus
sábio.
Deus é auto-existente, isto é, ele existe por si mesmo. Nossa
vida originou-se de Deus. Foi pela união de um homem e uma
mulher, mas é Deus que faz com que a vida inicie no ventre de
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uma mulher. Não haveria nenhuma formação de vida sem Deus.
O Salmo 139 diz, cobriste-me no ventre de minha mãe. Perceba
que, antes do nascimento, existe um “EU” (cobriste-ME). É Deus
quem faz com que a vida comece.
No ventre da mãe, pela ação milagrosa de Deus, o bebê está
sendo formado e desenvolvido. Depois de nascido, ele ganha de
Deus vida e força, pois Deus lhe dá o fôlego. Não somos autoexistentes, mas Deus é. Deus não obteve a vida dele de você. Ele
não se mantém vivo por causa de alguma coisa que você provê
para ele. É exatamente o contrário.
Moisés disse a Deus, Eis que quando eu for aos filhos de
Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós; e
eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse
Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás
aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós. (Exôdo 3:13-14).
Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu
também ao Filho ter a vida em si mesmo; E deu-lhe o poder de
exercer o juízo, porque é o Filho do homem. (João 5:26-27).
Deus tem vida em si mesmo. Você obtém vida de Deus –
tanto vida física quanto vida espiritual. Qualquer uma delas é
recebida como um dom de Deus. Deus não recebeu sua vida de
ninguém. Ele tem vida EM si mesmo.
Deus não somente tem vida em si mesmo, mas ele dá vida a
todos quantos ele quer. Ele dá até mesmo vida eterna, àqueles
que crêem no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo.
Jesus Cristo, sendo Deus manifestado em carne, tem este
poder de dar vida. Em João 6:33, Jesus diz, Porque o pão de
Deus é aquele que desce do céu e dá VIDA ao mundo.
Novamente, em João 10:27-28, Jesus diz, As minhas ovelhas
ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem; E
DOU-LHES A VIDA ETERNA, e nunca hão de perecer, e
ninguém as arrebatará da minha mão.
Qual imagem de pedra, qual igreja, qual religião, qual
homem, qual ídolo tem vida em si mesmo? Nenhum! Amigo,
qual imagem, qual ídolo, qual igreja, qual homem, qual religião
pode te dar vida eterna? Eu te digo que NENHUM deles pode.
Mas Deus, que está no céu, que se manifestou em carne na
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pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é
o único que tem vida em si mesmo. Ele é a vida eterna. Ele pode
e irá te dar vida eterna se você confiar nele como seu Salvador
pessoal.
Deus é imutável, tanto em sua essência (ou seja, o que ele é)
quanto em seu caráter (ou seja, o que ele faz).
A Bíblia ilustra isso em várias passagens. Toda a boa dádiva
e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. (Tiago
1:17).
Os homens variam, suas opiniões variam, cada um é de um
jeito, e há muitas variações de um determinado tema de música.
Se alguma coisa varia, ela difere, ela muda; ela não é a mesma
durante todo o tempo; no final, ela não é a mesma que era no
início. Mas a Bíblia diz que, com o Pai NÃO HÁ variação. Ele
NÃO muda.
No último livro do Velho Testamento, Deus diz isto da
maneira mais simples e compreensível que pode ser dito. Porque
eu, o Senhor, não mudo... (Malaquias 3:6).
Muitos dizem “Eu não consigo entender a Bíblia.”
Oh, mas não existe problema nenhum em entender a Bíblia.
Deus escreveu seu livro de maneira tão simples que qualquer um
pode entender.
O Deus do céu, o Criador deste universo, o único Deus vivo
e verdadeiro, NÃO MUDA. Deus odiava o pecado no passado?
Então ele odeia hoje. Ele puniu o pecado no passado? Sim, ele
puniu. Então ele pune hoje. Deus manterá sua palavra? Deus
perdoará o pecado? Deus salvará e livrará todos aqueles que o
invocam e confiam nele? Ele já fez isso no passado, portanto, ele
o fará. Ele não muda. Ele nunca mudou. Ele nunca mudará. Este
é o verdadeiro Deus.
Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel.
(Salmo 121:4). Ele é imutável. Ele é eterno. Ele nunca envelhece.
Ele nunca se cansa.
A Bíblia diz em Isaías 40 que Deus não é como o homem. O
homem se cansa. O homem se fadiga. As nações caem, são
reduzidas a pó, mas Deus é eterno, imutável. Sua força, poder,
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sabedoria, glória, beleza, majestade, amor, misericórdia, e graça
são tão completas, fortes, poderosas E disponíveis hoje quanto
elas sempre foram e serão. Este é o Deus da Bíblia. Ele não está
de forma alguma sujeito a limitações de tempo, como o homem
está.
Por exemplo, em Salmo 90:1-4 está escrito, SENHOR, tu
tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os
montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo,
mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o
homem à destruição; e dizes: Tornai-vos, filhos dos homens.
Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que
passou, e como a vigília da noite.
O que são mil anos para Deus? Bem, são como um dia. Isso
é o que o texto parece dizer. Vamos ver se isso está correto. Em
II Pedro 3:8 a Bíblia diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como
um dia.
Para nós um dia parece que passa voando, vai-se embora
num momento. Mas, mil anos, para nossa mentalidade finita,
humana, parece um período de tempo que nós não conseguimos
nem cogitar nos nossos mais ousados pensamentos e sonhos. Não
somos capazes de compreender um período de mil anos. Mas,
para Deus, não há diferença entre estes dois períodos de tempo.
Aquilo que eu e você pensamos sobre mil anos, e o que
pensamos sobre um segundo, são duas coisas bastante diferentes.
Mas, faça de conta que você é eterno. Suponha que, de
eternidade a eternidade, você fosse exatamente o que você é e
fosse continuar sendo assim sempre. Suponha que você não
mudaria nunca e que sua força nunca iria diminuir. Que diferença
faria para você, se você nunca se cansaria, nem envelheceria,
nem enfraquecesse, nem perdesse seus poderes, nem suas
habilidades? Que diferença haveria para você entre uma hora e
um milhão de anos?
Perceba, quando Jesus Cristo convida você para vir a ele e
receber vida eterna, ou te avisa que, se você rejeitá-lo, você
passará a eternidade num lago com fogo e enxofre, queimando
consciente num tormento, é difícil para nós entender a

42 / O FIRME FUNDAMENTO
_________________________________________________________________________________________________________

importância disto, porque pensamos em termos de dias, semanas,
meses e anos. Mas, o Deus eterno, que diz que na sua perspectiva
mil anos não é diferente de um dia, não deve ser ignorado. Deus
está te dizendo que, enquanto milhares e milhares e milhares de
anos se passarem, você poderá estar desfrutando da glória do céu
que ele preparou, ou poderá estar sofrendo o tormendo do inferno
que ele preparou. Deus convida você a confiar em seu Filho, o
Senhor Jesus Cristo, para que você tenha vida eterna ao invés de
sofrimento eterno no tormento, na punição.
Querido amigo, isso prova que Deus ama você, porque ele te
avisa e chama você a ser salvo. Ele e somente ele entende a
incrível magnitude da eternidade. Somente Deus compreende o
que significa existência eterna, e ele te convida a escolher vida
eterna para que você possa escapar da punição eterna.
Para resumir, Deus
1.
é eterno;
2.
é auto-existente;
3.
não apenas tem vida em si mesmo, mas ele dá vida eterna
a todo aquele que o recebe;
4.
é imutável, tanto em essência quanto em caráter; e
5.
não está, de forma alguma, sujeito às limitações do tempo
como o homem está. Mil anos, para ele, são como um dia.
Uma vez que vivemos num mundo caído, vemos as coisas
envelhecerem. Construções, máquinas e materiais estão sempre
precisando de reparos. Nós vemos as plantas enfraquecerem,
secarem e morrerem. É muito difícil para nós entendermos o
conceito de um Deus eterno, imutável. Porém, não há nenhum
outro Deus que possa corretamente exigir nossa adoração.
Se você fez algo de madeira ou de pedra e chamou isso de
deus, e adorou isso, você tem que saber que, dentro de certo
tempo, este ídolo irá estragar e ser reduzido a nada.
Suponha que você exaltou um homem, como Maomé, ou
Buda, ou um papa, um sacerdote, um pregador, e escolheu seguílo. Você sabe que ele irá envelhecer e morrer, ou ele até já
morreu. Em muitas partes do mundo, se adora ancestrais mortos.
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Amigo, se eles fossem dignos de adoração, eles não teriam
morrido, eles não teriam partido. Não importa o quanto você
tente se convencer de que um ancestral está sentado numa
poltrona na sua sala, se você for adiante e sentar naquela
poltrona, ninguém irá te resistir. Não há ninguém ali. Somente
nosso Deus é eterno. Ele é o Rei.
No seu trato com os homens, ele procurou revelar-se de
TODAS as formas possíveis. O problema é que somos muito
tolos no nosso aprendizado. O problema não está com a
revelação de Deus sobre si mesmo. O problema está com nossa
habilidade ou vontade de receber sua revelação.
O fato de que nós ficamos aqui na terra por um período
pequeno de tempo, fez com que fosse necessário a Deus lidar de
forma diferente com cada geração. Ele continua chamando os
homens, a despeito de todos os milhares, dezenas de milhares, e
milhões, e bilhões de pessoas que disseram “NÃO” a Jesus
Cristo. Embora multidões incontáveis tenham se desviado para
longe do seu perdão, do seu amor, e da sua misericórdia, e
tenham marchado direto para os tormentos do inferno, Deus
continua dizendo aos pecadores que se arrependam dos seus
pecados.
Jesus pagou sua punição na cruz. Depois de três dias e três
noites, ele algo que nenhum líder religioso jamais fez. Ele saiu da
sepultura pelo seu próprio poder. Ele está VIVO para sempre. Ele
subiu aos céus, e está sentado à destra de seu Pai.Ele está pronto,
desejoso, e capaz de limpar você de todos os seus pecados, de
perdoar todas as suas transgressões, e de dar a VOCÊ a vida
eterna. Se você crer nele, e confiar nele, ele salvará a sua alma.
A auto-existência de Deus é a única explicação para a
origem da vida. Não é por acidente que você está aqui. Você não
evoluiu de nenhum macaco. Não é por acaso, não é por uma
reviravolta do destino, que você está aprendendo sobre o Deus
eterno.
O homem não é capaz de dar vida nem de prolongar a vida.
Deus é o que dá a vida. E o direito de tirar a vida é exclusivo
dele. E o direito de dar a vida também é exclusivo dele. Você não
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sabe quando é que você dará seu último suspiro. Você não sabe
quando é que sua vida física, mortal, irá terminar.
Deixe-me perguntar a você uma pergunta importantíssima.
Se o Deus, que te deu a vida física, tirar a sua vida física de você
hoje, o que você poderia fazer a respeito? Absolutamente nada!
Muito bem, se isso acontecer hoje, para onde você vai? Há
apenas dois destinos: céu e inferno.
Como alguém vai para o inferno? É só não fazer
absolutamente nada. Simplesmente vivendo e morrendo em seus
pecados, faz com que alguém seja lançado nas chamas do
inferno.
Como alguém vai para o céu? Você vem ao Senhor Jesus
Cristo e reconhece diante dele que você é um pecador. Ore a ele,
de forma simples, com toda honestidade e sinceridade que você
puder, do fundo do seu coração. Diga “Deus, eu creio que o
Senhor é o meu Criador. Eu creio que o Senhor é quem me deu a
minha vida. Eu creio que o Senhor me dará a vida eterna, tão
logo meus pecados sejam perdoados. Eu creio, Senhor Deus, que
o Senhor se manifestou em carne na pessoa do Senhor Jesus
Cristo. Eu creio que Jesus deu a sua vida para pagar pelos meus
pecados, e creio que ele ressuscitou dos mortos. Eu confio nele.
Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio em homem
nenhum. Eu não confio em nenhuma religião. Eu não confio em
nenhum ídolo. Deus, eu confio em Jesus Cristo. Eu confio nele
como meu Salvador. Eu recebo dele a vida eterna, pela fé.“
Você crê nisso em seu coração? Então confie em Deus e
creia no Senhor, que ele fará o que disse que irá fazer.
Meu amigo, este é o caminho da salvação. Você não pode
salvar a si mesmo. Deus dá vida. Você tem que receber o dom da
vida de Deus, o Deus que ama você, o Deus que se importa com
você, o Deus que fez você, e o Deus que deseja que você passe a
eternidade ao lado dele.
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O PODER DE DEUS
Nesta lição, queremos falar sobre a maneira pela qual Deus
exerce seu poder. Ninguém que acredita em Deus duvidaria que
ele tem poder, mas como é que Deus exerce este poder? Muitas
pessoas tolas têm inventado motivos para discussão, perguntas
bobas como “Deus pode fazer uma pedra tão pesada que ele não
pode levantar?” ou “Se Deus é tão poderoso, por que ele não
acaba com todas as guerras?” Estas, e outras centenas de
perguntas semelhantes, mostram uma ignorância acerca da
maneira como Deus exerce seu poder.
Deus usa seu poder infinito sempre e somente conforme a
direção da sua sabedoria. O exercício do seu poder sempre tem
que estar em harmonia com sua bondade e santidade.
Na sua sabedoria e bondade, Deus achou por bem criar o
homem à sua própria imagem. Ele fez o homem com uma alma
imortal e com um corpo mortal. Ele também deu ao homem certa
liberdade de escolha. Ao fazer isso, Deus tornou impossível
terminar a existência humana ou forçar sua vontade ao homem
em questões de conduta. Deus fez o homem como uma alma
eterna dentro de um corpo físico. Ele pode pôr um fim na vida
física a qualquer tempo. Mas, então, ele deve permitir que a alma
habite eternamente no céu, ou que seja banida no inferno.
A santidade de Deus proíbe o homem, em seu estado
pecaminoso, de entrar no céu. O poder de Deus é suficiente para
remir o homem da sua condição de pecador, mas este poder só
opera se ocorrer a aceitação voluntária, da salvação de Deus, pelo
homem.
Bem, eu reconheço que existem muitas escolas de
pensamento teológico, que discordam da premissa que acabamos
de afirmar. Porém, nossa posição é muito clara. Em Romanos 3:4
a Bíblia diz: De maneira nenhuma; sempre seja Deus
verdadeiro, e todo o homem mentiroso; como está escrito:Para
que sejas justificado em tuas palavras,E venças quando fores
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julgado. Se um sistema teológico discorda do ensino claro da
palavra de Deus, nós vamos sempre discordar deste sistema de
ensino, pela graça de Deus. Temos a palavra de Deus, não
precisamos das palavras e ensinamentos dos homens.
Vamos observar o que a palavra de Deus fala sobre o poder
de Deus.

1. O poder de Deus é sujeito a suas promessas. Por exemplo, em
Apocalipse 22:17, está escrito: E o Espírito e a esposa dizem:
Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e
quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus convida
todos os homens a virem e tomarem a água da vida. É totalmente
de graça. É um dom de Deus. Quem poderá tomá-la? Qualquer
um que quiser! Deus tem vida. Ele tem a água da vida. Ele faz
um convite, mas ele não força ninguém a aceitar nem a rejeitar o
convite. O poder de Deus é sujeito a suas promessas.
Em Romanos 9:15-16, a Bíblia diz, falando sobre Deus: Pois
diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois,
isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus,
que se compadece. A vontade de Deus é se compadecer. É
desejo dele mostrar misericórdia. Deus mostrará misericórdia e
compaixão a qualquer que quiser receber isso dele.
Deus suprirá todas as necessidades daqueles que confiam
nele. Deus tem poder para fazer isso. Tão certo quanto Deus tem
o poder de te dar vida, de te mostrar misericórdia, de perdoar
seus pecados, Deus também tem poder para suprir as suas
necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.
(Filipenses 4:19).
Deus tem poder para suprir todas as suas necessidades,
entretanto, ele escolheu limitar seu poder. Ele tem poder infinito,
mas ele escolheu exercer seu poder em harmonia com sua
bondade e santidade. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu
conheço um Deus que sabe qual é a sua necessidade. Eu também
sei que o Deus que conhece sua necessidade é capaz (e quer)
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suprir todas as suas necessidades. Você pode dizer “Mas, então,
porque ele não faz isso?”. É porque você nunca veio a ele, nem
confiou nele, nem creu nele para que seja o seu Deus. Ele só vai
exercer o poder dele a seu favor quando você crer nele.
Eis o melhor exemplo sobre isso: você precisa ser salvo?
Sim. Deus pode te salvar? Sim. Ele quer salvar você? Sim. Ele
vai te salvar se você não confiar no seu Filho, o Senhor Jesus
Cristo? Não.
Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso
Salvador, Que quer (é a vontade de Deus) que todos os homens
(sem exceção) se salvem (perdão dos pecados), e venham ao
conhecimento da verdade. (1 Timóteo 2:3-4). Todos os homens
são salvos? Claro que não! Todos os homens chegam ao
conhecimento da verdade? De forma alguma! Então, se lermos a
Bíblia da forma como ela está escrita, percebemos que a vontade
de Deus, de salvar todos os homens, não acontece por causa da
vontade do homem, de rejeitar o Senhor Jesus Cristo.
2. Deus utiliza agentes, através dos quais seu poder é exercido.
Deus utiliza as forças da natureza. Deus utiliza homens
escolhidos em posições espirituais e governamentais. Deus
utiliza anjos. Vemos também Deus, o Espírito Santo, e Deus, o
Filho, o Senhor Jesus Cristo, exercendo todo o poder do Pai.
Vamos examinar provas bíblicas das afirmações que fizemos
acima. As primeiras páginas do Velho Testamento mostram que
Deus utiliza as forças da natureza para exercer seu poder. Em
Números 11, os filhos de Israel estão peregrinando pelo deserto.
A Bíblia diz: Então soprou um vento do Senhor e trouxe
codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho
de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial;
quase dois côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo
aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e
colheram as codornizes; o que menos tinha, colhera dez
ômeres; e as estenderam para si ao redor do arraial. (Números
11:31-32).
Nesta passagem, Deus vinha alimentando seu povo no
deserto com maná. Então ele determinou que daria a eles
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condornizes para comer. Havia muitas condornizes voando sobre
o mar, então o Senhor Deus enviou um vento para trazer as
condornizes ao lugar onde os filhos de Israel estavam
acampados. O poder de Deus os alimentou. O poder de Deus
trouxe as condornizes para eles. O poder de Deus foi exercido
através da força do vento.
Em Êxodo 9:22-24 está escrito: Então disse o Senhor a
Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em
toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre
toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a
sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo
corria pela terra; e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do
Egito. E havia saraiva, e fogo misturado entre a saraiva, tão
grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que
veio a ser uma nação.
Quando Deus quis exercer seu poder sobre Faraó e os
egípcios, como foi que ele fez? Ele enviou juízos através dos
trovões e saraiva. O poder de Deus é exercido através da
natureza.
Em segundo lugar, dissemos que Deus exerce seu poder
através de homens escolhidos em posições de liderança
espiritual. Por exemplo, no capítulo 9 de Atos, versículo 15, diz
assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim
um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e
dos reis e dos filhos de Israel.
Ora, Deus com certeza é bem capaz de dar testemunho em
favor do seu próprio nome. Ele é perfeitamente capaz de se fazer
conhecido pelos gentios, pelos reis e pelos filhos de Israel. Mas
Deus escolhe exercer seu poder através de homens cheios do seu
Espírito Santo.
Neste caso, Deus escolheu o apóstolo Paulo e confiou a ele o
poder do evangelho e o poder de pregar aquela mensagem.
Este princípio não é verdadeiro apenas no sentido espiritual,
mas também no âmbito do governo humano, temporal. Em
Romanos 13:1-6 a Bíblia diz: Toda a alma esteja sujeita às
potestades superiores; porque não há potestade que não venha
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de Deus; e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por
isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus; e os
que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os
magistrados não são terror para as boas obras, mas para as
más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e
terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem.
Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada;
porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o
mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não
somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta
razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus,
atendendo sempre a isto mesmo.
Este trecho diz que Deus deseja exercer poder sobre os
governos deste mundo, mas que Ele faz isso através de pessoas.
Ele usa homens, os quais ele coloca nas posições de liderança
governamental. Eu reconheço que tem havido muitos
governantes ímpios, e muitos dominadores maus e corruptos têm
tido domínio sobre os filhos dos homens. Isso pode fazer com
que céticos e escarnecedores questionem se Deus é ou não é um
Deus bom e amoroso. Porém, a história demonstra, e a eternidade
provará que, em praticamente todos os casos, Deus dá à nação os
governantes que ela merece. Uma nação que abandonou Deus,
que está adorando ídolos, que está vivendo em pecado,
impiedade e imoralidade, certamente não merece um governante
piedoso, temente a Deus, cheio de graça e bondade. Raramente
Deus dá um governante desses para um povo assim.
Estas coisas devem ser consideradas com oração, ao invés de
tentar aplicar apenas lógica humana e raciocínio.
Dissemos também que Deus exerce seu poder através dos
anjos. Vamos observar um caso, em Mateus 26:52-53 (falando a
Pedro) o Senhor diz: Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua
espada; porque todos os que lançarem mão da espada, à espada
morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu
Pai, e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos?
Em outra ocasião, havia um exército acampado ao redor de
Jerusalém, para a destruir. Um único anjo de Deus veio e matou
aquela companhia de 185 mil soldados antes do café-da-manhã.
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Você pode ler o relato bíblico em II Reis 19:35. Em vários
lugares na Bíblia você pode ver o poder de Deus confiado a
anjos, para operar os propósitos de Deus.
Vemos Deus, o Espírito Santo, operando com grande poder
em João 14:26 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o
Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e
vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Também em João 16:7-8. vemos Todavia digo-vos a
verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o
Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei.
E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça
e do juízo.
O homem é capaz de dar consolação? O homem mortal pode
guiar a toda verdade? Algum descendente de Adão é capaz de
trazer todas as coisas à memória? Será que você, ou eu, somos
capazes de convencer o mundo do pecado, da justiça, e do juízo?
Não, meu amigo, este é o poder de Deus, exercido através da
pessoa do Espírito Santo.
Vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, embora num corpo de
carne humana, exercendo o poder da divindade. Em João 6:38,
Jesus diz Porque eu desci do céu, não para fazer a minha
vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Então, neste capítulo aprendemos que:
1.
O poder de Deus está sujeito a suas promessas;
2.
Deus prometeu que ele fará certas coisas, e Ele
tem poder para cumprir estas promessas; e
3.
Deus utiliza agentes, através dos quais seu poder é
exercido, como por exemplo as forças da
natureza, homens escolhidos para liderança
espiritual e governamental, anjos, o Espírito Santo
e seu Filho Jesus.
A seguir, vamos observar que Deus opera seu poder em
harmonia com suas leis. Em outras palavras, Deus não está no
céu tomando decisões por impulso. Deus não domina o universo
de forma bagunçada. O Senhor estabeleceu um conjunto de
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princípios, regras e padrões pelos quais o universo deve operar.
O universo funciona de forma ordenada e decente porque Deus,
embora tenha poder para fazer todas as coisas, escolheu exercer
seu poder em harmonia com suas leis. Deixe-me dar quatro
exemplos disso:
1. A primeira destas leis é a lei do tempo. Leva tempo para
Deus operar seus propósitos. Com certeza Deus poderia
concretizar seus planos sem levar tempo nenhum, mas Ele
escolheu operar seu poder de acordo com a lei do tempo.
Em João 5:17, está escrito: E Jesus lhes respondeu: Meu
Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus Cristo veio,
trabalhou, sofreu na carne, deu sua vida, morreu, ressuscitou e
ascendeu ao céu. Ele está assentado à destra do Pai há
aproximadamente 2 mil anos. Tudo que ele fez poderia ter sido
simplesmente falado, e teria tudo sido feito. Mas ele escolheu
operar seu poder em harmonia com a lei do tempo.
Novamente, em Êxodo 20:11, a palavra do Senhor diz:
Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo
que neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoou o
Senhor o dia do sábado, e o santificou.
Ora, muitos querem contrariar a criação literal de seis dias.
Eu creio que Deus poderia ter criado tudo em um décimo de
milionésimo de segundo, se Ele quisesse.
Alguém pode
perguntar “Por que Deus criou as coisas em dias, e horas, e
minutos?” Porque ele escolheu operar o seu poder em harmonia
com suas leis. A primeira destas leis é o tempo.
2. A segunda lei é a lei do crescimento, do semear e do colher.
Deus poderia fazer o pão descer do céu e cobrir a terra a cada
manhã. Ele fez isso para os filhos de Israel durante a
peregrinação deles pelo deserto. O Senhor poderia plantar um
jardim totalmente abastecido, completo com tudo que o homem e
a mulher poderiam desejar para comer, como ele fez com Adão e
sua mulher. Porém, o Senhor escolheu operar através de certos
princípios que ele estabeleceu para governar o que chamamos de
“natureza”.
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Por exemplo, em Marcos 4:26-29, está escrito: E dizia: O
reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à
terra. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a
semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a
terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga,
por último o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se
mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa.
Em toda a Bíblia, o Senhor fala da época da ceifa. Ele fala
de semear e colher. Ele fala da época de plantar e de as plantar
crescerem. Deus tem todo poder. Ele pode ressuscitar os mortos a
qualquer momento que Ele achar melhor, mas ele escolheu
estabelecer uma época da colheita para a ressurreição dos seus
santos. Deus pode suprir nossas necessidades e aliviar nossos
fardos tão rápido quanto Ele queira, porém, muitas vezes, Ele
quer que nós esperemos pela sua ajuda e livramento, como o
lavrador espera pelo amadurecimento dos frutos e dos grãos
(Tiago 5:7). Ele fala do seu reino associando com o plantio do
trigo, com o semear da semente pelo semeador. Ele compara os
crentes a plantas, que crescem e dão fruto. Este é o grande poder
de Deus, trabalhando em harmonia com sua lei, da época de
semear e da época da colheita.
3.
A próxima é a lei da oração. A oração respondida,
freqüentemente, possui um elemento “tempo” presente. Por
exemplo, em Mateus 7:7-8, a Bíblia diz: Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque, aquele
que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que bate,
abrir-se-lhe-á.
Ora, o fato de que é necessário bater na porta e esperar que
seja aberta já implica que levará algum tempo. O fato de que há
uma busca, antes que se encontre, já implica que levará algum
tempo. Deus conhece nossas necessidades antes de pedirmos.
Deus conhece o pensamento quando ele ainda está no nosso
coração, antes que sejam formadas palavras em nossos lábios.
Porém, Ele escolhe operar de acordo com a lei da oração, que
freqüentemente envolve espera.
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4. Então, temos também a lei da justiça e misericórdia. A graça
é concedida àqueles que violam a lei de Deus, mas somente
através de Cristo, morrendo como substituto pelo pecador.
No Salmo 89:14, a Bíblia declara: Justiça e juízo são a base
do teu trono; misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto.
Mantenha isso em sua mente enquanto lê Romanos 3:21-24 Mas
agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o
testemunho da lei e dos profetas; Isto é, a justiça de Deus pela
fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem;
porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus; Sendo justificados gratuitamente pela
sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Deus tem poder de perdoar seus pecados. Deus tem poder de
conceder a você a graça dele, e pode lavar todos seus pecados.
Mas Deus opera seu poder de acordo com a lei da justiça e
misericórdia. Ele é justo, e ele exige pagamento pelo pecado.
Mas, como Deus pode exercer seu poder de conceder graça,
sem violar a lei da sua justiça? Ele faz isso pela virtude de ter
tomado, ele mesmo, a forma humana. E na pessoa do Senhor
Jesus Cristo, ele sofreu, sangrou, morreu e pagou a penalidade
completa pelos seus pecados. Portanto, a lei da justiça já foi
atendida, e Deus está agora livre para conceder o poder de sua
graça, para perdoar todos os teus pecados.
Ó, prezado amigo, você já veio a Deus e já recebeu sua
salvação, de graça, confiando na expiação completa do sangue do
seu Filho, o Senhor Jesus Cristo? Você só pode receber a
salvação de Deus através da morte que ele morreu para pagar
pelos seus pecados.
Quando Deus opera um milagre, o que ele faz com as leis
naturais que governam a matéria? Ele escolhe, por um período de
tempo, quebrá-las. O que aconteceria se Deus parasse de tratar
com o mundo usando de graça? Se ele exercesse seu poder para
destruir, para lançar no inferno, para executar o juízo eterno e a
condenação, quem poderia resistí-lo?
Amigo, um dia Deus fará essas coisas. Um dia Deus vai
exercer o tremendo poder da sua ira e condenará todos os que

54 / O FIRME FUNDAMENTO
_________________________________________________________________________________________________________

recusaram sua graça para o lago de fogo. Deus está operando
pela lei da justiça. O pecado tem que ser pago. O pecado foi pago
na cruz do Calvário, mas você precisa receber este pagamento
para escapar da ira vindoura. Se você não fizer isso, terá que
fazer o seu próprio pagamento. Este pagamento será a sua alma,
queimando por toda a eternidade.
O Deus, cheio de graça, ama você. O Deus misericordioso
quer perdoar você. Ele está esperando ouvir sua oração sincera
de arrependimento, vinda do coração. Ele espera ouvir sua
súplica para que Ele seja seu Senhor e Salvador. Ele deseja
perdoar todos os seus pecados. Você irá confiar nEle hoje ?
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A JUSTIÇA DE DEUS
O caráter de Deus é tão santo que ele não pode pecar, nem
aprovar qualquer tipo de pecado cometido por outros. O grande
amor de Deus nunca faz com que ele renegue sua santidade neste
sentido. Se ele fizesse isso, não seria amor verdadeiro. Se Deus
aceitasse o pecado cometido por outros, ele seria participante
deste pecado, portanto, ele se tornaria pecador também. E Deus
não fará isso.
A experiência demonstra, de mil maneiras, que seguir os
padrões de Deus traz bençãos, mesmo nesta vida terrena; desviarse destes padrões, por outro lado, leva à total miséria.
Deus sempre faz o que é correto. Quando os homens pensam
que Deus não agiu corretamente, é porque eles não compreendem
os seus caminhos e o tempo irá provar que eles estavam
totalmente enganados.
Meu desejo e minha oração é que você confie neste Deus
vivo e verdadeiro, este Deus santo que nunca erra. Ele nunca irá
pecar, nem tolerar o pecado.
Espero que você perceba pela sua própria experiência
pessoal que seguir os padrões de Deus traz, de fato, bençãos.
A santidade de Deus não é passiva. A santidade de Deus é,
obviamente, ativa na própria conduta dele. Mas, sendo ele o
dominador do universo, ele tem que agir em relação à conduta
dos outros. Ele precisa decidir não apenas o que é certo e o que é
errado, mas ele precisa decidir QUEM está certo e QUEM está
errado. Então, ele precisa decidir o que será feito com aqueles
que agem de forma errada, e também a maneira pela qual serão
recompensados os que agem corretamente.
Isso não é tudo. Deus tem que se assegurar que os seus
decretos sejam executados. Ele é um Deus de amor, mas seu
amor nunca abre mão da sua justiça. Se o seu amor for conceder
misericórdia a alguém que foi condenado pela sua justiça, é
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necessário que haja uma maneira justa de se fazer isso, caso
contrário este amor terá que seguir a justiça e o juízo.
Vamos tratar do assunto da justiça e do juízo de Deus, do
fato de Deus ser um juiz. Vamos considerar seis pontos.
Primeiro: não há parcialidade nem favoritismo com Deus.
Em I Pedro 1:17 Deus diz: E, se invocais por Pai aquele que,
sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um,
andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação.
Observe que o Pai executa juízo segundo a obra de cada um.
Ele faz isso sem acepção de pessoas. Deus não se importa se
você é rico ou pobre, oriental ou europeu, estudado ou não
estudado, homem ou mulher, religioso ou não religioso; Deus vai
te julgar, baseado na justiça e na santidade dele, sem qualquer
favorecimento à sua pessoa.
Em Romanos 2:11, lemos novamente, Porque, para com
Deus, não há acepção de pessoas. Você não vai conseguir
subornar Deus, nem impressioná-lo acerca de quem você é.
Aquele que fez os céus, a terra, e tudo que neles há (Êxodo
20:11, Atos 4:24) não se deixará influenciar pelas coisas que
você fez.
Deus julgará sem acepção de pessoas, porque diante dele,
todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade.
(Salmo 39:5b).
Segundo: Deus julga os pensamentos e segredos dos
homens, bem como suas ações exteriores.
Romanos 2:16 diz, No dia em que Deus há de julgar os
segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu
evangelho. Virá o dia em que Deus julgará, não apenas as coisas
que você fez (que os outros homens viram), não apenas as
palavras que você falou (que os outros homens ouviram), mas
Deus julgará também os segredos do seu coração. Este é o Deus
da Bíblia.
Em Lucas 12:1-3 está escrito: Ajuntando-se entretanto
muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns
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aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos
primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem
oculto, que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em
trevas dissestes, à luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no
gabinete, sobre os telhados será apregoado.
Você não está escondido. Todos os seus pensamentos,
palavras, ações e obras são conhecidos por Deus. No dia do
juízo, ele vai te chamar para prestar contas da vida que você
viveu.
Terceiro: A lei de Deus para o homem tem sido proclamada
pela consciência e pela Bíblia. Esta lei nunca pode ser alterada.
Novamente, em Romanos 2:14-15 a Bíblia diz, Porque,
quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as
coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei;
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações,
testificando juntamente a sua consciência, e os seus
pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os.
Os céticos dizem, “Mas, e aquelas pessoas que viveram e
morreram sem nunca terem possuído uma cópia da Bíblia em
suas mãos para lerem?”.
Senhoras e senhores, estes versículos mostram que cada
homem e mulher na face da terra têm dentro de si a luz vinda do
Deus santo (João 1:9). A palavra de Deus não está escrita
somente num livro, mas também está escrita nos corações dos
homens que Deus criou. Você sabe, em sua consciência, que
Deus existe. Você sabe, na sua consciência, que Deus é TodoPoderoso. Você sabe, na sua consciência, que Deus é seu
Criador. Você sabe, na sua consciência, que um dia você vai
estar diante de Deus. E você sabe, na sua consciência, que você
pecou contra ele.
A pergunta é, o que você vai fazer em relação a isso?
A lei perfeita de Deus para o homem também está
proclamada nas páginas da Bíblia. Porque em verdade vos digo
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que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til
jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido (Mateus
5:18).
Ao invés de ficar discutindo sobre aquelas pessoas que não
têm uma Bíblia, é melhor você se ocupar em obedecer a Bíblia
que você tem. Você não vai se apresentar diante de Deus um dia
e prestar contas por outra pessoa. Você não vai estar diante de
Deus um dia para clamar pela causa de outro homem. Um dia,
você vai estar diante de Deus e Deus vai te perguntar sobre
VOCÊ, não sobre outra pessoa.
Quarto: Junto com a proclamação da sua lei, Deus anunciou
a penalidade pela sua violação. Esta penalidade é a morte eterna.
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também
perecerão; e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão
julgados (Romanos 2:12).
Deixe isso fazer efeito na sua consciência, porque você sabe,
ao ler o versículo, que ele está falando de você.
Amado, a questão não é quanta luz de Deus um homem tem,
quando comparado com outro homem. A questão é, você
obedeceu perfeitamente toda a luz que Deus deu a você? Você
sabe que a resposta é: não.
A Bíblia diz em Romanos 3:23, Porque todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus.
Romanos 6:23 diz, Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus
nosso Senhor.
O salário do pecado É, não “era”, nem “será”, mas o salário
do pecado É a morte.
O que é pecado? É a violação da santidade de Deus. O
pecado traz o juízo do Deus justo.
Quinto: Uma única violação de uma única lei, até mesmo no
pensamento, já faz com que a pessoa mereça a punição. Todos
aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da
maldição; porque está escrito: Maldito todo aquele que não
permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da

A JUSTIÇA DE DEUS/ 59
_________________________________________________________________________________________________________

lei, para fazê-las (Gálatas 3:10). “Todo aquele”, significa que
não há exceção a esta regra. “Todas as coisas” significa que não
há desculpas aceitáveis. A pessoa tem que fazer todas as coisas,
guardar todos os mandamentos, obedecer todos os jotas, tios e
palavras da Escritura, ou então cairá debaixo da maldição de
Deus. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em
um só ponto, tornou-se culpado de todos (Tiago 2:10).
Isso precisa ser repetido várias e várias e várias vezes,
porque há muitas pessoas que querem justificar a si mesmas
diante de Deus, estabelecendo seu próprio padrão de justiça. O
padrão de Deus é absoluta perfeição, sem pecado. A pessoa não
pode transgredir nem violar nenhuma lei, durante toda a sua vida.
Querido leitor, você pode ver claramente que, pelos seus
próprios méritos, obras ou feitos, nenhum homem tem a menor
chance de ser aprovado pelo juízo de Deus baseado na sua
própria justiça.
Sexto: Nenhum serviço apresentado, ou pedido de perdão,
pode anular a execução da penalidade, a não ser que algum outro
meio seja encontrado para satisfazer a justiça de Deus. Veja,
Deus é um Deus justo. Seu juízo é imparcial. Ele não irá, ele
NÃO PODE, perdoar o pecado até que alguém pague por aquele
pecado.
Observando novamente a lei do Velho Testamento, no livro
de Êxodo, encontramos esta afirmação claramente, Passando,
pois, o SENHOR perante ele, clamou: O SENHOR, o
SENHOR Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e
grande em beneficência e verdade; que guarda a beneficência
em milhares; que perdoa a iniqüidade, e a transgressão e o
pecado; que ao culpado não tem por inocente; que visita a
iniqüidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos
até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, e
inclinou a cabeça à terra, adorou (Êxodo 34:6-8).
Nosso Deus é um Deus de misericórdia (beneficência).
Nosso Deus é um Deus de graça. Nosso Deus é tardio em irar-se.
Ele é um Deus de abundante bondade e verdade. Nosso Deus é
um Deus que perdoa a iniqüidade, a transgressão, e o pecado,
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MAS ele não pode e não terá o culpado por inocente. Deus não
pode tirar o pecado até que alguém pague a penalidade por
aquele pecado. Isso explica porque aqueles que morreram na fé,
antes de Jesus ter morrido na cruz, não podiam ir para o céu. Eles
esperavam alguma coisa melhor (Hebreus 11:40) no seio de
Abraão (Lucas 16), que iria permitir que os cativos fossem
libertados (Efésios 4:8). Esta coisa melhor era o pagamento pelo
pecado, feito por Jesus, que limpou a culpa.
A Bíblia afirma que a alma que pecar, essa morrerá
(Ezequiel 18:20) e o salário do pecado é a morte (Romanos
6:23). Mas os pecadores estão vivos ao redor de nós. Isso ocorre
porque Deus é misericordioso e gracioso. Por causa da sua
longanimidade, Deus está esperando que os homens se
arrependam. Mas não presuma, por causa disso, que estes
homens não estão debaixo da sua condenação. Eles precisam ser
limpos de sua culpa. Isso só pode ocorrer através da fé na
expiação do sangue de Jesus Cristo.
No Novo Testamento, encontramos nas Escrituras o
seguinte: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras
da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em
Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não
pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma carne
será justificada (Gálatas 2:16).
Nenhuma obra dos homens pode satisfazer a justiça de Deus.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo pagou a penalidade pelo
teu pecado. O Senhor Jesus Cristo pagou pela tua transgressão. O
Senhor Jesus Cristo levou tua iniqüidade no seu corpo sobre a
cruz, e se você puser tua fé no Senhor Jesus Cristo você pode e
será justificado.
Gálatas 2:21 afirma, Não aniquilo a graça de Deus; porque,
se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde.
Veja bem, se as obras, atos e ações de homens pecadores
pudessem pagar pecados, então a morte do Senhor Jesus Cristo
teria sido um ato debalde (ou seja, sem significado). Mas, meu
amigo, é verdade sim, que a justiça não pode vir da lei, e que a
justiça não pode vir por se guardar regras e mandamentos. Se é
verdade que você só pode ser justo diante de Deus pela graça de
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Deus, através da fé no Senhor Jesus Cristo, então não frustre a
graça de Deus. Deus quer te salvar. Deus quer te perdoar. Mas
ele não pode fazer isso até que os teus pecados tenham sido
pagos. Jesus Cristo pagou pelos seus pecados. Você vai confiar
nele? Você vai crer nele? Você quer recebê-lo como seu
Salvador e Senhor pessoal?
A ira e vingança de Deus são apenas outros termos para
expressar a sua justiça. O significado destes termos sempre inclui
uma punição justa pelo pecado. O termo “vingança” nunca é
aplicável a Deus da mesma forma que é usado pelos homens.
Deus nunca é “vingativo” neste sentido. Ele não revida aos
homens por gratificação própria. O objetivo de Deus em punir o
pecado é praticar a justiça; porque só é possível haver verdadeiro
gozo e felicidade quando a justiça perfeita é exercida.
Na dispensação da graça, Deus traz outros juízos além da
morte, mas estes são apenas temporários e não substituem o seu
juízo final contra o pecado. Quantas vezes já ouvimos pessoas
dizerem que os homens sofrem em guerras, em doenças, em
pobreza, perdem seus entes queridos, sofrem tragédias na vida
pessoal, e portanto eles sentem que seus pecados foram punidos e
que não existe inferno. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizendo
“Eu estive numa guerra e aquilo era o inferno. Eu passei por uma
doença e aquilo era o inferno. Eu sofri uma aflição terrível,
aquilo era o inferno.”
Estas circunstâncias podem ter sido, sim, o juízo de Deus
sobre o pecado. Nada disso jamais teria acontecido se não
houvesse pecado no mundo. Mas isso não é o inferno.
O inferno é um lugar que arde em chamas (Lucas 16:23-24).
O inferno é descrito como “trevas exteriores” (Mateus 25:30). O
inferno é um lugar onde há pranto e ranger de dentes, onde o
verme não morre e o fogo nunca se apaga (Marcos 9:44-48).
Se você está vivendo e respirando, você não está no inferno,
e você nunca esteve no inferno. E, ainda melhor, você não tem
que ir para o inferno. Você pode ser salvo, crendo no Senhor
Jesus Cristo. A única exceção para o julgamento de Deus é o
homem receber o Senhor Jesus Cristo. Perceba que, os juízos
temporários de Deus são na verdade atos de bondade, ainda que
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você não compreenda nem goste deles. Estes juízos são a forma
de Deus te avisar e te corrigir, antes que seja muito tarde.
Num juízo como o dilúvio dos dias de Noé, os ímpios foram
destruídos para preservar a semente do justo. Quando Deus
enviou fogo sobre Sodoma e Gomorra, os justos foram salvos.
Quando Deus enviou o destruidor no Egito, na noite da Páscoa,
Deus matou os primogênitos na casa de todos os incrédulos, mas
os justos foram salvos.
Deus julga o pecado, mas Deus salva e livra o justo. Você e
eu não somos justos. Jesus Cristo é justo. Temos que ir a ele.
Temos que recebê-lo. Temos que crer e confiar nele, para
salvação de nossa alma.
Amigo, você percebe que você é um pecador, e que você
enfrentará o juízo de um Deus justo? Você quer vir até este Deus
justo e ser honesto com ele? Ele já sabe que você é um pecador,
mas ele está esperando você se arrepender deste pecado. Se você
lançar sua alma aos pés do Senhor Jesus Cristo, e invocá-lo para
que ele salve você, para que ele te perdoe, então ele te dará a
justiça dele, o dom gratuito da vida eterna, o perdão total e
gratuito de todos os pecados. Confie nele. Você quer fazer isso
hoje?
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A SANTIDADE DE DEUS
Deus não é apenas bom, mas ele é PERFEITAMENTE bom.
Ele é um Deus SANTO. Ele não é simplesmente bom, de acordo
com os padrões dos homens, mas Ele é a própria bondade. Ele
estabelece todos os padrões de bondade. Todos os homens serão
medidos com o padrão DELE, porque os padrões de Deus são os
únicos padrões perfeitos.
A bondade de acordo com o padrão de Deus traz bençãos
sem limite e sem fim. Qualquer desvio, por menor que seja, traz
uma enorme quantidade de sofrimento. É por isso que Deus é
zeloso de sua santidade, porque Ele sabe que não é possível
alguém que comete pecado ser eternamente feliz. O pecado é
simplesmente um desvio, mesmo no menor grau, da santidade
perfeita.
Queremos examinar esta santidade perfeita de Deus, da
maneira como ela está descrita nas Escrituras perfeitas que Deus
nos deu.
Primeiro: Deus é santo, não apenas em sua conduta, mas
também no seu caráter. Isto é, Deus não apenas faz o que é justo,
Ele não apenas é justo nas coisas que Ele faz, mas Ele, Ele
mesmo, é justo. O caráter dele é eternamente estabelecido e
imutável.
Exaltai ao SENHOR nosso Deus, e prostrai-vos diante do
escabelo de seus pés, pois é santo. Exaltai ao SENHOR nosso
Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o SENHOR nosso
Deus é santo (Sal 99:5, 9). O Deus SANTO, o Senhor nosso
Deus – Ele É santo.
E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos:
que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas (I João 1:5).
Deus não é uma mistura de luz e trevas. Ele não é muita luz com
um pouquinho de trevas. Não, meu amigo, Deus é luz e nele não
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existem trevas nenhumas. Em Tiago 1:3 a Escritura diz,
Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque
Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus
não está sujeito a ser tentado por coisas pecaminosas, nem por
cobiça, nem por coisas malignas, como acontece com o homem
pecador.
Também, em Malaquias 3:6, Deus afirma; Porque eu, o
SENHOR, não mudo; por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois
consumidos.
É muito bom perceber, num estudo sobre a santidade
perfeita de Deus, que Deus não muda. Deus era santo ontem?
Deus é santo hoje? Então Ele será santo amanhã!
No livro de Hebreus, falando sobre Deus o Filho, a segunda
pessoa da trindade, a Bíblia diz, Por isso, querendo Deus
mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho
aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento; Para
que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus
minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o
nosso refúgio em reter a esperança proposta (Hebreus 6:17-18).
Perceba então, que quando você põe sua fé, sua confiança,
sua esperança, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não se trata de
uma esperança vazia, vã. Você está colocando sua esperança
naquele que NÃO PODE mudar, e NÃO IRÁ mudar, naquele
que não vai te decepcionar de forma alguma.
Em Hebreus 13:8, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo,
ontem, e hoje, e eternamente. O caráter de Deus está
estabelecido eternamente, e é imutável: Ele é santo em sua
conduta e em seu caráter.
Segundo: Devido ao fato de Deus ser santo, sua conduta é
SEMPRE e ETERNAMENTE justa. Observe em Jó 34:10,
Portanto vós, homens de entendimento, escutai-me: Longe de
Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso o cometer
a perversidade! Veja só, Deus não pode cometer iniquidade. Ele
não irá cometer perversidade. Os melhores dentre os homens são
pecadores, mas Deus NÃO COMETERÁ perversidade, Ele NÃO
IRÁ cometer iniquidade. Deus não pecou ontem e Ele não irá
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pecar amanhã. Ele nunca fará algo errado. Justo é o Senhor em
todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras (Salmo
145:17).
Eu sei que existiram alguns homens bons que viveram sobre
a face da terra. Existiram alguns grandes mestres e líderes
religiosos, e multidões incontáveis seguem vários líderes
religiosos. Eu acho que Buda deve ter sido um sujeito muito
bom, e Maomé deve provavelmente ter sido um homem decente,
humanamente falando. Devem ter havido alguns bons sacerdotes
no meio de alguns maus. Confúcio tinha algumas coisas boas a
dizer, quando ele não estava copiando Salomão e a sabedoria dos
escritores do Velho Testamento hebraico.
Mas a verdade é que cada um destes homens fez
ALGUMAS coisas, em algum ponto de suas vidas, que não eram
santas. Nenhum deles era completamente justo, Porque todos
pecaram e destituídos estão da glória de Deus (Romanos 3:23).
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós
mesmos, e não há verdade em nós (I João 1:8).
Então, quando eu convido você a colocar sua confiança no
Deus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, eu estou pedindo que você
confie em alguém que é muito maior do que qualquer homem,
não importa o quanto este homem seja bom. Estou pedindo que
você confie naquele cuja conduta é SEMPRE e eternamente
justa.
Terceiro: Deus não apenas é bom, mas Ele ama o bem. Ele
odeia o mal, porque Ele sabe que o mal vai causar danos aos
homens. A ira de Deus é a expressão do ódio santo que Ele tem
pelo pecado. Alguns querem uma desculpa para ir ao inferno e
eles estão sempre acusando Deus de ser tolo. Eles estão sempre
acusando Deus de pecado. Estes blasfemos dizem que Deus não
é santo por causa da sua ira, seu furor e o juízo que Ele executa.
Mas, se Ele deixasse o mal ficar impune, Ele não seria santo.
Se você visse um animal selvagem correndo, com os lábios
salivando e as presas expostas, para pegar um de seus filhos
pequenos, seria pecado você se colocar entre a criança e aquele
animal selvagem, e dar um golpe, até mesmo matar o animal?
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Você não estaria provando a pureza do seu amor, fazendo tudo
que você pudesse para destruir aquela fera selvagem e proteger
seu filho? Isto não seria errado. Isso seria justo. Este seria um
exercício perfeito do seu amor pelo seu filho.
Deixe-me perguntar uma coisa a você: É errado que Deus
execute juízo? É errado Deus agir, com indignação justa, ira e
furor contra o pecado e pecadores que estão procurando ferir,
destruir, ou matar seu povo? Não, a ira de Deus contra as coisas
más é uma manifestação maravilhosa da sua santidade.
Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias (Salmo
7:11). Porque tu não és um Deus que tenha prazer na
iniqüidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão
à tua vista; odeias a todos os que praticam a maldade (Salmo
5:4-5).
Em Hebreus 1:9, falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo,
lemos: Amaste a justiça e odiaste a iniqüidade; por isso Deus, o
teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus
companheiros. Seria impossível amar de verdade o que é bom
sem odiar de verdade o que é mau.
Esses homens que há por aí, que dizem que todas as coisas
são boas, que todos os pensamentos, palavras, ações e obras são
boas, não são homens santos. Estes são homens perversos e
pervertidos. Uma santidade perfeita exige um amor perfeito pelo
que é bom e um ódio perfeito contra o que é mau. O Deus da
Bíblia possui esta santidade perfeita.
Quarto: Deus estabelece o padrão de certo e errado para o
universo. Ele é Deus. Este universo pertence a Ele. Ele criou tudo
isto. Ele é livre para fazer o que Ele quiser, e somente Ele
estabelece o padrão de certo e errado para este universo. Estes
padrões são perfeitos. Você não tem como melhorá-los. Qualquer
tentativa de mudá-los provocará um enorme sofrimento.
O problema com o homem pode ser resumido facilmente.
No seu orgulho, ele não acredita que as leis santas de Deus para
governar o universo são justas e perfeitas. Como resultado, o
homem está continuamente se rebelando contra a vontade de
Deus, transgredindo os mandamentos de Deus. Esta tolice traz
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um enorme sofrimento, dor e pesares sobre estas pessoas e sobre
todo o planeta.
Se o homem se submetesse aos padrões santos e perfeitos de
certo e errado, estabelecidos por Deus, então todos os problemas
(pelos quais ele culpa Deus) desapareceriam! Por exemplo, em
Isaías 8:20, está escrito: À lei e ao testemunho! Se eles não
falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles.
No Salmo 33:4, está escrito, Porque a palavra do Senhor é
reta, e TODAS as suas obras são fiéis.
Meu amigo, você pode pensar que teve uma idéia melhor;
você pode ter uma opinião diferente; talvez você imagine uma
maneira diferente de fazer as coisas. Mas, se você contrariar o
que Deus disse em sua palavra, VOCÊ ESTÁ ERRADO.
O Salmo 19:7-10 declara, A lei do Senhor é perfeita, e
refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria
aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o
coração; o mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente; os
juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais
desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e
mais doces do que o mel e o licor dos favos.
Na Bíblia Sagrada, Deus nos deu sua palavra. Como Deus é
perfeito, ele tem que ter uma palavra perfeita, santa, sem pecado,
que está SEMPRE correta. Você faria bem se deixasse de viver
segundo as suas próprias opiniões, suas próprias regras, seus
próprios dogmas e suas crenças, que os homens inventaram para
substituir a revelação de Deus. Você faria bem em adquirir uma
cópia da palavra de Deus e crer nela, obedecê-la, vivê-la, e fazer
exatamente o que ela diz.
Acabamos de ler o que a Bíblia diz a respeito da palavra de
Deus no Salmo 19. Ela é PERFEITA. Ela é FIEL. Ela é JUSTA.
Ela é PURA. Ela PERMANECE para sempre. Ela é mais
desejável que ouro. É mais doce que o mel. Não há nada que
você possa comparar com ela.
Quais são os resultados de alguém simplesmente crer na
palavra de Deus? Os versículos que acabamos de ler falam que
os resultados são refrigério da sua alma; sabedoria no lugar da
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sua simplicidade, alegria no seu coração, iluminação dos seus
olhos, e uma vida que permanece para sempre. O homem pode
receber todas estas bençãos se ele simplesmente crer, aceitar e
viver segundo o reto padrão que Deus estabeleceu.
O Senhor Jesus Cristo disse: Não cuideis que vim destruir a
lei ou os profetas: não vim abrogar, mas cumprir. Porque em
verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um
jota ou um til jamais passará da lei, sem que tudo seja
cumprido. (Mateus 5:17-18).Quando Jesus veio ele viveu a lei de
Deus. Ele não veio para acrescentar nada a ela, nem veio para
diminuir nada dela, porque ela é perfeita.
Quinto: Os homens têm que ser julgados pelos padrões de
santidade de Deus, e não pelos seus próprios padrões inferiores.
Você pode fixar um padrão de certo e errado dentro do seu
coração, da sua mente, igreja, religião ou sociedade. Você pode
guardar este padrão e confiar que, ao atingir este padrão, você
estará pronto para se encontrar com Deus. Mas, se o seu padrão
não é o padrão de Deus, você não está pronto para encontrar-se
com Deus. Você será condenado.
Em Gálatas 3:10, está escrito: Todos aqueles, pois, que são
das obras da lei estão debaixo da maldição; porque está escrito:
Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas
que estão escritas no livro da lei, para fazê-las.
Deus te deu um livro e, neste livro, ele disse a você o que
você deve fazer e não fazer, e se você não fizer TODAS AS
COISAS que Deus disse para fazer, e se você não se refrear para
não fazer TODAS AS COISAS que Deus disse para não fazer,
você está amaldiçoado. Porque qualquer que guardar toda a lei,
e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos (Tia
2:10).
Deus é TÃO santo, a santidade dele é TÃO perfeita, e a
exigência dele por santidade é TÃO grande, que uma pequena
ofensa (e apenas uma) faz do homem um transgressor culpado.
Um pecado coloca o homem como violador da santa lei de Deus,
CULPADO, MALDITO diante da medida do juízo de Deus.
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Em Mateus 5:21-22, Jesus afirmou: Ouvistes que foi dito
aos antigos: Não matarás; mas qualquer que matar será réu de
juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se
encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo; e qualquer que
disser a seu irmão: Raca, será réu do sinédrio; e qualquer que
lhe disser: Louco, será réu do fogo do inferno.
Veja bem, a menor violação, apenas uma violação, um ato,
um feito, um pensamento, uma atitude que não seja santa, faz
você culpado diante de Deus.
Em João 12:47-48, Jesus disse estas palavras, E se alguém
ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo; porque eu
vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem
me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem
quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há de
julgar no último dia.
Meu amigo, você é um pecador. Você não guardou a lei de
Deus. Você não obedeceu todos os mandamentos de Deus. Você
não tem sido perfeitamente santo em cada pensamento, palavra,
feito ou ação desde o dia em que você nasceu. Portanto, você é
culpado diante do Deus Todo Poderoso. No dia do juízo, você
será julgado pela palavra de Deus que você violou, e ela provará
que você é culpado. O que você vai fazer?
A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus
Cristo, e em seu santo corpo, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus
Cristo tomou o teu pecado sobre si mesmo. Ele levou as suas
culpas. Ele levou as suas iniquidades e transgressões. Ele morreu
a sua morte. Ele sofreu a sua punição. Ele pagou a sua punição
para satisfazer a ira e o furor do Deus Santo. Ele convida você a
vir e confiar nele, a lançar sua alma culpada aos seus pés, para
encontrar nele misericórdia e perdão. Creia que ele morreu por
você, ressuscitou dentre os mortos, e é capaz (e quer) salvar
você. Assim você pode vir a ele como um pecador culpado, que
merece o inferno, e confiar no Senhor Jesus Cristo para salvar
você. A Bíblia diz que, então, a santidade de Deus será satisfeita,
porque alguém morreu no seu lugar, pagou completamente a sua
pena. O Santo Deus pode PERDOAR você porque o Salvador
Santo se ofereceu a si mesmo como sacrifício em seu lugar.
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Meu amigo, você não será salvo de nenhuma outra maneira.
Você está culpado e condenado, a não ser que você encontre um
Salvador que tenha pago pelos seus pecados. Este Salvador é a
pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Você o conhece? Você quer confiar nele? Você quer confiar
a sua alma nos méritos dele, na bondade dele, na graça dele?
A Bíblia diz, Com o coração se crê para a justiça, e com a
boca se faz confissão para a salvação (Rom 10:10). Você quer,
hoje, confessar sua fé na justiça de Jesus Cristo?
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A PRESENÇA E
O CONHECIMENTO DE DEUS
Nesta lição, falaremos sobre a presença e o conhecimento de
Deus. A Bíblia Sagrada ensina que Deus é onipresente. Este é
apenas um jeito complicado de dizer que Deus está em todo
lugar. Este fato é uma maravilha além da nossa capacidade de
compreender, mas é fácil de acreditar e de provar.
Deus é uma pessoa, e na sua presença pessoal Deus o Pai
está no céu. Da mesma maneira, Jesus, Deus o Filho, estava na
terra e agora está no céu, mas mesmo assim ele vive em cada
crente e ele prometeu que onde dois ou três estiverem reunidos
no seu nome, ali estará Ele no meio deles. Mesmo que estas
coisas sejam maravilhosas demais para nossa mente natural
compreender, o crente verá que elas estão declaradas nas páginas
da Bíblia Sagrada. Deixe-me mostrar a você esta verdade da
palavra de Deus.
Eu sei que estas declarações parecem inacreditáveis. Se
Jesus Cristo fosse apenas um homem, nós não poderíamos
acreditar nestas coisas. Mas Jesus Cristo, na verdade, é o Deushomem. Ele é o Criador. Em Colossenses 1:27, a Bíblia diz sobre
Jesus Cristo que, Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são
as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é
Cristo em vós esperança da glória. Quando uma pessoa nasce de
novo, ao confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador
pessoal, a Bíblia diz que, naquele momento, o Filho de Deus
realmente vem para habitar dentro do crente. Ninguém precisa
entender como que isso ocorre. Deus pede apenas que você creia.
Em Mateus 18:20, Jesus dá esta promessa aos seus: Porque,
onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu
no meio deles. Oh, bendito seja o convidado invisível. É
impressionante pensar que a pessoa invisível do Senhor Jesus
Cristo está presente junto conosco!
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O Espírito Santo veio a terra para cumprir um propósito
especial no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Jesus mesmo
vem viver dentro do crente na pessoa do Espírito Santo.
Deus e as coisas que ele criou não são parte um do outro.
Isso se aplica a Deus e a todas as outras coisas criadas. Deus não
é as árvores, a grama, o ar, o céu, os pássaros, ou os animais.
Estas coisas não são Deus. Estas são coisas que Deus fez e elas
são distintas de Deus. Uma pintura não é o artista. Um livro não
é o autor. Deus está presente neste universo no sentido de que ele
vê tudo, sabe tudo, sustenta tudo, e, até onde haja submissão à
sua vontade, ele dirige tudo. Ele não habita, de forma alguma,
nos corações dos que não são salvos. Se você nunca recebeu o
Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Deus não habita
em você. O homem não possui a vida de Deus, a menos que ele
nasça de novo; e nenhuma outra coisa criada tem a vida de Deus.
Vamos observar três verdades relacionadas à presença e ao
conhecimento de Deus.
1. Deus está presente, pessoalmente, no céu. A Bíblia diz, Assim
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.
(Mateus 5:16). Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque
ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e
dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e
vosso Deus. (João 20:17). Em Atos 7, Estevão tinha acabado de
pregar seu grande sermão para os líderes religiosos da nação de
Israel. Ele havia dito a eles, de forma clara e direta, que o Senhor
Jesus Cristo era, de fato, o Messias prometido. Ele proclamou
que o Salvador do mundo, que deveria vir, havia vindo. Ele os
acusou de terem matado o Salvador, antes de anunciar que ele
havia ressuscitado. Estevão diz em Atos 7:55-56, Mas ele,
estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a
glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus; E disse:
Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está em
pé à mão direita de Deus. Então, número um, a presença pessoal
de Deus é no céu.
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2. Deus está em todo lugar, através de sua própria presença e a
das suas agências. Vamos deixar a Bíblia explicar esta
declaração. Jeremias 23:23-24 diz, Porventura sou eu Deus de
perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-seia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? diz o
Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? diz o
Senhor. Deus faz uma pergunta e Ele mesmo a responde. Esta
questão é válida hoje. Deus está perto ou está longe? A resposta é
que não existe um lugar secreto onde você possa se esconder,
onde Deus não possa te ver. Não existe lugar no céu ou na terra
onde você possa ir para evitar que Deus veja você.

Em Provérbios 15:3 a Escritura diz, Os olhos do Senhor
estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Todas
aquelas vezes em que você pensou que ninguém viu, alguém viu.
Todos aqueles pecados que você pensou que escapou ileso –
Alguém observou todos eles. Aquelas coisas que você fez bem
escondido, estavam bem à vista do seu Criador. Meu amigo, não
existe lugar neste universo onde o olho de Deus não possa te ver.
Deus pode ver cada ação, pode conhecer cada pensamento, e
pode ouvir cada palavra.
Em Salmos, lemos esta verdade escrita de maneira
detalhada: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde
fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no
inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as
asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua
mão me guiará e a tua destra me susterá. (Salmo 139:7-10).
Tentar fugir de Deus não faz o menor sentido. Você não tem
como escapar. Não faz sentido tentar esconder-se a si mesmo,
esconder seus pensamentos e suas obras de Deus. Se você
soubesse o quanto ele ama e se importa com você, você pararia
de correr. Se eu pudesse fazer você saber o quanto é maravilhoso
ter uma vida de comunhão com Deus, você se arrependeria do
seu pecado e viria a Ele de uma vez. A alegria toda começa
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quando você se lança aos Seus pés e faz dEle o seu Salvador
pessoal.
Em Salmos 34:7, encontramos: O anjo do Senhor acampase ao redor dos que o temem, e os livra. Pode ser pelo Espírito
Santo, ou simplesmente pelos olhos de Deus, ou pelos anjos de
Deus, mas onde quer que você esteja Deus está presente. Ele vê e
sabe.

3.
O conhecimento de Deus é infinito; não tem limites. Os
únicos limites são aqueles que Deus colocou sobre si mesmo.
A Bíblia diz em Jó 37:16: Tens tu notícia do equilíbrio das
grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos
conhecimentos? O teu conhecimento é perfeito? Não. O meu
conhecimento é perfeito? Não. Se todos os homens que já
viveram tivessem seus conhecimentos somados, ainda assim não
seria um conhecimento perfeito. Mas Deus tem conhecimento
perfeito.
Vamos analisar três características do conhecimento de
Deus.
Primeiro: O seu conhecimento se estende para os confins do
universo e vai até os mínimos detalhes. Citamos novamente do
livro de Salmos, desta vez o Salmo 147:4: Conta o número das
estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes.
Ora, isto é fantástico. Muitos de vocês vivem em regiões
muito remotas. Embora os Estados Unidos seja uma nação muito
povoada, eu tenho o privilégio de morar numa região onde
existem apenas 4 casas num trecho de quase 13 quilômetros de
leste a oeste. Na direção do sul, há apenas uma casa num trecho
de 24 quilômetros e eu nem sei há quantos quilômetros ao norte
está a próxima casa. Quando eu saio à noite, olho para cima, e às
vezes na lua nova ou quando a lua não está visível, o céu quase
que parece branco. Há tantas estrelas que parece que o céu é na
verdade uma cobertura contínua de branco brilhante. Eu não
poderia contar todas elas numa noite, nem na minha vida inteira.
Deus, porém, sabe o exato número delas, e, além disso, este
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versículo diz que Ele tem um nome para cada uma delas e que
Ele sabe este nome.
Certamente o conhecimento de Deus não apenas se estende
para os confins do universo, mas também para os mínimos
detalhes. Ele prossegue no versículo 5, Grande é o nosso
Senhor, e de grande poder; o seu entendimento é infinito.
Em Mateus 10:29, encontramos uma maravilhosa
declaração: Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? e
nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Numa
floresta, ou numa cidade gigantesca, ou em qualquer canto deste
mundo, não há um passarinho caindo no chão sem que Deus
saiba.
Alguns filósofos bobos há muito tempo fazer a pergunta, “Se
uma árvore cai na floresta, e não há ninguém ali para ouvir, ela
produz algum som?” Qual é a resposta? Existe sim Alguém ali
para ouvir. O Deus que fez a floresta, as árvores, e as ondas do
som está presente.
O texto vai adiante e diz em Mateus 10:30, E até mesmo os
cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus não apenas
sabe quantas pessoas há no mundo, Ele não apenas sabe onde
elas estão, Ele não apenas sabe o que elas estão fazendo,
pensando e dizendo. Ele não apenas sabe o motivo por trás das
ações, mas Ele sabe a quantidade de cabelos em cada cabeça.
Eu posso te dizer, verdadeiramente nosso Deus é infinito em
seu conhecimento.
Segundo: Vemos que Deus conhece não apenas as ações,
mas também os pensamentos de cada indivíduo.
Em Provérbios 5:21, a Bíblia diz: Eis que os caminhos do
homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as
suas veredas. Deus vê o que você está fazendo, e Ele está
prestando atenção. O Senhor está pesando tudo que você faz,
Sr. Homem.
Em I Crônicas 28:9, está escrito: E tu, meu filho Salomão,
conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e
com uma alma voluntária; porque esquadrinha o SENHOR
todos os corações, e entende todas as imaginações dos

A PRESENÇA E O CONHECIMENTO DE DEUS / 75
_________________________________________________________________________________________________________

pensamentos; se o buscares, será achado de ti; porém, se o
deixares, rejeitar-te-á para sempre. Sabe de uma coisa, Deus é
poderoso! Deus é tremendo! Nenhum homem pode fazer isso.
Nenhum líder religioso ou ídolo pode fazer uma afirmação
dessas.
O Salmo 139:2 diz: Tu sabes o meu assentar e o meu
levantar; de longe entendes o meu pensamento. Eu não sei se
você está em pé ou sentado agora, mas Deus sabe. Não sei se
você está descansando, ou se você está trabalhando, ou se você
está abaixando-se, mas Deus sabe. Não somente isso, mas Ele
diz, de longe entendes o meu pensamento. Deus sabe o que você
está pensando neste exato momento. Ele conhece os seus
pensamentos.
Você consegue realmente entender, que você estará
encarando um Deus como este no dia do juízo? Você realmente
pensa que um Deus - que conhece os seus pensamentos, que sabe
se você está em pé ou sentado – um Deus assim deixaria de
perceber as suas transgressões?
É melhor você se lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo e ter
seus pecados perdoados. Esta é a única chance que você tem.
Vamos ver mais um versículo sobre este tema: E será que
antes que clamem eu responderei; estando eles ainda falando,
eu os ouvirei (Isaías 65:24). É maravilhoso ter um Deus tão
sublime. Deus pode ouvir as orações de milhões de pessoas ao
mesmo tempo e pode responder estas orações.
Quando eu ainda era um recém-convertido, lembro de ter
ouvido falar de um homem num país africano, que acordava no
meio da madrugada, bem antes de o galo cantar, para orar.
Perguntaram para ele “Por que você acorda tão cedo para orar?”
Ele respondeu “Ora, a maioria das pessoas está dormindo a esta
hora, assim eu posso ter mais atenção de Deus”. É um
pensamento muito bonito, mas no horário em que os crentes
africanos estão dormindo, milhares de outros crentes estão ao
meio-dia trabalhando do outro lado do mundo. É melhor perceber
que nosso Deus é tão grande, e tão poderoso, que não é
necessário esperar para orarmos num horário em que não haja
muita gente invocando ao Senhor. Nosso Deus pode ouvir as

76 / O FIRME FUNDAMENTO
________________________________________________________________________________________________________

orações de todos os homens e mulheres na face da terra. Se todos
orarem ao mesmo tempo, Ele pode ouvir, pode entender, pode
compreender e pode responder corretamente, com justiça, cada
uma dessas orações. Este é o Deus da Bíblia.
Várias vezes participei de encontros onde centenas de
cristãos se reuniram para orar. Alguns falavam, outros gritavam,
outros choravam, outros sussurravam, e outros oravam em
silêncio. Sinceramente, eu não consigo nem pensar direito num
ambiente desses. Minha mente fica distraída e confusa. E eu fico
pensando como é impressionante saber que Deus consegue ouvir
todas as vozes, ponderar todas as petições, provar cada coração,
considerar todas as consequências e responder cada oração
segundo o que é melhor para cada um dos interessados. Deus é
poderoso.
Em I João 5:14 Deus diz, E esta é a confiança que temos
nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade,
ele nos ouve. Você pode confiar, meu amigo, que se você orar a
Deus, Ele vai ouvir você. O versículo 15 continua, E, se sabemos
que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos
as petições que lhe fizemos. Deus não apenas pode ouvir as
orações de todos os homens, como ele também pode responder as
orações de todos os homens.
Terceiro: Deus pode esquecer-se ou lembrar-se de alguma
coisa, segundo a vontade Dele. Se Deus, baseado em seu perfeito
conhecimento, escolhe apagar de seu perfeito conhecimento
alguma coisa que Ele quer esquecer, Ele tem poder para fazer
isso.
Você é um pecador. Eu sou um pecador. Todos os homens
pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus sabe dos
pecados que você cometeu em seus pensamentos, em suas ações.
Ele sabe os pecados que você cometeu todos os dias da sua vida.
Ele viu todos eles. Entretanto, veja só esta maravilhosa verdade
em Hebreus 8:12, Porque serei misericordioso para com suas
iniqüidades, E de seus pecados e de suas prevaricações não me
lembrarei mais. Novamente, em Isaías 49:14-16 lemos, Porém
Sião diz: Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se
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esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se
tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho
do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo
eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas
mãos eu te gravei; os teus muros estão continuamente diante de
mim. Deus pode perdoar o que Ele quer perdoar e lembrar-se
daquilo que Ele escolhe se lembrar.
Quando é que Deus vai esquecer-se de seus pecados?
Quando você vier a Ele e confessar que você é um pecador, com
sincera tristeza e arrependimento, confiando na expiação do
sangue de Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como sendo o
sacrifício definitivo em pagamento pelo seu pecado. A Bíblia diz,
A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em
teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e
com a boca se faz confissão para a salvação. (Romanos 10:910).
Se você invocar o nome do Senhor Ele vai salvar você e
perdoar seus pecados e, tendo perdoado, Ele vai esquecer dos
seus pecados. Deus não vai mais lembrar deles. Ele diz que,
tendo-nos feito seus filhos, Ele jamais nos esquecerá. Esquecerse de nossos pecados? Sim, ele esquece. Esquecer-se de nós?
Graças a Deus, Ele nunca, nunca esquecerá de nós.
O conhecimento de Deus é infinito e se estende aos limites
do universo e aos mínimos detalhes. Ele conhece não apenas
ações, mas também os pensamentos de cada indivíduo. Deus
conhece e até mesmo se antecipa a eles. Deus pode ouvir as
orações de milhões de pessoas ao mesmo instante e Ele responde
essas orações. Ele também pode esquecer-se ou lembrar-se das
coisas conforme Ele quiser.
Vamos encerrar o capítulo com três pontos para meditar.
1. Dar a qualquer criatura ou pessoa, até mesmo a um anjo
ou a um espírito, a honra e glória que pertencem somente a
Deus, é um pecado terrível. Ofende o próprio ser e a
suficiência de Deus. Adorar uma imagem, mesmo que seja
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uma representação de Deus, é um pecado grosseiro, uma
imoralidade.
2. Deus é auto-suficiente a ponto de conhecer nossas
necessidades antes de pedirmos, e tem poder de suprir
completamente todas elas.
3. A oração que se inicia em adoração e termina com
petições é racional e efetiva, quando conhecemos Deus
como Ele é. Orações formais, repetição de palavras, e
orações memorizadas são absurdas. Deus é uma pessoa. Ele
nos ama. Ele se importa conosco. Ele quer nos ouvir falando
com ele com nosso coração. Ele quer responder nossas
orações suprindo nossas necessidades e Ele quer receber
nossa adoração.
Amigo, você deseja vir a Deus agora e dizer a Ele sobre sua
necessidade de ter seus pecados perdoados? Oh, amigo, se você
fizer isso, Deus vai ouvir e vai atender sua oração. Ele vai lavar
seus pecados no sangue de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele
te dará vida eterna. Então você começará a andar com Ele, falar
com Ele, ter comunhão com Ele, conhecer a Ele, amar a Ele e
adorar a Ele.
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O AMOR DE DEUS
É maravilhoso saber que temos um Deus que é santo, justo,
verdadeiro, reto e puro em tudo que Ele faz. Vimos em outras
lições que sua palavra, seus atos e pensamentos são
absolutamente perfeitos. Contudo, isso foi um tanto assustador,
na medida em que prosseguimos para considerar o julgamento e
a justiça de Deus. Percebemos que, somente através do sacrifício
do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter esperança de sermos
aprovados no julgamento de Deus. Isso porque Jesus foi julgado
em nosso lugar.
É hora de falar sobre o motivo por trás deste sacrifício: o
amor de Deus.
Existem muitos bons professores, que crêem na Bíblia, mas
que se esquecem quase que completamente de falar sobre o tema
do amor de Deus. Isso ocorre porque existem muitos outros
professores liberais, que parecem nunca falar sobre outra coisa.
Temos que admitir que é errado, sim, falar apenas do amor de
Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, sem nunca
mencionar a ira de Deus, seu julgamento, seu ódio pelo pecado.
Mas, é igualmente errado falar apenas da ira de Deus, do seu
julgamento, do seu ódio pelo pecado, sem nunca falar do amor de
Deus.
Minha esperança e oração é que possamos, nesta série de
lições, obter uma visão equilibrada, considerando cada aspecto
do Deus vivo e verdadeiro.
O amor é uma parte do caráter santo de Deus. O amor de
Deus não é como a afeição humana. A afeição humana é
altamente egoísta; ou seja, uma pessoa se atrai ou se afeiçoa por
alguém com a idéia de receber algo em troca. A afeição humana
é altamente egoísta.
O amor de Deus é completamente altruísta, ou seja, não
possui nenhum egoísmo. Deus não tem nada a ganhar por amar o
homem. O que o homem pode acrescentar a Deus? O que o
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homem pode dar a Deus? Como Deus poderia ser mais completo
por causa do amor do homem? O amor de Deus é completamente
altruísta.
O amor de Deus se estende a todos – sejam eles amáveis ou
não. A afeição humana não faz isso. Jesus Cristo, o Salvador,
ama todos os homens. E não somente isto, mas também Deus o
Pai, o mesmo Deus de justiça e julgamento, ama todos os
homens. Ele permanece amando os homens pecadores e rebeldes.
Atraindo-os com seu amor, ele deseja ver todos os homens
felizes, se regozijando, abençoados. Ele está fazendo tudo que o
seu amor onipotente pode fazer para que os homens alcancem
estas bençãos.
Em I João 4:8, a Bíblia diz Aquele que não ama não
conhece a Deus; porque Deus é amor. A essência do caráter de
Deus, o sentido, a realidade da pessoa de Deus, é amor.
Deus ama todos os homens. Ele ama até mesmo seus
inimigos.
Em João 3:16, lemos Porque Deus amou o mundo de tal
maneira. Ora, este não é o mundo que é pecaminoso e errado?
Este não é o mundo que rejeitou a Deus, se rebelou contra Ele, e
seguiu seu próprio caminho? E, mesmo assim, a Bíblia diz
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu (este é o
amor verdadeiro: dar. E o que foi que Deus deu?) seu Filho
unigênito, (Ele deu o seu maior tesouro, seu Filho unigênito. Por
que Deus fez isso?) para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso é amor. Deus é amor! Deus, em amor, ofereceu aos
homens pecadores o que Ele tinha de maior, seu Filho unigênito,
para que eles pudessem simplesmente receber seu Filho, como
um presente, e assim tivessem a vida eterna para viver junto com
seu Criador.
Em Mateus 5:43-45, Jesus Cristo diz, Ouvistes que foi dito:
Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos
digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e
vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos
céus; Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a
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chuva desça sobre justos e injustos. Então, no versículo 48, Ele
diz: Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que
está nos céus.
O amor perfeito de Deus alcança todos os homens, mesmo
que eles sejam maus, bons, justos ou injustos. Jesus nos disse
para não sermos como os homens, que amam aqueles que os
amam e odeiam aqueles que os odeiam. Devemos ser como
nosso Pai celestial, amando nossos inimigos. Você deve amar
aqueles que odeiam você. Este é o amor maravilhoso de Deus.
Em Ezequiel 33:11, está escrito: Dize-lhes: Vivo eu, diz o
Senhor DEUS, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas
em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Converteivos, convertei-vos dos vossos maus caminhos; pois, por que
razão morrereis, ó casa de Israel?
Ora, é natural para um homem ter prazer na morte do seu
odiado inimigo. Não estou dizendo que isso seja certo. Eu disse
que isso é natural. Com certeza é compreensível (porém não
aceitável) que um homem tenha algum prazer na morte do seu
pior inimigo. Contudo, Deus afirma que Ele não tem prazer na
morte do seu inimigo. O Deus Todo-Poderoso não tem prazer na
morte do ímpio. Pelo contrário, Ele tem prazer em que o ímpio se
converta do seu mau caminho e viva. Este é nosso Deus. Deus é
amor.
Vamos falar sobre quatro maneiras pelas quais Deus
manifesta seu amor.
Primeiro, Deus manifesta seu amor concedendo bençãos
materiais. Essas são coisas que não duram para sempre.
Aprendemos que Deus concede a luz do sol a todos os homens,
bons e maus. Aprendemos que Deus concede a chuva sobre todos
os homens, justos e injustos. Em Tiago 1:17, a Bíblia diz: Toda a
boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai
das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Muitos vivem suas vidas pensando que são filhos de Deus, e
pensando que estão prontos para se encontrarem com Deus,
porque receberam bençãos e prosperaram em suas vidas. Se você
tem ar para respirar, se você tem uma mente sadia, se você tem
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qualquer saúde física, se você comeu alguma coisa hoje, se você
bebeu alguma coisa hoje, se você tem roupas no corpo e se você
tem algum lugar para dormir, a Bíblia diz que você tem todas
estas coisas porque Deus abençoou você – e só por causa disso.
A Bíblia ainda diz que Deus não abençoou você porque você
é bom. Pode ser que você seja mau. Deus não abençoou você
porque você é justo. Você pode ser injusto.
Deus abençoou você porque Ele é um Deus bom, que
manifesta seu amor até mesmo para aqueles que não o amam.
Não pense que, por causa de Deus ser tão bom com você,
isso significa que você seja bom. Não, meu amigo, esta é a
bondade de Deus levando você ao arrependimento. Quando um
homem percebe que Deus tem sido tão amoroso, a ponto de
abençoar alguém que não merece, este conhecimento certamente
o levará ao arrependimento.
Em segundo lugar, Deus manifesta seu amor pela sua
longanimidade e misericórdia.
Vemos um exemplo disso na relação de Deus com os judeus
ao longo dos séculos, em que eles rejeitaram a Deus vez após
vez. Este amor é visto na vida de muitos homens que blasfemam,
zombam, desprezam e rejeitam o Senhor Jesus Cristo, enquanto
ano após ano, dia após dia, Deus os abençoa com vida, saúde e
bens materiais.
O fato de que Deus recebe tanto desprezo e abuso, ouve
tanta blasfêmia, suporta tanta rejeição de homens pecadores
caídos, tudo isso é prova do seu amor.
A Bíblia diz em II Pedro 3:9, O Senhor não retarda a sua
promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo
para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que
todos venham a arrepender-se.
Por que Deus não destrói o homem pecador? Não é porque
seu julgamento não exige isso. Não é porque ele não tenha
prometido que vai fazê-lo. Não é porque Deus vai deixar de
cumprir sua palavra. Pelo contrário, amado, é porque Deus é
longânimo. Ele não quer que você se perca e pereça no inferno.
Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você se arrependa e
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receba a vida eterna que Ele tem para você. Por isso Ele está
esperando com paciência.
Não sabemos quando é que será o dia do Senhor. Não vale a
pena esperar para ver. É tolice adiar o arrependimento e salvação.
Mas, é tão maravilhoso saber que, pelo menos até este momento,
Deus tem adiado o seu julgamento por causa do seu grande amor.
Em Isaías lemos uma declaração semelhante: Deixe o ímpio
o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se
converta ao SENHOR, que se compadecerá dele; torne para o
nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. (Isaías 55:7).
O amor de Deus se manifesta na sua graça e na sua
misericórdia. Não sei quais pecados você cometeu. Não sei o
quanto você se afastou da vereda da verdade e da justiça. Mas
Deus sabe e Ele quer te perdoar. Ele está esperando para te
limpar e te perdoar, se você apenas vier a Ele.
Em terceiro lugar, Deus manifesta seu amor pelo fato de ter
enviado Cristo para morrer por nós, enquanto éramos terríveis
pecadores. Uma das maiores declarações de toda Bíblia encontrase no quinto capítulo do livro de Romanos: Porque Cristo,
estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Porque apenas alguém morrerá por um justo; pois poderá ser
que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores. (Romanos 5:6-8). Aleluia!
Jesus Cristo não morreu por um bom homem, por um grande
homem, ou por algum homem perfeito. Ele morreu por cada
homem fraco, pecador, caído, como eu e você. Aqueles de nós
que não tínhamos nenhuma força para nos salvarmos a nós
mesmos, nenhum poder para parar de pecar, nenhuma habilidade
de nos fazermos bons para irmos para o céu, nós recebemos a
graça de Deus. Somos pecadores, e mesmo assim, por causa do
grande amor de Deus, Cristo morreu por nós. Como é que você
pode rejeitar uma graça tal como esta? Como você pode se
desviar de um amigo como este?
Em I João 4, lemos sobre a manifestação do seu amor: Nós o
amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz: Eu
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amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não
ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem
não viu? (I João 4:19-20).
O que Deus está ensinando nesta passagem é que, quando
Ele me amou, ele amou o que era menos amável, o que menos
merecia amor. Ele afirma nos versículos 9-10 no mesmo capítulo
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus
enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele
vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a
Deus, (Isso não seria grande coisa, porque Deus é digno de amor.
Não há motivo para qualquer criatura deixar de amar a Deus)
mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para
propiciação pelos nossos pecados.
Esta é a maravilhosa verdade, não que tenhamos amado a
Deus, mas que Deus nos amou. O amor de Deus se manifesta em
que Ele enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por
nós. Muitos estão se esforçando, trabalhando pesado com
arrependimentos, com jejuns, com torturas, tentando guardar leis,
mandamentos e regras, esperando se purificarem a si mesmos do
pecado. Muitos estão tentando dar o máximo de si para se
fazerem religiosos diante de Deus, esperando eliminar o pecado
de suas vidas, para que Deus possa aceitá-los.
Quero dizer a você que esta atitude é muito nobre, mas de
forma alguma levará alguém ao céu. Não podemos nos tornar
bons o suficiente para impressionar o Deus santo. Nunca
poderemos nos tornar limpos o suficiente para merecer a
aceitação do Altíssimo. Deus exige absoluta ausência de pecado,
desde o dia do nascimento até o dia da morte, e ninguém pode
alcançar isto. Por isso é que é tão maravilhoso ver o que a Bíblia
diz sobre o grande amor de Deus.
Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer
por você – não depois que você já tinha se limpado do seu
pecado, mas enquanto você ainda era um pecador. Cristo morreu
pelos pecadores. Ele morreu para pagar pelos pecados. Ele
perdoa pecados. Ele salva pecadores.
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Em quarto lugar, o amor de Deus se manifesta pelo tão
grande amor com o qual Deus ama aqueles que respondem ao
seu amor.
Aqueles que respondem ao amor de Deus, amando-o de
volta, recebem dEle gratuitamente toda provisão para a
eternidade. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não
nos conhece; porque não o conhece a ele. (I João 3:1). Oh, que
manifestação de amor maior do que esta poderia um homem
mortal conhecer, do que ser chamado um filho de Deus?
Em I João 2:1 a Bíblia diz, Meus filhinhos, estas coisas vos
escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um
Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
Sendo salvo, tendo nascido de novo, sendo um filho de
Deus, eu tenho o Senhor Jesus Cristo como meu advogado à
destra de Deus o Pai, defendendo minha causa diante do trono de
Deus.
Em Efésios 2:4-7 a Bíblia afirma: Mas Deus, que é
riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos
amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos
vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), E nos
ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares
celestiais, em Cristo Jesus; Para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para
conosco em Cristo Jesus.
Oh, pense nisso, não apenas agora, mas por toda eternidade
o amor de Deus será manifesto, pelo fato de que Ele salvou as
almas de todo homem e de toda mulher que recebeu seu amor e
confiou nEle.
Jesus disse em João 14:23, Jesus respondeu, e disse-lhe: Se
alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o
amará, e viremos para ele, e faremos nele morada.
Deus é amor. Ele ama você. Ele provou seu amor dando a
você bençãos materiais, pela longanimidade e misericórdia dEle,
enviando o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos seus
pecados. Se você responder ao amor dEle e receber seu Filho
como Salvador, Ele vai te perdoar, com abundante amor, por
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toda eternidade. O amor de Deus é levado a escolher, finalmente,
entre os que o amam e aqueles que não o amam. Ele prometeu
conceder perfeita felicidade aos que o amam. Ele só pode fazer
isso separando-os dos que não o amam. Esta separação é a
destruição total daqueles que não amam a Deus.
Não há parcialidade no amor de Deus, assim como não há
parcialidade no julgamento de Deus. Existe, entretanto, uma
diferença. Seu Filho é o destinatário especial do seu amor.
Aqueles que se tornam filhos de Deus, colocando sua fé e
confiança em Jesus Cristo, também se tornam destinatários
especiais do seu amor. O maravilhoso amor de Deus faz com que
Deus esteja eternamente separado de cada deus, ídolo, homem,
mulher ou líder religioso. Deus é amor.
Deus ama você. Você ama Deus? Se você ama Deus, você
quer estar com Ele hoje, amanhã, no dia seguinte, e por toda
eternidade. Só existe uma maneira de você fazer isso. Deus abriu
o caminho. Ele não quer que você abra o caminho. Ele enviou o
seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para sofrer, sangrar, morrer,
para levar seus pecados, para pagar a condenação pelo seu
pecado na cruz do Calvário. Ele morreu e foi enterrado, mas três
dias e três noites depois, vencendo a morte e triunfando sobre o
pecado, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está
vivo hoje. Ele está sentado à destra de seu Pai, na glória do céu.
Ele está atento e quer ouvir você invocá-lo. Ele está esperando
você vir e dizer a Ele que você crê que Ele morreu pelos seus
pecados, e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está
esperando você pedir a Ele que perdoe seus pecados, salve sua
alma, e se torne o seu Senhor por toda eternidade.
Esta é a coisa mais importante que você vai fazer na sua
vida. O que você vai fazer com o Deus que ama você? Isso é que
vai determinar o que é que Deus (que ama você) vai fazer com
você. Ele vai receber você no céu, ou vai lançá-lo no inferno? O
único caminho para o céu é pela fé em Jesus Cristo.
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DEUS É DIGNO DE CONFIANÇA
Nesta lição, queremos falar que Deus é digno de
confiança. Temos vários hinos da fé Cristã que falam sobre este
tema:
“Crer e observar,
tudo quanto ordenar,
o fiel obedece
ao que Cristo mandar.”
“Ó Jesus bendito
terno e bom Senhor,
só em ti confio
grande Salvador”

Muitos hinos maravilhosos proclamam esta verdade, ou seja,
que todos aqueles que confiaram em Jesus experimentaram que
ele é mais do que digno desta confiança. Ninguém que confiou
em Jesus jamais se desapontou. Os homens nos desapontam –
você sabe bem disso. Sem dúvida, mesmo alguns que eram
homens religiosos, alguns até eram bons homens, outros eram até
nossos parentes, mas todo homem, por mais firme que esteja, é
totalmente vaidade. (Salmo 39:5). Somente Deus é digno de
nossa absoluta confiança.
Antes de confiarmos inteiramente no Senhor, temos que
considerar a revelação que ele nos deu. Primeiro, suas promessas
devem ser cridas? Deus tem capacidade de cumprir suas
promessas? Fazer promessas é uma coisa, ter poder para cumprílas é outra coisa. Uma coisa é alguém dizer que fará isso ou
aquilo outro; mas, fazer o que foi prometido, é outra conversa.
Deus tem poder para cumprir suas promessas? Podemos confiar a
Ele tudo que temos, com segurança? Podemos colocar em suas
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mãos nossas vidas temporais, nossas possessões eternas e nossa
alma eterna? Será que Deus pode cuidar do nosso destino, para
que nossos desejos mais preciosos sejam realizados?
Será que Deus é amoroso e amável? Podemos amá-lo, com
segurança? Será que a palavra “adoração” não seria uma palavra
melhor para expressar nosso sentimento para com Deus? Não
podemos adorar alguém em quem não se pode confiar.
Vamos considerar cinco pontos, neste tema, acompanhados
pelas suas referências nas Escrituras.
1.
Deus fez muitas promessas maravilhosas, todas precedidass
pela devida consideração. Nenhuma delas cairá, nem uma
pequena parte delas.
Estas promessas podem até ser tardias, da maneira que os
homens consideram algo como sendo tardio. Aprendemos numa
lição anterior que Deus, embora escolha trabalhar de acordo com
a lei do tempo, não é ele mesmo limitado pelo tempo, e
certamente ele não é obrigado a fazer as coisas na hora em que
nós achamos que ele deveria fazê-las. Portanto, deixe-me dizer
isso de novo. Deus fez muitas promessas maravilhosas, todas
precedidas pela devida consideração, e nenhuma delas irá falhar,
nem sequer uma pequena parte delas, mesmo que pareça que elas
demoram muito a acontecer.
No quinto livro do Velho Testamento, encontramos as
seguintes palavras: Saberás, pois, que o SENHOR teu Deus, ele
é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até
mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos.
(Deuteronômio 7:9).
Perceba o que a Bíblia fala sobre Deus. Ele é fiel. Ele não é
desonesto. Ele não é mentiroso. Se Deus falou, se Deus entrou
numa aliança, se Deus prometeu fazer alguma coisa, ele vai
manter sua palavra. Ele guarda a aliança e a misericórdia aos que
o amam.
No meio da Bíblia, lemos isto: Porque este Deus é o nosso
Deus para sempre; ele será nosso guia até à morte (Salmo
48:14). Então, se você confiar sua vida a Deus, e confiar em
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Deus para te guidar, dirigir, e conduzir pela vida, você estará
cometendo um erro? Não, Deus é digno desta confiança. O
salmista diz que Ele nos guiará até o dia da nossa morte e, além
disso, ele será nosso Deus para sempre.
Em Deuteronômio aprendemos que ele guarda alianças a
milhares de gerações, e no Salmo 48 vimos que ele será o Deus
digno de confiança, para todo sempre.
No Novo Testamento encontra-se uma declaração
maravilhosa. A Bíblia diz Em esperança da vida eterna, a qual
Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos
séculos (Tito 1:2).
De acordo com a revelação escrita que Deus nos deu acerca
de si mesmo (que nunca foi e nunca será desmentida, nem sequer
um jota ou um til), Deus não pode mentir. Ele é digno da sua
confiança? Com certeza eu creio que sim.
Esta é a melhor maneira que conheço de explicar o versículo
que lemos. Se você é um homem, e não uma mulher (estamos
falando sobre seu corpo físico), se você é um homem você não
pode gerar um filho. Você não possui, dentro de você, a
capacidade de gerar um filho. É absolutamente impossível você
dar à luz um filho. Da mesma forma, Deus não pode mentir. Ele
não possui, dentro de si mesmo, as características necessárias
para mentir. Ele é santo. Ele é verdadeiro. Ele é totalmente justo.
Ele não pode mentir.
2.
Sempre traz-nos refrigério, quando estudamos exemplos
que mostram como as promessas de Deus são mantidas nos
mínimos detalhes no passar de muitos séculos. Ainda que os
versículos a seguir prometam julgamento ao invés de bençãos,
mesmo assim eles são uma benção para nossos corações, porque
eles nos ensinam que Deus mantém sua palavra.
Por exemplo, em Ezequiel 26:4-5 está escrito Elas
destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres; e eu
lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No
meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes; porque eu o
falei, diz o Senhor Deus; e servirá de despojo para as nações.
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Novamente, em Isaías 13:19-20, nós vemos: E Babilônia, o
ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será
como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca
mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em
geração; nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os
pastores ali farão deitar os seus rebanhos.
Hoje, quase três mil anos depois destas palavras terem sido
ditas, Tiro é um lugar onde os homens estendem suas redes, e
nenhum pastor arma sua tenda no local da Babilônia antiga. Você
pergunta: “Por que isso?” Porque Deus disse que seria assim.
Quando Deus diz que algo vai acontecer de um jeito, então
aquilo ACONTECERÁ DAQUELE JEITO. Você pode confiar
em Deus.
3.
Deus nunca frustrou aqueles que confiaram nele num
caso de emergência. Deus não pode falhar com eles e continuar
sendo Deus. Podemos confiar nele para salvação, bem como para
tudo que precisamos.
Em Josué encontra-se um versículo excelente das Escrituras:
Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor
falou à casa de Israel; tudo se cumpriu (Josué 21:45). Que
versículo maravilhoso, não é mesmo?
Em Salmos 27:10, diz a Escritura: Porque, quando meu pai
e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele
prometeu ser seu Pai celestial. Ele prometeu levar-nos em seus
braços (Deuteronômio 33:27) e ele lembra-se de nós como a ama
lembra do seu filho, que ela cria (Isaías 49:15). Ele prometeu ser
um amigo mais chegado do que um irmão (Provérbios 18:24).
Ele prometeu nunca nos deixar, nem nos abandonar (Hebreus
13:5).
Toda semana recebemos centenas de cartas, de vários
lugares ao redor do mundo, de pessoas que obtiveram um de
nossos livros, de segunda mão. Não sei com quem estou falando,
mas sei com certeza que a religião produz ódio. O cristianismo
bíblico produz amor, mas a religião produz ódio. Muitos de
vocês foram criados num sistema religioso de ódio. Vou te contar
como eu sei disso: Se você confiasse no Senhor Jesus Cristo
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como seu Salvador pessoal, se você cresse no Deus da Bíblia e
fizesse dele o seu Deus, e recebesse dele o seu dom gratuito da
vida eterna, seu pai e sua mãe expulsariam você de casa.
Em alguns lugares, a família faz um funeral, zombando de
você. Talvez você seja excomungado do seu vilarejo, ou talvez
perca sua posição na sociedade. Outros talvez percebam que
seriam perseguidos e ameaçados, na própria igreja onde hoje
frequentam, caso nascessem de novo e começassem a viver de
acordo com os preceitos da Bíblia Sagrada. Alguns de vocês,
talvez, poderão perder todas as suas possessões terrenas. Pode ser
que você ponha até mesmo sua vida em risco, por tornar-se um
verdadeiro cristão. Eu estou consciente disso. Todas essas obras
são fruto da religião. A religião mata! A religião traz ódio!
Religião é do diabo!
Mas o cristianismo bíblico é Deus amando o homem,
trazendo, pelo seu amor, o homem ao Senhor Jesus Cristo, aquele
que deu sua vida por você para que você pudesse ser salvo. O
cristianismo verdadeiro, que crê na Bíblia, é Deus, em amor,
perdoando seus pecados quando você o invoca, e fazendo com
que você se torne seu filho.
Se você confiar no Senhor Jesus Cristo, a maravilhosa
promessa do Salmo 27:10 será sua. Se você confiar em Deus, se
você crer no seu Filho, para sua salvação, ainda que seu pai ou
sua mãe abandone você, o Senhor vai ampará-lo. Ele será o seu
Pai. Ele será para você mais do que uma mãe é capaz de ser. Ele
será para você mais do que qualquer amigo ou irmão pode ser.
Ele será seu “tudo em todos”.
Você pode confiar em Deus para tomar conta de você. Você
pode confiar em Deus para te amar, te guardar, te proteger, te
abençoar. Você pode confiar nele completamente.
Em Filipenses 4:19, aprendemos que, não somente você
pode confiar em Deus para salvar sua alma, mas Cristo Jesus é
também o meio pelo qual Deus supre todas as nossas
necessidades. Este versículo maravilhoso diz, O meu Deus,
segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades
em glória, por Cristo Jesus.
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É através das riquezas dele que Deus supre a tua
necessidade. Ainda que você não consiga ver uma saída para
prover as suas próprias necessidades, é maravilhoso conhecer
Deus, olhar para ele e confiar nele, porque suas riquezas não têm
limite. Ele sustém os mundos na palma de sua mão. Deus não
tem falta de nada. Você pode confiar nele.
4. O plano e o propósito de Deus para nós é que todos os nossos
desejos justos sejam satisfeitos e que sejamos totalmente e
eternamente felizes.
Quero citar vários versículos para você, sobre esta linha de
raciocínio:
Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença há fartura
de alegrias; à tua mão direita há delícias perpetuamente (Salmo
16:11).
Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça; eu me
satisfarei da tua semelhança quando acordar (Salmo 17:15).
Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da
sua salvação (Salmo 24:5).
Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os
filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se
fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente
das tuas delícias (Salmo 36:7-8). Quem é este? Vamos ler
novamente uma parte do versículo 7: Quão preciosa é, ó Deus, a
tua benignidade, pelo que... homens... se abrigam. Será que
você pode confiar em Deus? Você quer confiar em Deus? Você
quer vir como um pintinho, que corre para a mãe, a qual abre
suas asas sobre o pequenino e o coloca ao seu lado, para que ele
sinta o seu calor, sua segurança, e sua proteção? Você quer
confiar nas asas do Deus Altíssimo? Você quer descansar nele e
permanecer nele?
Ora, o que o mundo tem a te oferecer? Alguns de vocês
nunca se tornaram cristãos. Vocês rejeitaram Jesus Cristo. Vocês
o puseram de lado, porque vocês não querem abrir mão de
alguma pequena coisa, algum pequeno hábito, algum pequeno
prazer, ou alguma atividade.
Vocês estão enganados. Posso dizer, sem meias palavras,
vocês estão errados. Deus dá plenitude de bençãos, plenitude de
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prazer, plenitude de alegria, plenitude de felicidade, plenitude de
satisfação. Você sabe que as coisas, atividades e prazeres deste
mundo nunca te deram esta plenitude. As coisas nunca podem
satisfazer. Oh, como Deus quer abençoar você, e você tem
apenas que crer nele.
Veja outra grande promessa feita àqueles que crêem em
Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque
já as primeiras coisas são passadas (Apocalipse 21:4).
Este é meu futuro. E o seu? Deixe-me repetir: O plano e o
propósito de Deus para nós é que todos os nossos desejos justos
sejam satisfeitos, e que sejamos totalmente e eternamente felizes.
Se você confiar em Deus, ele fará isso.
5.
Aos que conhecem bem Deus, ele se torna o primeiro
entre milhares, o totalmente desejável. Quero que você leia estas
palavras. Elas estão em Cantares de Salomão, capítulo 5.
Primeiro vejamos o versículo 10: O meu amado é branco e
rosado; ele é o primeiro entre dez mil. Agora, o versículo 16 do
mesmo capítulo: A sua boca é muitíssimo suave; sim, ele é
totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó
filhas de Jerusalém.
Sim, ele é totalmente desejável. Ora, quanto mais você
confia em Deus, quanto mais você crê na sua palavra, mais você
descobre o quanto ele é desejável.
Quero te pedir para fazer uma coisa. Você pode deixar de
lado seu ceticismo e suas dúvidas, e, com todo seu coração,
confiar em Deus? Você poderia parar de querer determinar se ele
é ou não digno de sua confiança?
Uma vez um homem pegou a Bíblia de uma velha senhora, e
observou que, ao lado de centenas e centenas de versículos, havia
duas letras escritas. Em vários versículos, ela escreveu a letra
“P”. Dentre esses, em muitos ela escreveu a letra “C” ao lado do
“P”. Aí, perguntaram a ela qual era o significado dessas duas
letras escritas ao longo da Bíblia dela. Ela respondeu “Quando eu
vejo um versículo na Bíblia, se é algo que eu preciso, eu vou a
Deus em oração. Eu confio em Deus para cumprir a palavra que
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Ele prometeu naquele versículo da Escritura. Quando eu faço
isso eu coloco um “P” ao lado do versículo, que significa
provado.
“Muitas vezes, depois de poucos dias, já posso pegar uma
caneta e escrever um “C” ao lado do “P”. “P” para provado e “C”
para confirmado. Eu provei meu Deus, e ele confirmou ser
verdadeiro.”
Os homens questionam o tempo todo a bondade de Deus.
Tudo que esses homens realmente precisam é conhecê-lo. Todos
que conhecem Deus pessoalmente o louvam abertamente. Há
muitos que vivem perto de nós, os quais confiaram totalmente
em Deus, esperando nas suas promessas no meio de dificuldades
seríssimas, e o testemunho deles não pode ser ignorado. O
testemunho deles é de que Deus é verdadeiro. Deus é justo. Deus
é digno de confiança.
Às vezes Deus não livra do sofrimento físico, ou da morte,
como no caso dos seus mártires, mas todos os que passaram por
esses sofrimentos e testificaram, concordam que sua graça estava
presente, sustentando-os, fazendo com que mesmo aquele grande
sofrimento fosse um momento de benção e comunhão com seu
Redentor.
Deus não está pedindo para você confiar num homem, num
líder religioso, num pregador ou num professor. Sabemos que
todos esses são fracos e falhos assim como nós. Querido leitor,
Deus está pedindo que você confie nele. Ele não pode mentir. Ele
guarda suas alianças. Ele cumpre aquilo que ele disse que vai
fazer.
Deus não está apens pedindo que você confie em quem é
digno de confiança, mas ele está na verdade pedindo que você
faça a coisa mais fácil, a menor de todas as coisas.
Deus não está pedindo que você faça obras para ele, apesar
de que, quando você for um crente, você se deleitará em serví-lo.
Ele não está pedindo que você dê ofertas a ele e à sua obra,
apesar de que, quando você vier a conhecê-lo, você vai querer
muito fazer isso.
Ele não está pedindo a você para que você mude sua vida.
Ele vai mudar você, de dentro para fora, pelo seu próprio poder.
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Fazer promessas é uma coisa, ter capacidade de cumprí-las é
outra coisa. Dizer que vai fazer é uma coisa, mas, fazer de fato, é
outra coisa.
Poderá Deus cumprir suas promessas? Podemos confiar tudo
a ele? Podemos colocar em suas mãos nossas vidas temporais,
nossas possessões terrenas e nossa alma eterna? Será que Deus
pode cuidar do nosso destino, para que nossos desejos mais
preciosos sejam realizados?
Após muitos anos de vida cristã que já vivi, posso dizer com
toda certeza que nosso Pai celestial cumpre a sua palavra
totalmente. Pode-se confiar em todas as suas promessas, com
segurança e alegria.
Todas estas bençãos virão se você fizer a menor coisa, a
mais simples, aquilo que Deus pediu que você faça – confie nele.
A Bíblia diz Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo... (Atos
16:31). A Bíblia diz, ... para que todo aquele que nele crê, não
pereça, mas tenha vida eterna (João 3:16). A Bíblia diz Se com
a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo
(Romanos 10:9).
Você é um pecador. Você precisa ser salvo. Deus disse em
sua palavra que se você vier a ele e arrepender-se do seu pecado
e pedir a ele que te salve, ele o salvará.
Você crê nele? Você quer confiar nele? Somente ele é digno
de sua confiança.
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A PALAVRA DE DEUS (PARTE UM)
O Velho e o Novo Testamento são, juntos, a palavra de
Deus. O Novo Testamento cita diversas vezes o Velho
Testamento como sendo a palavra de Deus, enquanto que o
Velho Testamento prevê muitos eventos que ocorreram e foram
escritos no Novo Testamento. Assim, se conseguirmos provar
que o Velho Testamento é a palavra de Deus, nossa tarefa estará
cumprida.
Jesus e os apóstolos possuíam, liam e utilizavam o Velho
Testamento da mesma forma que fazemos hoje. O testemunho de
Jesus a respeito das Escrituras é de suma importância,
especialmente o testemunho de Jesus DEPOIS da sua
ressurreição, que trataremos neste capítulo.
1. O Senhor Jesus Cristo fez diversas citações da Bíblia, como
sendo a palavra de Deus, e citou exatamente os ilvros que tem
sido mais questionados. Daremos vários exemplos a seguir.
Primeiramente, em João 3, temos Jesus conversando com
um líder religioso chamado Nicodemus, um fariseu que veio à
noite interrogá-lo. Nos versículos 14 e 15, Jesus diz a ele, E,
como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que
o Filho do homem seja levantado; Para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O livro de Números tem sofrido ataques de eruditos e
críticos da Bíblia, os quais alegam que o livro não é verdadeiro.
Justamente neste livro temos o registro da época em que os filhos
de Israel andaram errantes no deserto a caminho da terra
prometida. Eles pecaram e se rebelaram, por isso Deus enviou
serpentes entre eles, que morderam muitos dentre o povo. Então,
multidões de pessoas começaram a cair mortas no deserto.
Deus falou com Moisés e disse a ele que fizesse uma
serpente de bronze, e que pusesse sobre uma haste e levantasse
ao alto, no ar, para que as pessoas que foram picadas pelas
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serpentes pudessem vê-la. Qualquer que olhasse para aquela
serpente viveria. Eles foram salvos quando creram em Deus o
suficiente para obedecerem suas instruções.
Em João 3, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que aquela
serpente na haste era uma figura dEle mesmo. Ele iria morrer na
cruz por todos os homens, de modo que qualquer pessoa que
olhasse para ele, pela fé, pudesse viver, ainda que tivesse sido
picada pela serpente do pecado.
O Senhor Jesus Cristo não apenas ensina esta lição, mas ao
fazer isto Ele testifica que o livro de Números, no Velho
Testamento, é verdadeiro. De acordo com Jesus, o livro de
Números é, na verdade, a palavra de Deus.
Em Mateus 22:30-32 lemos, Porque na ressurreição nem
casam nem são dados em casamento; mas serão como os anjos
de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não
tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de
Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é
Deus dos mortos, mas dos vivos.
Havia aqueles que não criam na ressurreição literal, física,
corpórea. O Senhor Jesus Cristo disse que eles estavam errados.
Ele disse que haverá uma ressurreição física, literal, corpórea –
não uma reencarnação, e não uma transcendência ao mundo
espiritual, mas sim que o corpo, literalmente, ressuscitaria dos
mortos para encarar Deus no juízo final.
O Senhor Jesus Cristo não somente ensinou isso e provou
através da citação das Escrituras do Velho Testamento, mas
também, ao mesmo tempo, testificou que o livro de Êxodo é
verdadeiro.
Ao longo de todos os séculos de Cristianismo, eruditos e
críticos tem feito ataques contra o segundo livro da Bíblia
(Êxodo). No livro de Êxoco lemos sobre o Cordeiro da Páscoa e
o seu sangue sendo derramado, o que são figuras do Senhor Jesus
Cristo que morreu para nossa salvação (I Coríntios 5:7). Lemos
também sobre os filhos de Israel atravessando o Mar Vermelho,
que é uma figura do nosso batismo (I Coríntios 10:1-4). Lemos
também no livro de Êxodo sobre Deus dando suas leis, estatutos
e mandamentos ao homem.
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Portanto, quando os críticos e céticos atacam o livro de
Êxodo, eles estão minando a fé nas grandes verdades que este
livro contém. Mas, meu amigo, o Senhor Jesus Cristo, quando
citou o livro de Êxodo, testificou o fato de que ele é, foi e sempre
será a pura e perfeita palavra de Deus. Se você crê em Jesus você
tem que crer no livro de Êxodo.
Em Mateus 19, Jesus novamente está tratando com os
fariseus. Observe atentamente os versículos 3 e 4: Então
chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: É
lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo?
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que
aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez,.
Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo não apenas testifica
que a teoria da Evolução é uma mentira, mas também, como
Criador do homem, Ele testifica que o livro de Gênesis é
verdadeiro.
Gênesis é o livro da Bíblia que recebe o maior número de
ataques, mas não de Jesus. De acordo com o Senhor, Gênesis é,
de fato, a pura e perfeita palavra de Deus, no qual devemos
confiar, INCLUSIVE os seus primeiros capítulos que falam em
detalhes e relatam como Deus criou os céus, a terra e tudo que
neles há.
Veja só, nosso mundo hoje está cheio de pessoas religiosas
que odeiam Deus. Nossas igrejas e seminários estão cheios de
religiosos - professores, educadores, pregadores, ministros,
profetas, sacerdotes, evangelistas, que estão prontos a chamar
Deus de mentiroso. Amados, essas pessoas atacam o livro de
Gênesis. Eles dizem que não passa de mentira. Eles chamam o
livro de Gênesis de mito. Eles o consideram um conto de fadas
moral. Eles acusam o livro de Gênesis de ter sido inventado por
Moisés ou algum outro homem.
Mas o Senhor Jesus Cristo, Deus manifestado em carne,
afirmou que o o livro de Gênesis é verdadeiro. Ele afirmou que
Gênesis está correto e repreendeu os líderes religiosos da sua
época por não terem lido e acreditado neste livro. Jesus
continuou e em Mateus 19:8 ele afirmou, Disse-lhes ele: Moisés,
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por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar
vossas mulheres; mas ao princípio não foi assim.
O Senhor Jesus Cristo testificou que o livro de Gênesis é
verdadeiro.
Em Mateus 12, os fariseus aparecem novamente. (Cuidado
com homens que sempre querem discutir e debater). Nos
versículos 38-41 está escrito: Então alguns dos escribas e dos
fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver
da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma
geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará
outro sinal senão o do profeta Jonas; Pois, como Jonas esteve
três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho
do homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas
ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque
se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui
quem é mais do que Jonas.
Eu sei o que é que os infiéis estão dizendo por aí! Eles dizem
que não tem como uma baleia ter engolido Jonas. Eles dizem que
o livro de Jonas não passa de uma história, um mito, um conto de
fadas.
“Impossível”, é o que dizem os filhos de Adão indomáveis.
Mas, meu amigo, as coisas que são impossíveis aos homens são
possíveis a Deus. O livro de Jonas ensina que um GRANDE
peixe engoliu Jonas, um que Deus tinha preparado especialmente
para o propósito de engolir o profeta desobediente. O Senhor
Jesus disse que era uma baleia. Ora, eu não sei quem é que possa
ter dito a você que o livro de Jonas é um mito, ou um conto de
fadas, mas te digo com certeza que o Senhor Jesus Cristo
acreditava no livro de Jonas.
Depois de Jonas, o segundo livro da Bíblia mais atacado é o
livro de Daniel. Entretanto, perceba a certeza com a qual Jesus se
baseia nas palavras do livro de Daniel em Mateus 24:15-16:
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que
falou o profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, atenda;
Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. De
acordo com o Senhor Jesus, durante a grande tribulação, que virá
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no futuro, a vida dos homens dependerá de eles crerem no livro
de Daniel.
Portanto, repetindo o primeiro tópico: Jesus citou diversas
vezes a Bíblia como sendo a palavra de Deus, e citou exatamente
os livros que tem sido os mais questionados.
2.
Jesus embasou as Suas próprias declarações, de que Ele é o
Messias, nas profecias das Escrituras do Velho Testamento.
Em Lucas 24, o Senhor Jesus Cristo estava caminhando na
estrada para Emaús, com dois discípulos. Estes discípulos
estavam muito tristes. Jesus perguntou a eles por que eles
estavam tão tristes e eles disseram que Aquele, que eles
pensaram ser o Messias, havia sido crucificado. Eles disseram
que alguns haviam ido ao sepulcro bem cedo, naquela manhã, e
encontraram o túmulo vazio, sem o corpo de Jesus. Eles disseram
que estavam preocupados, sem saber o que tinha acontecido com
o corpo.
Veja a resposta do Senhor nos versículos 25-27: E ele lhes
disse: O néscios, e tardos de coração para crer tudo o que os
profetas disseram! Porventura não convinha que o Cristo
padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando
por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se
achava em todas as Escrituras.
De acordo com a Bíblia, Moisés (esses são os cinco
primeiros livros da Bíblia – Gênesis, Êxodo, Levítico, Números,
Deuteronômio) e TODOS os profetas (todos os livros de Josué
até Malaquias no seu Velho Testamento) estavam falando,
escrevendo e testificando de Jesus Cristo.
No versículo 44 lemos, E disse-lhes: São estas as palavras
que vos disse estando ainda convosco: Que convinha que se
cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e
nos profetas e nos Salmos. De acordo com Jesus, a lei de
Moisés, os Salmos e os escritos dos profetas eram todos a palavra
inspirada de Deus, testificando da pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Nos versículos 45 e 46, está escrito, Então abriu-lhes o
entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes:
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Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e
ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos.
Esta é a mensagem do evangelho– Porque primeiramente
vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por
nossos pecados, segundo as Escrituras, E que foi sepultado, e
que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras (1
Coríntios 15:3-4). O Senhor Jesus Cristo disse que a lei, os
profetas e os Salmos são palavras de Deus e devemos confiar
neles. Quando Jesus quis provar que Ele era, de fato, o Salvador
do mundo, que Ele era, de fato, o Filho de Deus, que Ele era, de
fato, Deus manifestado em carne, que veio buscar e salvar os
homens perdidos e caídos, tudo que Jesus fez foi apelar para a
palavra escrita de Deus.
Amado, se você quer conhecer Jesus Cristo como seu
Salvador pessoal, a Bíblia diz sobre si mesma, Estas coisas vos
escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para
que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no
nome do Filho de Deus (1 João 5:13). Deus nos deu Sua
palavra, para que o conheçamos, e conhecê-lo, crendo nele, é ter
vida eterna.
3. Jesus afirmou, enfaticamente, que todas as coisas preditas nas
Escrituras serão cumpridas. Leiamos Mateus 5:17-18: Não
cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar,
mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e
a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem
que tudo seja cumprido.
Deus não tem pecado. Deus é santo. Deus é verdadeiro e
justo juntamente. Deus veio a esta terra. Ele se manifestou num
corpo de carne. Não é uma questão de sermos inteligentes, mas
sim uma questão de sermos honestos, em reconhecer que, se a
lei, os profetas e os Salmos das Escrituras não fossem
verdadeiros, o Senhor Jesus Cristo não teria expressado a sua
aprovação a eles. O sacerdócio já estava corrompido. Jesus
condenou-os. O povo escolhido já havia se desviado. Jesus
apontou os seus erros. Os doutores da lei estavam
desencaminhando os homens. Jesus pregou contra seus erros.
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Com certeza, se as Escrituras tivessem sido alteradas ou
corrompidas pelos homens, o Senhor Jesus teria nos avisado. Ao
invés disso, Ele disse que os céus e a terra vão passar antes que
caia um jota ou um til da palavra de Deus. Com certeza, se as
Escrituras não estivessem corretas, o Senhor Jesus Cristo não
teria prometido preservá-las quando os céus e a terra não
existissem mais. O que vemos é que o Senhor Jesus Cristo
encontrou as Escrituras sendo exatamente o que elas deveriam
ser. Ele as encontrou dizendo exatamente o que deveriam dizer.
Você faria bem em acreditar na palavra de Deus.
4. Jesus anunciou novas profecias. Uma das mais destacadas foi
cumprida de forma impressionante. Observe Marcos 13:1-2: E,
saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre,
olha que pedras, e que edifícios! E, respondendo Jesus, disselhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra
que não seja derrubada.
Ele prosseguiu dizendo que Ele iria para Jerusalém, seria
traído nas mãos dos príncipes dos sacerdotes e que seria
condenado à morte. Ele testificou que iria sofrer, sangrar e
morrer a morte cruel na cruz dos romanos. Ele testificou que Seu
corpo seria sepultado num túmulo por três dias e três noites,
enquanto Ele estaria no seio da terra. Ele testificou que
ressuscitaria dos mortos, e ascenderia à destra do trono de Seu
Pai no céu.
Ele cumpriu tudo isso à risca.
Ele declarou que iria salvar do pecado todo homem, e toda
mulher, que viesse a Ele e cresse nEle. E Jesus faz isso todos os
dias.
Ele afirmou que virá novamente. Amigo, tão certo como as
Escrituras do Velho Testamento foram cumpridas, e Deus se
manifestou em carne e veio a esta terra uma primeira vez, Ele
virá novamente da forma como Ele disse.
Tão certo como Deus enviou Seu Filho ao mundo, para
morrer e pagar pelo pecado, Ele te salvará, e te perdoará do teu
pecado se você invocá-lo.
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5. Alguns pensam que, durante sua vida terrena, Jesus estava
limitado em conhecimento, e portanto seu testemunho era de
pouco valor. Mas a maior confirmação que Jesus fez das
Escrituras, de que elas são a palavra de Deus, foi depois da sua
ressurreição. Certamente não há nenhuma dúvida de que Ele
tinha conhecimento infinito no seu estado triunfal.
Em seu conhecimento infinito, Ele afirmou (como lemos
anteriormente em Lucas 24) que as Escrituras do Velho
Testamento eram verdadeiras. Ele explicou e mostrou aos seus
discípulos o que dele se achava naquelas Escrituras.
A divindade de Jesus Cristo, isto é, a verdade de que Deus se
manifestou em carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o fato
de que a Bíblia é a palavra de Deus, são duas coisas que estão
juntas. Se uma não for verdadeira, a outra também não é. E se
uma for verdadeira, a outra também é. Jesus Cristo confirmou a
veracidade das Escrituras; se Ele era Deus manifestado em carne,
isso estabelece a autoridade das Escrituras. Se Deus veio à terra,
e declarou que as Escrituras são Suas palavras, então como
podemos ter a ousadia de acreditar em seres mortais que ensinam
o contrário?
Não podemos aceitar uma PARTE da Bíblia como sendo a
palavra de Deus e rejeitar qualquer outra parte da Bíblia. Ou ela
toda é a palavra de Deus, ou nenhuma parte dela é a palavra de
Deus. Ela é tão bem costurada, uma parte confirmando a outra e
vice-versa, que ela prova ser um todo, completo, que não pode
ser quebrado.
Somos solenemente alertados contra adicionar ou tirar das
Escrituras. Veja só a última coisa que Deus, o Pai, deixou escrito
para os homens: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as
palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar
alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão
escritas neste livro; E, se alguém tirar quaisquer palavras do
livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e
da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro.
(Apocalipse 22:18-19).
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Caro leitor, é neste patamar elevado que Deus estima a Sua
palavra. Ele engrandeceu a Sua palavra sobre o Seu própriou
nome (Salmo 138:2). Ele exaltou Sua palavra ao lugar de
preeminência no mundo hoje. Meu amigo, você não pode crer em
Deus sem crer na Sua palavra, e você não pode crer na Sua
palavra sem crer em Jesus Cristo, pois as Escrituras são o registro
que Deus nos deu a respeito de Seu Filho.
Deus quer que você creia, confie nEle. Ele é digno da sua
confiança. Deus quer que você creia nEle, e Deus nunca fez
alguma coisa para que alguém tivesse motivo de perder a fé e a
confiança nEle. Oh, o Deus da Bíblia é verdadeiro e a Bíblia de
Deus é verdadeira.
Deus te deu a Sua palavra. Ele afirmou, em Sua palavra, que
você é um pecador, mas, mesmo assim, Ele ama você. Ele afirma
que você transgrediu a Sua santidade, Seu padrão, que é a
absoluta santidade perfeita, sem pecado; mesmo assim, Ele é
misericordioso e cheio de graça.
Deus quer que você habite com Ele no céu, numa perfeita e
gloriosa harmonia. Ele quer que você se regozije em sua vida
agora, e tenha vida eterna depois da sepultura.
Deus sabia que, por causa do teu pecado, por causa da tua
fraqueza, por causa das tuas falhas e pecaminosidade, você
jamais conseguiria merecer ir para o céu. Nenhum pecado pode
entrar naquele bendito lugar. Nenhuma fraqueza, nenhuma
iniquidade, nenhuma transgressão de qualquer espécie pode
entrar no céu. Então, Deus tomou sobre si a forma de homem,
para levar o teu pecado no corpo dEle na cruz. Ele sofreu,
sangrou, morreu e ressuscitou. Ele te oferece vida eterna, se você
tão somente crer nEle.
Se você apenas confiar nEle como seu Senhor e Salvador
pessoal, Ele perdoará os teus pecados e te dará vida eterna. Meu
amigo, este presente não pode ser comprado. Você não tem como
comprá-lo. Você não pode pagar por ele. Você não pode merecêlo. A vida eterna é um presente dado pelo gracioso, amoroso e
misericordioso Deus. Ele quer te dar a vida eterna.
Você deseja vir a Ele, humildemente, para receber este
grande presente? Apenas seja honesto com Deus; fale com Ele
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como você falaria com alguma pessoa de quem você quisesse
receber um presente tão grande, e lembre-se que Ele é o teu
Deus. Ele é o teu Criador. Se você quiser vir em humilde
reverência, com fé sincera, crendo e confiando no Senhor Jesus
Cristo como teu Salvador pessoal, Ele irá, de fato, purificar você
de todos os teus pecados.
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A PALAVRA DE DEUS (PARTE DOIS)
Tudo que ensinamos neste livro é tirado diretamente da
Bíblia. Cremos que a Bíblia é a revelação de Deus. Vamos
considerar cinco perguntas:
1.
De onde veio a Bíblia?
2.
Que evidência nós temos para provar que a Bíblia
é a palavra de Deus?
3.
Todas as partes da Bíblia são inspiradas?
4.
Se a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás, como
podemos saber se nós a temos hoje exatamente
como foi escrita?
5.
A Bíblia alega ser a palavra de Deus?
Cada uma destas questões é de suma importância. A menos
que estejamos convencidos quanto à resposta para cada uma
delas, a Bíblia nunca poderá ser de muita utilidade para nós,
porque a veracidade de tudo que tivermos aprendido na Bíblia
poderá ser questionada.
Bem, meu amigo, a Bíblia é a palavra de Deus. O tempo já
provou isso. Você pode perceber que, se a Bíblia não fosse
verdade, após todo esse tempo em que ela vem sofrendo o ataque
de homens, eruditos, demônios, infiéis e ateus, ela eventualmente
iria perder seu poder, influência e autoridade. Com certeza um
livro tão odiado, se não tivesse a mão de Deus sobre ele, já teria
desaparecido da face da terra. Entretanto, quanto mais a Bíblia é
atacada e blasfemada, e quanto mais os ímpios falam contra ela,
mais forte a sua luz brilha. Quanto mais os seus inimigos se
enfurecem contra ela, mais comprovada fica a grandeza do seu
poder.
1.

De onde veio a Bíblia?
A Bíblia foi escrita por pelo menos 36 homens, de todos os
estilos de vida, que habitavam em lugares bastante espalhados.
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Esses homens escreveram no decorrer de 16 séculos. Eles
produziram 66 livros separados. Muitos desses homens não
conheceram um ao outro. Muitos deles não viveram no mesmo
século. Ainda assim, nós vemos que esses 66 livros formam um
só livro, que apresenta perfeita harmonia na mensagem e na
doutrina.
A Bíblia permanece, diante de qualquer leitor honesto, sem
possuir nem uma única contradição em seu texto ou no seu
contexto, sem nenhum erro comprovado em todos os seus 66
livros. Cada um deles, e todos eles, concordam perfeitamente
entre si. A harmonia da mensagem e da doutrinam tem
influenciado o mundo para melhor, mais do que todos os outros
livros somados. A Bíblia foi escrita de um modo em que não
poderia haver nenhuma armação. Ela não poderia ter sido o plano
e propósito dos homens, porque eles não conheciam um ao outro.
A Bíblia diz: Havendo Deus antigamente falado muitas
vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas (Hebreus
1:1). Deus falou com os homens, homens diferentes, de
diferentes maneiras, em diferentes ocasiões, mas o mesmo todopoderoso Deus falou suas palavras aos homens.

2.
Que evidência nós temos para provar que a Bíblia é a palavra
de Deus?
Os homens que escreveram a Bíblia eram, em todos os
casos, homens santos. Entretanto, a santidade deles não é a
origem da Bíblia.
A Palavra de Deus declara em II Pedro 1:21 Porque a
profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito
Santo. Sim, eles eram homens santos, mas Deus não pegou os
escritos de homens santos e os compilou num livro. Ao invés
disso, Deus pegou homens santos e deu a eles as Suas palavras
para que eles escrevessem e registrassem.
A Bíblia não é a palavra de Pedro, a palavra de Tiago, a
palavra de João, a palavra de Isaías, a palavra de Jeremias, a
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palavra de Davi, ou a palavra de Moisés. A Bíblia é a palavra de
Deus. Deus escolheu homens santos, como Davi, Moisés,
Samuel, Pedro, Mateus e Lucas. Mas Ele escolheu estes homens
para registrarem as palavras do próprio Deus. A Bíblia não é um
livro de escritos religiosos de homens super-espirituais. A Bíblia
é a palavra de Deus.
Em II Timóteo 3:16-17 lemos, Toda a Escritura é
divinamente inspirada , e proveitosa para ensinar , para
redargüir, para corrigir , para instruir em justiça; Para que o
homem de Deus seja perfeito , e perfeitamente instruído para
toda a boa obra.
Repare que Deus inspirou as Escrituras. Os homens santos
meramente registraram as Escrituras inspiradas. Ora, muitos
desses homens sofreram duramente por causa das verdades que
eles ensinaram. Vários deles foram martirizados. Mas em
nenhuma ocasião eles voltaram atrás nos seus ensinos, porque
eles sabiam, todos eles, que eles haviam declarado e proclamado
ao mundo as palavras do próprio Deus.
Um exemplo de várias dessas pessoas pode ser encontrado
em Hebreus 11. Nos versículos 32 a 39, está escrito, E que mais
direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque,
e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas,
Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões,
Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da
fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em
fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela
ressurreição os seus mortos; uns foram torturados, não
aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor
ressurreição; E outros experimentaram escárnios e açoites, e
até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados,
mortos ao fio da espada; andaram vestidos de peles de ovelhas
e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados (Dos quais o
mundo não era digno), errantes pelos desertos, e montes, e
pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido
testemunho pela fé,não alcançaram a promessa,
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Essas pessoas estavam tão certas, no profundo dos seus
corações, de que elas possuíam as palavras do próprio Deus, que
elas estavam dispostas a perder suas propriedades, possessões,
futuro, família, amigos, saúde a até mesmo suas vidas, para viver
de acordo com a verdade que Deus havia dado a elas.
Um ótimo exemplo encontra-se em Jeremias 38:1-2, 5-6:
Ouviram, pois, Sefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de
Pasur, e Jucal, filho de Selemias, e Pasur, filho de Malquias, as
palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim
diz o Senhor: O que ficar nesta cidade morrerá à espada, de
fome e de pestilência; mas o que sair aos caldeus viverá;
porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. E disse o rei
Zedequias: Eis que ele está na vossa mão; porque o rei nada
pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias, e o
lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no
átrio da guarda; e desceram a Jeremias com cordas; mas na
cisterna não havia água, senão lama; e atolou-se Jeremias na
lama.
Você pode dizer “Mas por que um homem iria se deixar ser
lançado numa cova, numa cisterna cheia de lama, fungos e
imundícia?” Eu te direi por quê! É porque ele sabia com certeza
que ele tinha as palavras de Deus. Estes homens afirmaram, a
maioria deles de forma direta, que a mensagem que eles
escreveram foi recebida de Deus. Eles sabiam que a haviam
recebido, para passarem a diante ao povo como as palavras de
Deus. Você encontra vez após vez após vez esses homens
afirmando “Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, a palavra do
Senhor veio a mim dizendo, Deus disse”.
Eu sei que muitos religiosos alegam que falam em nome de
Deus, mas as Escrituras do Velho Testamento somadas com as
Escrituras do Novo Testamento e foram preservadas em um
livro. Esse texto de 66 livros permanece sem nenhum erro
comprovado sequer, e sem nenhuma contradição. Ele está
firmado, com toda a evidência, conclusivamente, como a palavra
perfeita e santa de Deus.
Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 30:5 Toda a Palavra
de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele.
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Em Salmo 138:2 lemos: Inclinar-me-ei para o teu santo
templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela tua
verdade; pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu
nome.
Este é o lugar que Deus Todo Poderoso dá às suas palavras –
um lugar exaltado, magnificado, acima do Seu próprio nome.
Qual é o lugar que você vai dar às palavras de Deus na sua vida?
A Bíblia diz em Salmos 19:7-10, A lei do Senhor é perfeita,
e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá
sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e
alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro, e ilumina
os olhos. O temor do Senhor é limpo, e permanece
eternamente; os juízos do Senhor são verdadeiros e justos
juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que
muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos favos.
Deus afirmou claramente que toda Escritura é dada por Sua
inspiração. Ele afirmou inequivocamente que Ele magnificou Sua
palavra. Se o nome de Deus não puder ser confiável, a pessoa de
Deus não poderá ser confiável. Deus não pode ser confiável se
ele não for verdadeiro. Se você não possui uma palavra que você
possa confiar, você não tem um Deus que você possa confiar. Se
você não possui uma palavra que é verdadeira, você não possui
um Deus que é verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira. Deus
é perfeito. A palavra de Deus é perfeita.
Deus é confiável e Sua palavra é confiável.
Você pode perguntar “Quais palavras?” TODA palavra de
Deus é pura. Ora, meu amigo, há aqueles que dirão a você que,
quando a palavra de Deus foi originalmente escrita, ela era
perfeita, verdadeira e sem erros. Mas, então, eles vão dizer que
ao longo do tempo, à medida que os homens copiaram a palavra
de Deus de página em página, e à medida que os homens
traduziram a palavra de Deus de língua em língua, era
IMPOSSÍVEL que esses homens pudessem evitar que erros
afetassem a Bíblia.
Deixe-me perguntar uma coisa: Quando Deus deu sua
palavra aos homens, para que tipo de homens ele a deu? Você
responderá “homens santos”.
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Tudo bem, de acordo com a Bíblia, o que são homens
santos? Eles eram pecadores, que não eram absolutamente nada
se não fosse pela graça de Deus. Deus inspirou Suas palavras e
deu Suas palavras a estes homens, e estes homens registraram as
palavras de Deus.
Paulo era desobediente (Romanos 7). Davi era um adúltero
(II Samuel 11) Pedro era um mentiroso (Lucas 22:56-62). Elias
era um covarde (I Reis 19).
Você poderia confiar nesses homens para inventar uma
Bíblia Sagrada? Não. Então por que é que nós iríamos dar
ouvidos a toda essa histeria sobre escribas imperfeitos e
tradutores imperfeitos? A Bíblia foi (originalmente) e é (hoje) a
palavra de Deus, não do homem.
Deixe-me perguntar uma coisa. Se Deus originalmente deu
Sua palavra nas mãos dos homens, se Deus originalmente teve
Sua palavra perfeita colocada em escritos humanos, você acha
que Deus é capaz de preservar esta palavra, mantendo esta
palavra pura, mantendo esta palavra correta, livre de erros até os
dias de hoje? Você acredita que Deus é capaz de fazer isso?
Não estou perguntando se Deus fez isso; eu quero apenas
saber se você acredita que Deus é CAPAZ de manter Sua palavra
pura e perfeita, desde o tempo em que ela foi escrita
originalmente, até o dia de hoje.
Você acredita que Deus é capaz de fazer isso? Eu acho que
todos nós concordamos que Ele certamente é capaz.
O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24:35, O céu e a
terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Deus disse que Suas palavras não iriam passar. Deus sabe o que
Ele deu aos homens nos manuscritos originais. Ele não se
esqueceu. Deus sabe exatamente o que Ele disse.
Então, deixe-me perguntar uma outra coisa: Você crê que
um Deus, que busca se revelar à humanidade e que escolheu
revelar a si mesmo para humanidade através de palavras escritas,
deseja que os homens de todas as gerações o conheçam?
Eu acho que todos nós temos que concordar que Deus não
favorece ou escolhe uma ou outra geração para salvação em
detrimento de outra. Deus deu Suas palavras originalmente de
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uma forma pura e perfeita para uma determinada geração de
homens (seja a geração de Moisés, a geração de Davi, a geração
de Isaías, Mateus, Marcos, Lucas, ou a geração do apóstolo
Paulo). Ele deu àquela geração Sua palavra para que Eles
pudessem conhecê-lo por aquela revelação.
Ora, Deus SABE exatamente o que Ele disse originalmente
e Deus sabe EXATAMENTE o que Ele deu à geração para a qual
ele originalmente falou aquelas palavras escritas. Se Deus deseja
que as almas dos homens neste presente dia o conheçam, da
mesma forma que Ele fez na geração que recebeu os escritos
originais, seria razoável acreditar que Deus garantiu que nós
tenhamos as Suas palavras, exatamente como a primeira geração
da igreja do Novo Testamento as teve?
Isso me parece ser algo bastante lógico, bastante razoável de
se acreditar, conhecendo Deus como nós o conhecemos. Sua
palavra permanece no céu, e o céu e a terra passarão antes que
esta palavra passe.
Não dependemos dos homens para que eles nos lembrem do
que Deus falou no passado. Deus sabe exatamente o que Ele
disse. Ele tem tudo escrito no céu.
Em Deuteronômio 30:11-14, somos ensinados que Deus
quer que o homem o conheça. O homem conhece a Deus pela
Sua palavra. Portanto, Deus não limitou Sua palavra a um lugar
no céu onde o homem não pode obtê-la. Ele não colocou Sua
palavra além do mar onde o homem não pode encontrá-la.
Porque este mandamento, que hoje te ordeno, não te é
encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para
dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga, e no-lo
faça ouvir, para que o cumpramos? Nem tampouco está além
do mar, para dizeres: Quem passará por nós além do mar, para
que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos?
Porque ESTA PALAVRA ESTÁ MU I PERTO DE TI, na tua
boca, e no teu coração, para a cumprires.
Jeová colocou suas palavras nas mãos dos homens. Ora,
você crê que Deus utilizou homens, originalmente, para registrar
Suas palavras inspiradas?
Sim, você crê nisso, porque a Bíblia diz isso.
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Você crê que os homens podem conhecer a Deus através da
Sua palavra escrita? Sim, você crê, porque a Bíblia diz.
Você crê que Deus sabe, hoje, aquilo que Ele originalmente
falou a cada um dos escritores da Bíblia? Sim, você crê, porque a
Bíblia diz.
Você crê que Deus preservou Suas puras, perfeitas, retas e
justas palavras até HOJE, para os homens DESTA geração, que
querem conhecê-lo? Cada uma das palavras, com perfeição?
Você dirá “Ora, eu acreditaria, se a Bíblia dissesse isso. Eu creria
se esta promessa estivesse na Bíblia.”
Muito bem, veja Mateus 24:35, o que Jesus promete:
Passarão os céus e a terra, mas as minhas PALAVRAS (não diz
“idéias”, nem diz “doutrina”, o que diz é palavras, no plural, cada
uma delas) não vão passar. Pronto. Leia de novo. Acredite!
Agora, vou perguntar novamente. Você crê que o Deus que
originalmente inspirou sua pura e perfeita palavra, e que a deu ao
homem, você crê que ele preservou esta pura e perfeita palavra
para esta geração, de modo que os homens de nossos dias possam
ter a palavra de Deus pura e perfeita em suas mãos? SIM, você
acredita porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz!
Meus amigos, eu digo a vocês, na autoridade do Deus do
céu, eu tenho em minhas mãos as puras e perfeitas palavras do
Senhor. Não me importo com escribas, eruditos, tradutores,
digitadores ou copistas. Eu conheço Deus. Eu acredito em Deus.
O Deus que eu conheço e o Deus que eu creio, foi este Deus que
me disse que Ele inspirou Sua palavra. Ele me disse que Ele deu
Sua palavra para o homem. Ele me disse que Suas palavras puras
e perfeitas não vão passar.
Esta Bíblia Sagrada diz: Necessário vos é nascer de novo.
Esta revelação divina declara: Crê no Senhor Jesus Cristo e
serás salvo, tu e tua casa. A escritura inerrante afirma: Cristo
morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras.
Esta Bíblia preservada diz: Se com a boca confessares ao
Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, serás salvo... porque todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo.
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Esta é a palavra de Deus. É melhor você acreditar nela.
Prezado leitor, você tem uma cópia da palavra de Deus, pura,
perfeita e santa? Graças a Deus que sim.
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A PALAVRA DE DEUS (PARTE TRÊS)
Os homens conhecem a Deus através da palavra que Deus
deu a eles. Deus usou homens santos para escrever e registrar as
palavras do próprio Deus, para que pudéssemos conhecê-lo. Não
fomos entregues às nossas próprias imaginações e opiniões. Não
fomos entregues para seguirmos tradições ou superstições. Nem
fomos deixados na escuridão, sem que tivéssemos nada para
seguir. Deus nos deu o registro escrito que Ele inspirou, para que
nós tenhamos a explicação de quem é Deus. Todo tempo do
mundo seria pouco para enfatizar a autoridade da palavra de
Deus.
Nesta lição vamos considerar seis razões pelas quais
podemos confiar as nossas almas na verdade contida na Bíblia
Sagrada, com segurança e com certeza.
1. Sabemos que a experiência, sozinha, não pode ser o teste para
saber se algo é verdade ou não. Entretanto, o teste final
geralmente vai ser apenas a experiência. Esse “algo” funciona? É
isso que queremos saber. No caso aqui, podemos colocar as
verdades e promessas reveladas na Bíblia à prova, podemos fazer
o teste na experiência pessoal, prática?
Sim, com certeza nós podemos. O fato de que podemos fazer
o teste é a prova culminante. A ateísta mais influente da nossa
geração (não vou nem citar o nome dela, porque não vale a pena
repetir esse nome) dedicou sua vida tentando promover sua
incredulidade. Certa vez, ela declarou o seguinte: “Não há
argumentos contra um testemunho pessoal.”
A mesma oportunidade está aberta a todos. A Bíblia é
verdadeira, ou não é? Experimente! Viva o que ela diz! Obedeça!
Faça o que ela diz! E veja se ela é, de fato, a palavra de Deus.
Milhares de pessoas, em cada país, milhares de pessoas em cada
década, têm adicionado seus testemunhos à longa lista daqueles
que descobriram que a palavra de Deus é a verdade. Suas vidas
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foram
transformadas.
Eles
tiveram
suas
orações
inconfundivelmente respondidas. Eles têm experimentado
comunhão real com Deus. Todos confiando e se firmando nas
promessas da Bíblia.
Este testemunho é recente e atualizado. Eu alegremente
testifico a você, hoje, que eu descobri que a palavra de Deus é
verdade. Eu vi que cada linha, cada versículo, cada passagem,
cada capítulo, cada livro, sim, a Bíblia de capa a capa é
verdadeira e justa juntamente.
2.
Há um tipo de prova que é forte em si mesmo para provar
que a Bíblia é o verdadeiro testemunho de Deus. Este tipo de
prova é o cumprimento das profecias. Vamos examinar apenas
algumas delas, a título de exemplo.
Em Deuteronômio 28:63-65, lemos: E será que, assim como
o SENHOR se deleitava em vós, em fazer-vos bem e
multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e
consumir-vos; e desarraigados sereis da terra a qual passais a
possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde
uma extremidade da terra até à outra; e ali servireis a outros
deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais; ao pau e à
pedra. E nem ainda entre estas nações descansarás, nem a
planta de teu pé terá repouso; porquanto o Senhor ali te dará
coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma.
Esta profecia foi dita à nação de Israel. Deus prometeu que
Ele iria conduzí-los à terra de Canaã, e que SE eles obedecessem
seus mandamentos, eles habitariam ali para sempre. Se eles
desobedecessem seus mandamentos, Deus disse que os tiraria
daquela terra e os espalharia entre todas as nações da terra, e que
nessas nações eles seriam odiados, perseguidos, atormentados, e
abusados de várias formas. Ora, meu amigo, eu te pergunto, qual
é a história do povo judeu? No reinado de Tito, na Inquisição
Espanhola, na Alemanha de Hitler, como eles se saíram? Até
hoje eles estão espalhados sobre a face de toda a terra. Embora
muitos deles estejam se congregando novamente na sua terra,
mesmo ali eles não estão encontrando descanso. Com certeza
eles não estão encontrando nenhuma paz. E tumulto, guerra,
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derramamento de sangue estão assombrando no horizonte. Com
certeza a Bíblia provou ser verdadeira nesta profecia.
Em Levítico 26:32-32 está escrito: E assolarei a terra e se
espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E
espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada
atrás de vós; e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades
serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os
dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos
inimigos; então a terra descansará, e folgará nos seus sábados.
Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou
nos vossos sábados, quando habitáveis nela.
Estas palavras se cumpriram de forma exata (e horrível).
Vamos também considerar o Senhor Jesus Cristo. É um
estudo fascinante quando vemos as numerosas profecias a
respeito da sua vida e morte. Não apenas o dia e a hora do seu
nascimento haviam sido profetizados, mas também a terra onde
ele haveria de nascer, até mesmo a cidade em que ele nasceria, o
modo como ele nasceu, as pessoas que estariam presentes no seu
nascimento e as palavras que seriam faladas no seu nascimento
estavam todas previstas. Meus amigos, isso é uma
impossibilidade matemática.
Colocaram num desses computadores modernos o número
de profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo que foram
cumpridas no seu nascimento. Isso sem contar aquelas que foram
cumpridas durante sua vida e as centenas de profecias que foram
cumpridas na sua morte – apenas foram consideradas as
profecias relacionadas ao seu nascimento. O computador não
possuía um número grande o suficiente para descrever a
probabilidade de estas profecias todas terem acontecido por
acaso. É impossível que tenha sido por acaso.
O cumprimento das profecias prova que a Bíblia é, de fato, a
palavra de Deus. Homens são incapazes de ver e conhecer o
futuro. Homens são incapazes de acertarem 50% das vezes. Mas
a Bíblia acerta 100% das vezes. Deus nunca erra, nunca falha,
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nem uma vez. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus por
causa do testemunho das profecias que se cumpriram.
3. O ensino moral e ético da Bíblia é tão alto e tão puro, que
prova que a Bíblia é uma revelação de Deus.
Mateus 5:3-10 é um exemplo, dentre muitos, que podemos
citar: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o
reino dos céus; Bem-aventurados os que choram, porque eles
serão consolados; Bem-aventurados os mansos, porque eles
herdarão a terra; Bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça, porque eles serão fartos; Bem-aventurados os
misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; Bemaventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus;
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus; Bem-aventurados os que sofrem perseguição
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus;
Não existem palavras faladas por nenhum homem que
podem se comparar com o padrão de justiça e santidade, a
maneira sublime de se viver, estabelecida ao longo das páginas
da palavra santa de Deus.
A Bíblia diz em Tiago 2:10, Porque qualquer que guardar
toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de
todos. Qual religião, qual civilização, qual sociedade, qual
governo poderia estabelecer uma lei tão justa como esta? Qual
povo alguma vez já elaborou um conjunto de decretos tão
rigoroso, a ponto de declarar que uma simples violação faz a
pessoa culpada de todas?
Na Bíblia, temos algo tão alto, tão puro nos seus ensinos
morais e éticos, a ponto de provar que a Bíblia é, de fato, A
revelação do Deus santíssimo aos homens.
4. Ao colocarem sua fé em Cristo, do modo ensinado na Bíblia,
as vidas de muitos indivíduos têm sido transformadas por um
poder que é, com certeza, sobrenatural.
Por exemplo, em Atos 16:25-34 diz: E, perto da meianoite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os
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outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão
grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e
logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de
todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da
prisão, tirou a espada, e quis matar-se, cuidando que os presos
já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo:
Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo
luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e
Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário
que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor
Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a
palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E,
tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavoulhes os vergões; e logo foi batizado, ele e todos os seus. E,
levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa; e, na sua crença em
Deus, alegrou-se com toda a sua casa.
Ora, o que temos aqui é um homem que, em questão de
minutos, deixou de ser um carcereiro romano, endurecido, pronto
para cometer suicídio por causa do seu desespero, e se tornou
uma pessoa feliz, se alegrando e crendo em Deus. Ele lavou as
feridas do seu prisioneiro. Ele colocou o prisioneiro na sua mesa,
na sua própria casa, e lhe preparou uma refeição. O que é que fez
a diferença na vida deste homem? Foi sua crença na palavra de
Deus.
Por falar em Paulo, este que estava cantando na cadeia, a
Bíblia relata que ele também teve uma experiência e tanto. Em
Atos 9 está escrito sobre ele, E pediu-lhe cartas para Damasco,
para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste
Caminho, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a
Jerusalém.E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto
de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do
céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo,
Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E
disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é
para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e
atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o
Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te
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convém fazer. E os homens, que iam com ele, pararam
espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E logo nas
sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos
os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é este o que
em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para
isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos
sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e
confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando
que aquele era o Cristo. (Atos 9:2-7, 20-22).
Algo dramático aconteceu na vida deste homem. Ele estava
se dirigindo a Damasco com o propósito de matar, prender,
destruir e perseguir aqueles que acreditavam no Senhor Jesus
Cristo. Mas, na hora em que ele chega na cidade, ele prega
publicamente, dizendo que todos devem crer no Senhor Jesus
Cristo. O que é que fez esta tremenda diferença na vida deste
homem? Eu te digo o que é - ele creu na palavra de Deus.
Eu não sei qual é o ódio, o orgulho, o egoísmo, a ira, o
hábito, o vício, ou o pecado que está prendendo você. Eu não sei
qual influência maligna está controlando você, afastando você
mais e mais de Deus a cada dia – aproximando você cada vez
mais do inferno a cada momento que passa. Mas eu sei que, se
você crer na palavra de Deus, sua vida também será
maravilhosamente transformada, as pessoas vão ficar admiradas.
Eles dirão, “Ué, ele não era tão orgulhoso? Ele não era tão
preguiçoso? Ele não era tão egoísta? O que aconteceu com ele?”
Meu amado, você será pressionado a dar explicações sobre
si mesmo. Tudo que você saberá é que Deus, pelo seu poder,
graciosamente transformou a sua vida.
5. Homens e mulheres, ao aplicarem na prática os ensinamentos
bíblicos sobre a oração, e ao confiarem nas promessas feitas na
Bíblia àqueles que oram, têm tido suas orações atendidas. Isso
ocorre com tanta frequência e tão milagrosamente, que acaba
passando quase despercebido. Eu quero dizer com isso que, todos
os dias, centenas de milhares de vezes, Deus faz milagres em
resposta às orações de seus filhos. Ele cura pessoas doentes. Ele
cura almas doentes. Ele dá uma mente sadia àqueles que viviam
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com medo. Ele dá paz e gozo e alegria àqueles que estavam em
desespero. Ele provê para as necessidades materiais. Ele
transforma o modo de viver das pessoas.
Tudo isso acontece porque essas pessoas encontram
promessas na Bíblia, crêem nelas, e se chegam com ousadia
diante do trono da graça para colocarem seus corações diante
daquEle que fez as promessas. As orações são respondidas
porque a Bíblia é verdadeira. A Bíblia, do primeiro ao último
livro, está repleta de relatos de Deus ouvindo e atendendo
orações.
Em Tiago 5:16-18, lemos: Confessai as vossas culpas uns
aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração
feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem
sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não
chovesse e, por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra.
E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu
fruto.
Que coisa maravilhosa! Um homem, como eu e você, orou.
Ele confiou na palavra que Deus havia dito. Ele orou baseado
naquilo que Deus havia prometido. E Deus ouviu e Deus
respondeu às suas orações. Deus havia dito a este homem que a
oração dele iria fazer parar de chover, e que só voltaria a chover
quando ele orasse de novo para pedir que chovesse (I Reis 17:1).
Então, ele orou a Deus para que fizesse parar de chover, e não
choveu por três anos e meio (Tiago 5:17). Já pensou? A Bíblia
também diz que este mesmo homem orou novamente, e voltou a
chover (Tiago 5:18, I Reis 18:41-46).
Você sabe de onde vem a chuva? Não vem das frentes frias,
nem das massas de ar quente, nem das áreas de alta pressão e
baixa pressão, nem nada disso. A chuva vem de Deus. Você sabe
quando é que chove? Quando o povo de Deus ora. Você sabe
quando é que não chove? Quando o povo de Deus ora. As
respostas contínuas e regulares de oração, que são concedidas ao
povo de Deus, são prova de que a Bíblia é a Sua santa palavra.
Você poderá dizer “Eu não consigo crer na Bíblia. Eu não
vejo como ela possa ser verdadeira.” Você já orou alguma vez,
com sinceridade, com fé do fundo do seu coração, pedindo a
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Deus para te salvar, para te dar fé, para mudar a sua vida? Até
que você faça isso, você não tem direito nenhum de dizer que a
Bíblia não é a palavra de Deus.
6.
Uma das maiores alegações da Bíblia é que ela fornece uma
comunhão consciente com Deus àqueles que confiam no Senhor
Jesus Cristo. Multidões de pessoas confiaram na Bíblia,
invocaram o Senhor, confiaram nEle para salvação e podem dar
testemunho desta verdade. Quase todos os que lêem este livro
conhecem alguém que confiou na Bíblia, agiu de acordo com o
que a Bíblia estabelece, e descobriu que eles passaram a ter um
relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz em João 14:21-24, Aquele que tem os meus
mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e aquele que
me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me
manifestarei a ele. Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): Senhor,
de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo?
Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a
minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e
faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as
minhas palavras; ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas
do Pai que me enviou.
Jesus Cristo afirmou que, se você ouvir, crer e obedecer a
palavra de Deus, você vai saber com certeza que ela é mesmo a
palavra de Deus, porque Ele e o Pai dEle virão e habitarão em
você.
Se alguém viesse e se mudasse para sua casa, você com
certeza ficaria sabendo disso. Seria simplesmente impossível
alguém vir morar dentro da sua casa e você nem ficar sabendo.
Da mesma forma, não tem como o Senhor Jesus Cristo vir morar
dentro do seu coração e você não saber disso.
Você é que sabe se vai crer ou não nas palavras de Deus. Se
você crer, elas vão se mostrar verdadeiras. Em Romanos 8:15-16,
a Bíblia diz, Porque não recebestes o espírito de escravidão,
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de
adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai. O mesmo
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Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de
Deus.
Você nunca saberá que a Bíblia é verdadeira até que você
creia na palavra o suficiente para obedecer o que ela diz e para
receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal.
Essa história de alguns ensinarem que partes da Bíblia são a
palavra do próprio Deus, mas outras não são, isso acaba deixando
o leitor num dilema, sem saber em que parte ele deve acreditar.
Aos poucos, esse tipo de ensino destrói completamente a fé na
palavra de Deus. Cada uma das palavras de Deus é verdadeira, e
confiável. Do contrário, temos que abandonar nossa confiança no
livro inteiro, porque a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é um
todo.
Os judeus estão espalhados por todas as nações, entretanto,
eles ainda retêm a sua identidade racial. A Jerusalém deles esteve
nas mãos dos gentios durante dois mil anos, mas agora, algumas
partes desta antiga cidade voltaram às mãos dos judeus. Tudo
isso foi profetizado na Bíblia, com total precisão. Está também,
diante de você, o testemunho de pessoas cujas vidas foram
totalmente transformadas quando confiaram em Jesus Cristo
como seu Salvador.
Milhares de homens e mulheres testificam que tiveram suas
orações respondidas.
Mas a profunda e permanente paz, que você encontrará
quando obedecer o mandamento bíblico de receber Jesus Cristo
como Senhor e Salvador – esta paz é que irá ser a sua maior
prova de que a Bíblia é a palavra de Deus.
Caro amigo, você quer provar por si mesmo? Não acredite
na minha palavra. Não creia na palavra dos outros. Creia na
Bíblia por você mesmo. Faça o que a Bíblia diz e, com coração
sincero, creia e invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Confie
que Ele é a única esperança de sua alma para salvação dos seus
pecados, e você irá constatar o que eu constatei, e o que milhares
de outras pessoas constataram – a Bíblia é a palavra de Deus.

122 / O FIRME FUNDAMENTO
_________________________________________________________________________________________________________

A CRIAÇÃO DE DEUS
Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. (Salmo 14:1).
Não existe outro que possa ocupar esta posição. Todo mundo
sabe e crê que Deus existe – menos o néscio (ou tolo). Porém,
nem todos os homens conhecem a Deus. Como resultado disso, a
Bíblia diz que os homens têm feito coisas terríveis.
Em Romanos 1:21-25 a Bíblia diz, Porquanto, tendo
conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe
deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o
seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e
de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os
entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia,
para desonrarem seus corpos entre si; Pois mudaram a verdade
de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do
que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Então vemos que a palavra de Deus declara que todos os
homens, a princípio, possuem algum conhecimento de Deus.
Todos os homens começam suas vidas com alguma fé em Deus.
Não existe nenhum ser humano que nasce sem crer na existência
do Deus Todo-Poderoso. Alguém chega depois e ensina a pessoa
a deixar de crer em Deus. Alguém faz com que a pessoa fique
envergonhada, e aí a pessoa deixa de crer nesta verdade. Alguém
educa a pessoa para ela crer no erro. Mas os homens nascem com
consciência sobre a existência de Deus.
Ora, com certeza falta muita coisa neste conhecimento, mas
todos vêm ao mundo com certa noção de que eles possuem um
Criador, ao qual terão de prestar contas.
A Bíblia diz que há muitas coisas estranhas que acontecem
ao longo da jornada da vida. Em Mateus 7:13, Jesus Cristo o
Senhor disse, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz
à perdição, e muitos são os que entram por ela. Nesta estrada
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espaçosa estão aqueles que não glorificam a Deus, não são gratos
a Deus pela vida que Ele lhes deu. Por causa disso, eles se
tornam vãos em seus pensamentos.
Isso os conduziu a mudarem a glória do Deus incorruptível
em uma imagem. Esta imagem pode ter sido feita semelhante a
um homem, ou a uma ave, ou a um animal quadrúpede, ou a um
réptil.
Os homens “civilizados” olham com zombaria os que eles
chamam de “selvagens”, e ficam admirados de ver como eles
podem confiar numa estátua, num ídolo feito de pedra ou
madeira. Então, essas mesmas pessoas vão para uma igreja onde
há imagens e ídolos.
Algumas pessoas “iluminadas” possuem pequenas estátuas
em suas casas, ou no seu jardim, representando algum santo ou
uma virgem. Outros adoram num santuário onde há uma imagem
ou um ídolo.
A Bíblia diz claramente que a razão pela qual eles se
voltaram para este ídolo é porque eles, primeiramente, viraram as
costas para Deus. E lemos em Romanos 1:24, Por isso também
Deus os entregou.
Ninguém nasce como um pagão ou adorador de imagens. Os
homens primeiro desistem de Deus, depois se voltam para a
idolatria. Em consequência disso, Deus os entrega. Meu amigo,
isso é assustador.
Você sabe que uma imagem, ou ídolo, não pode salvar
ninguém. Você sabe que aquilo ali não passa de madeira e pedra.
Um homem fez aquela imagem com suas próprias mãos. Você
pagou por ela e a comprou. Eu não quero ter um Deus que eu
posso comprar. Meu Deus é o criador dos céus e da terra, e ele é
o dono de tudo. Eu te garanto que Deus não é feito de pedra nem
de madeira.
Alguns de vocês poderão querer justificar a idolatria, porque
vocês têm parentes que frequentam igrejas e se auto-denominam
cristãos, mas que estão cheias de imagens e ídolos. Querido
amigo, você não vai conseguir ajudar seus parentes apoiando o
pecado deles contra Deus. Idolatria é uma abominação ao
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Senhor, especialmente se os ídolos levam o nome dEle ou o
nome de pessoas encontradas na Santa Bíblia dEle.
Isso não é tudo. Alguns homens (na verdade, infelizmente
muitos homens), que não se envolvem em adoração de ídolos e
imagens, por sua vez, mudaram a verdade de Deus em mentira
(Romanos 1:25).
Jesus Cristo disse em João 17:17: Santifica-os na tua
verdade; a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a
verdade.
Há aqueles que dizem que a palavra de Deus é mentira, que
dizem que as Escrituras não são verdadeiras, que dizem que há
coisas na palavra de Deus que não se deve acreditar. Esses infiéis
vivem falando que há erros na Bíblia. Todas essas pessoas
mudaram a verdade de Deus em mentira.
Romanos 1:26 fala, a respeito desses homens, que Por isso
Deus os abandonou às paixões infames. Se você abandonar a
Deus, a Bíblia diz que Deus vai abandonar você. E aí, o que você
vai fazer?
O céu pertence a Deus. O trono de Deus está lá. A vida
pertence a Deus. Somente Deus possui a vida eterna. Se Deus
abandonar você, meu amigo, você vai ficar de fora do céu. Você
vai ficar sem vida eterna.
Temos, então, o terceiro grupo. A Bíblia diz que essas
pessoas não necessariamente adoram imagens ou ídolos, e elas
não necessariamente mudaram a verdade de Deus em mentira,
mas esse grupo são pessoas que honraram e serviram mais a
criatura do que o Criador.
Você é um ser criado. Você é uma criatura de Deus. Você
vive para você mesmo, e não para Deus? Você vive pelas suas
próprias opiniões, pelas suas próprias regras, pelos seus próprios
padrões, e não por aqueles que Deus estabeleceu para você?
Você tem vivido a sua vida sem considerar Deus, ou sem
consultar a Deus? A sua vida é uma vida de auto-determinação,
ou é uma vida governada pelo Senhor? A Bíblia diz que Deus vai
abandonar esses também.
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É algo muito triste quando Deus abandona você. Deus é
longânimo. Ele é rico em amor e misericórdia. Ninguém é mais
longânimo, ninguém é mais paciente do que Deus, então quando
você se coloca numa posição em que Deus abandonou você, você
estará igual se estivesse dentro do inferno com as portas
trancadas.
O fato de que você está lendo estas palavras me diz que
ainda existe, no profundo do seu coração, uma crença em Deus.
Ainda há algum interesse quanto ao seu relacionamento com o
Deus Todo-Poderoso. Você tem que fazer alguma coisa em
relação a isso.
Se a idolatria está no meio do seu caminho, você precisa
abandonar essas imagens, confessar que elas são pecado, negar
qualquer relacionamento com elas, e vir ao DEUS VIVO e
verdadeiro, confiando nele para salvação da sua alma.
Se você é um desses, que foi enganado pelo diabo para ficar
dizendo que não se deve acreditar na Bíblia, você precisa se
arrepender deste pecado. Esse é o pecado mais antigo da história
da humanidade. Satanás falou para Eva, no Jardim do Éden, que
Deus havia mentido. Ela acreditou em Satanás. Você sabe o que
ela descobriu? Deus não havia mentido. Ela morreu! Adão
descobriu que Deus não havia mentido. Adão morreu.
Ora, o diabo vai dizer a você, até o dia em que você morrer,
que a palavra de Deus não é verdade. Deus diz que ela é
absolutamente verdadeira.
Escolhei hoje a quem sirvais (Josué 24:15). Eu te digo,
amigo, creia no registro de Deus sobre Si mesmo, antes que Ele
abandone você.
Se você tem servido mais a criatura (você mesmo) do que
seu Criador (seu Deus), você precisa negar a si mesmo e vir a
Deus, através do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não há
nenhuma outra esperança para você. Você não é Deus. O diabo
não é Deus. Objetos inanimados e ídolos não são Deus.
Deus é o grande EU SOU. Ele vive para sempre. Ele é o
princípio, e o fim. Ele é o único Deus.
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Você conhece a Deus?
No restante desta lição, falaremos sobre a criação feita por
Deus.
A Bíblia coloca Deus como sendo o Criador de todas as
coisas visíveis e invisíveis. Este é um fato bem estabelecido. Isso
é facilmente compreendido por todos os que crêem nas
escrituras.
Hebreus 11:3 afirma, Pela fé entendemos que os mundos
pela palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que
se vê não foi feito do que é aparente.
Tendo aprendido tantas coisas sobre Deus, e Seu
maravilhoso poder e sabedoria, é natural aceitar o fato de que Ele
criou o mundo. Deveríamos esperar que esta revelação
concordasse com as descobertas da verdadeira Ciência, e é
exatamente isso que acontece.
Se parece haver alguma discórdia, devemos procurar
eliminar o problema, reconhecendo e admitindo que:
1. A Ciência muitas vezes simplesmente não conseguiu
ainda juntar todos os fatos. Tão logo quanto a Ciência
consiga juntar todos os fatos sobre o assunto, eles
sempre vão estar alinhados com a Bíblia;
2. Nosso conhecimento das Escrituras é incompleto.
Nos propomos, assim, a acabar com a dificuldade que o
homem parece ter em acreditar que Deus é o Criador. Isso é
possível sem que o homem tenha que negar sua razão, mas, ao
invés disso, apelando para o seu raciocínio.
Primeiramente, a Bíblia declara que Deus criou os mundos, e
tudo que neles há. Especificamente, a Bíblia fala que eles foram
feitos por Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo.
Gênesis 1:1 é conhecido por quase todos aqueles que já
abriram a Bíblia alguma vez na vida. Na verdade, este versículo é
conhecido por milhões de pessoas que nunca leram a Bíblia.
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Nesta passagem, a palavra de Deus diz sucintamente: No
princípio criou Deus os céus e a terra. Repare que a Bíblia não
inicia com uma discussão. A Bíblia começa com uma declaração.
A Bíblia não começa com apologética. A Bíblia começa com
uma declaração de verdade absoluta.
O homem pode aceitar ou rejeitar.
Você percebe como este versículo se relaciona com Hebreus
11:3?
Não há nada para ser compreendido – é uma questão de fé.
No princípio não havia nada além de Deus.
As pessoas dizem “De onde é que Deus veio?” Não, não
não; foi o “onde” que veio de Deus. Não havia nenhum lugar de
onde Deus pudesse ter vindo; todas as coisas é que vieram de
Deus.
Criar significa fazer do nada. Deus criou os céus e a terra.
Em Hebreus 1, vamos ler o relato do Novo Testamento sobre
este assunto: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e
de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos
nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de
tudo, por quem fez também o mundo. (Hebreus 1:1-2).
Quem criou os céus e a terra?
Foi Deus.
Como que Deus fez?
Foi pelo seu Filho, o Senhor Jesus Cristo.
Deus o Filho fez o trabalho, propriamente dito, de formar e
fazer o mundo. E: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, E
os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu
permanecerás; e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como
um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo,
E os teus anos não acabarão. (Hebreus 1:10-12).
Veja só, antes que houvesse os céus e a terra, DEUS JÁ
EXISTIA. Mesmo antes de sua manifestação em carne humana,
Deus existia corporalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Com suas mãos, ele formou a terra, e formou os céus, e formou
os fundamentos. E, quando todos eles passarem, quando o
universo passar, quando a terra passar, quando este planeta onde
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nós vivemos passar, Jesus Cristo ainda continuará sendo forte e
poderoso.
As pessoas hoje estão preocupadas com a fome, a seca,
perseguições, extermínios, governos descontrolados. Eles estão
preocupados com ecologia e preservação da terra. Eles estão
preocupados, com medo de o planeta ser destruído por armas
nucleares.
Deixe-me dizer uma coisa, meu amigo, se você conhece o
Deus verdadeiro e seu Filho, o Senhor Jesus Cristo como seu
Salvador pessoal, e se você recebeu dele a vida eterna e possui a
promessa certa e absoluta dEle, de que você estará com Ele para
sempre, você não precisa se preocupar com a destruição desta
terra. Você não tem que se preocupar com a destruição dos céus.
Eles com certeza serão destruídos. Mas, tão certo quanto os céus
e a terra serão destruídos, Deus não será destruído. Você estará
seguro com Ele por toda eternidade. Ao invés de se preocuparem
com esta terra, os homens precisam se preocupar com as suas
almas. É isso que é importante.
Em Colossenses 1, vemos uma ênfase ainda maior na obra
criadora de Deus, o Filho. Lemos, O qual nos tirou da potestade
das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu
amor; em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a
remissão dos pecados; o qual é imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação; porque nele foram criadas todas
as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam
tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades.
Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as
coisas, e todas as coisas subsistem por ele. (Colossenses 1:1317).
Este é o Deus da Bíblia. Ele é seu Criador. Isso não poderia
ter sido escrito de forma mais clara. Deus é antes de todas as
coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Todas as coisas
foram criadas por Ele e para Ele. As pessoas dizem que Deus não
tem o direito de dizer a elas o que devem fazer, no que devem
acreditar, ou como devem viver.
Amigo, você nem estaria aqui se Deus não tivesse feito
você. Seu coração não estaria batendo e pulsando sangue pelo
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seu corpo, para te manter vivo, se Deus não fizesse isso
acontecer.
Tudo que você é, tudo que você tem, e tudo que você será, é
consequência direta da obra de Deus. Seu corpo é feito da poeira
e da água que pertencem a Deus. Você está respirando o ar, que
pertence a Deus. Você está comendo comida, que pertence a
Deus. A vida que você possui, vem de Deus. Tudo é dEle. Você
é dEle. Ele tem todo direito; aliás, Ele é o único que tem direito,
de dizer a você o que você deve fazer e como você deve viver.
Você, com certeza, não tem direito de dizer a você mesmo como
você deve viver.
Deus fez você.
Em João 17:5, Jesus diz, E agora glorifica-me tu, ó Pai,
junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes
que o mundo existisse.
Antes que o mundo existisse, o Pai, a Palavra e o Espírito
Santo (I João 5:7) estavam presentes, para criar tudo.Você não
consegue perceber que a sabedoria, o conhecimento e o poder
deles são superiores aos seus?
Não está escrito quando é que Deus criou os céus e a terra,
mas sabemos que foi em seis dias. Deus atuou em sua criação,
moldou, criou a vida animal que existe hoje na terra.
A Bíblia diz em Gênesis 1:3-5, E disse Deus: Haja luz; e
houve luz. E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação
entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz Dia; e às trevas
chamou Noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro.
Ora, não há motivo para questionar o período de tempo que
se passou aqui. Se as palavras possuem qualquer significado,
esse dia é literal, um dia de vinte e quatro horas. Temos dia, com
a luz, e temos a noite, com as trevas. O dia relatado tinha tarde e
manhã. Este é o primeiro dia, exatamente como os homens o
experimentam hoje. A Bíblia é muito clara. Creia nela do jeito
como ela está escrita. Não traga maldição para sua alma,
tentando mudar a verdade de Deus em mentira. Creia na palavra
de Deus, creia no que Ele disse.
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Veja só, eu fico admirado de ver alguns de vocês que crêem
que Deus é poderoso o suficiente para criar os céus e a terra, mas
vocês não conseguem crer que Ele seja capaz de fazer isso em
seis dias literais, de vinte e quatro horas. Se Ele é poderoso
suficiente para fazer tudo, porque é que isso levaria qualquer
duração de tempo para Ele fazer?
E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e
haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e
fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão
e as águas que estavam sobre a expansão; e assim foi. E
chamou Deus à expansão Céus, e foi a tarde e a manhã, o dia
segundo. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus
num lugar; e apareça a porção seca; e assim foi. E chamou
Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou
Mares; e viu Deus que era bom. E disse Deus: Produza a terra
erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto
segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e
assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente
conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está
nela conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. E foi a
tarde e a manhã, o dia terceiro. (Gênesis 1:6-13).
De onde vieram as plantas? De onde veio a vegetação? De
onde vieram as árvores, os frutos, os vegetais? Deus os fez no
terceiro dia.
Agora, vamos para o quarto dia: E disse Deus: Haja
luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o
dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos
determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na
expansão dos céus, para iluminar a terra; e assim foi. E fez
Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para
governar o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez
as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar
a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação
entre a luz e as trevas; e viu Deus que era bom. E foi a tarde e
a manhã, o dia quarto. (Gênesis 1:14-19).
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Há duas coisas muito interessantes neste quarto dia.
Primeiro, temos alguns por aí que ensinam que esses dias de
Gênesis capítulo 1 não são dias literais, mas são na verdade
milhares e milhares de anos. Entretanto, sabemos que as plantas
não podem viver sem luz solar. Esta é uma lei do planeta Terra.
As plantas foram feitas no terceiro dia. O sol foi feito no quarto
dia. Se esses dias fossem milhares de anos, todas as plantas
teriam morrido antes de o Sol ter aparecido pela primeira vez.
Deus é mais inteligente do que cientistas descrentes! Deus fez as
coisas de uma forma que ninguém pode questionar sobre o poder
dEle.
Em segundo lugar, quando olhamos para o céu, durante a
noite, e observamos as estrelas, não podemos sequer dizer
quantas estrelas há no céu. Contudo, a Bíblia diz, e fez as
estrelas. Isso é apenas uma nota de rodapé, uma pequena
observação, colocada dentro do texto, para mostrar que o poder
de Deus é tão tremendo, que não exigiu de Deus nenhum esforço
para criar todas as estrelas do céu.
E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis
de alma vivente; e voem as aves sobre a face da expansão dos
céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma
vivente que as águas abundantemente produziram conforme as
suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua espécie; e
viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai
e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se
multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.
(Gênesis 1:20-23).
A teoria da Evolução é uma mentira absolutamente diabólica
do inferno. Deus criou a vida animal exatamente da maneira que
nós a conhecemos hoje. Nunca foi encontrado nenhum “elo
perdido”, e nunca será encontrado. Os elos não estão perdidos,
eles não existem.
E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua
espécie; gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie;
e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua
espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da
terra conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. E disse
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Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves
dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o
réptil que se move sobre a terra. (Gênesis 1:24-26).
Esses versículos são o registro de Deus sobre a criação que
Ele fez. Deus criou o homem. Ele formou o homem do pó da
terra. Portanto, você é um ser criado e Deus é o seu Deus.
Ora, quer você reconheça a Ele como sendo o seu Deus, e
receba dele a vida eterna; ou quer você rejeite a autoridade e o
senhorio dEle, o que te levará ao lago de fogo para passar a
eternidade na morte ao invés de passá-la na vida – isso não muda
os fatos.
A verdade é um fato imutável: você é um dos seres criados
por Deus e você faria bem de confiar nEle. Você faria bem de
preparar-se para encontrar teu Deus (Amós 4:12).
Você pode estar dizendo, “Como eu poderia encontrar Ele?”
Ora, sabendo que você não poderia encontrá-lo, Deus achou
por bem vir até você. Ele tomou sobre Si a forma de um homem,
veio para esta terra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não
pode fazer nada a respeito do seu pecado, apenas ser punido por
causa dele. Mas Deus, por causa do grande amor dEle por você,
levou o seu pecado sobre Ele mesmo. Ele levou o seu pecado
sobre o corpo dEle na cruz.
Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário,
Ele morreu para pagar pelo seu pecado. Então, porque Ele é Deus
e possui o poder da vida eterna, após três dias e três noites
ressuscitou dos mortos. Ele fez tudo que Ele poderia fazer para
que você fosse salvo. Você deseja confiar nEle e nascer de novo
hoje?
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DEUS É O CRIADOR
Neste estudo, vamos continuar falando sobre a criação. Deus
criou o homem e, mesmo antes da criação da mulher, ele já
estava desenvolvido e já possuía inteligência.
Observe estas palavras de Gênesis 2:7: E formou o Senhor
Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o
fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. Naquele exato
momento, no qual Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida,
o homem foi feito alma vivente.
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e
multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre
os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal
que se move sobre a terra. (Gênesis 1:28).
Portanto, Deus deu ao homem, logo que ele foi criado, o
domínio absoluto sobre todas as criaturas desta terra. Então, em
Gênesis 2, lemos: E plantou o SENHOR Deus um jardim no
Éden, do lado oriental; e pôs ali o homem que tinha formado. E
o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à
vista, e boa para comida; e a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do
Éden para o lavrar e o guardar (Gênesis 2:8, 9, 15).
Observe que, no momento de sua criação, Adão já era um
homem adulto, totalmente capaz de trabalhar. E Deus
imediatamente já o colocou para trabalhar.
Deus não inscreveu ele no “bolsa-família”. O Senhor não
disse a ele que ficasse em casa vendo TV, sentado, depois
levantasse caminhar e ir jogar bola. Na mesma hora em que Deus
criou o homem, ele o colocou para trabalhar. Deus deu ao
homem o domínio sobre todas as demais criaturas que Ele fez, e
deu ao homem a responsabilidade de trabalhar no jardim que Ele
fez.
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Havendo, pois, o SENHOR Deus formado da terra todo o
animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para
este ver como lhes chamaria; e tudo o que Adão chamou a toda
a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a
todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo;
mas para o homem não se achava ajudadora idônea. (Gênesis
2:19-20).
Observe só a inteligência deste homem. Quando o homem
comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se
envolveu em algo que deveria ser apenas do próprio Deus. Mas,
antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Adão com certeza tinha muito conhecimento, inteligência e
entendimento. Ele tinha tudo que era necessário para uma vida
absolutamente perfeita e feliz, em comunhão com seu Deus.
Por exemplo, as aves, os mamíferos, os répteis e os peixes
nunca comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal,
porém Deus diz a eles como viver, como respirar, como se
reproduzir, como construir suas casas e ninhos, como ajuntar
comida, como criar e cuidar dos seus filhotes, como fugir do
perigo e como morrer quando chegar a hora. Eles vivem em
perfeita harmonia com o seu Criador sem o conhecimento do
bem e do mal. O homem não ganhou nada comendo o fruto
proibido. Pelo contrário, ele perdeu o privilégio de viver sua vida
sem medo, sem preocupação, sem dúvidas, ansiedade,
derramamento de sangue e guerras.
Ao ser criado, o homem possuía uma inteligência admirável
que foi dada a ele por Deus. Se você não acredita, pegue uma
enciclopédia ou catálogo onde estejam listados todas as aves e
animais e répteis – tente dar um nome a cada um deles. Não
estou falando sobre o nome que eles já possuem, mas um nome
novo. Tente pensar em um nome para todas essas criaturas. Não
estou falando sobre possuir um conhecimento sobre elas, apenas
dar um nome para elas. Esta foi a tarefa que Adão fez na
presença de Deus.
A Bíblia também diz que Adão tinha a possibilidade de ter
comunhão com Deus, sem pecado, embora não haja uma
passagem indicando que esta comunhão tenha acontecido. E
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ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela
viração do dia; e esconderam-se Adão e sua mulher da
presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E
chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?
(Gênesis 3:8-9).
Vemos então que Adão perdeu a maravilhosa oportunidade e
privilégio de ter comunhão com Deus.
Na Idade Média alguns pensavam que havia conflito entre a
ciência e a Bíblia. Alguns cientistas diziam que a terra era
redonda, e outros se uniram a líderes religiosos, rejeitando a
ideia. Havia um grande debate sobre esta questão. Entretanto,
quando a Bíblia foi reestudada, eles perceberam que a palavra de
Deus sempre ensinou que a terra é redonda. Se os homens
tivessem simplesmente acreditado na Bíblia, ao invés de esperar
a ciência avançar, eles não teriam tido problema nenhum.
Porque em Isaías 40:22 está escrito, Ele é o que está
assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para
ele como gafanhotos; é ele o que estende os céus como cortina,
e os desenrola como tenda, para neles habitar. A terra é
redonda.
Todos os conflitos atuais entre a verdadeira ciência e a
Bíblia poderiam acabar, sem negar nenhuma parte da Bíblia, se
os homens simplesmente lessem e acreditassem nela. Se a ciência
avança, a ciência vai provar a Bíblia. Onde existe um conflito
entre a ciência e a Bíblia, o problema é que a ciência ainda não
tem todas as informações, ou então que os homens estão
interpretando a Bíblia, ao invés de crerem na Bíblia.
No nossos dias, temos que tocar num assunto que não é
muito importante em si mesmo, mas tornou-se importante,
porque alguns se recusam a crer na Bíblia até que esta questão
seja respondida. O grande fato é que Deus criou todas as coisas, e
não a maneira como ele as criou. Se Ele as criou em seis dias, ou
se foi em seis milhões de anos, isso não é um algo importante em
si mesmo. O que importa é que a Bíblia diz que Deus criou todas
as coisas em seis dias. Portanto, a credibilidade e a autoridade da
Bíblia estão em jogo neste assunto. Se os animais foram criados
de uma vez, muito parecidos com os animais de hoje, ou se eles

DEUS É O CRIADOR / 135
_________________________________________________________________________________________________________

evoluíram a partir de formas de vida inferiores, esse debate só
existe entre aqueles que querem eliminar a autoridade da palavra
de Deus. A questão relacionada ao relato bíblico da criação se
torna um assunto de grande importância porque as escrituras
ensinam claramente uma coisa, e muitos, muitos homens
acreditam em outra coisa.
Sempre que existir algum conflito entre os ensinos dos
homens e a Bíblia, é melhor você se posicionar do lado da
palavra de Deus.
1.
Os dias da criação não foram “dias de mil anos”, mas sim
dias de 24 horas. Isso pode ser provado pelo fato de que Adão foi
criado no sexto dia, Deus descansou no sétimo dia, e Sete nasceu
após o sétimo dia, quando Adão tinha apenas 130 anos. Eu vou
explicar. Se os primeiros seis dias são “eras”, então é desonesto
fazer o sétimo dia ser diferente. Se a pessoa for honesta, o sétimo
dia e o sexto dia necessariamente têm que ter a mesma duração.
Negar isso significa negar que as palavras possuem qualquer
significado.
O sétimo dia não pode ter durado mais de 130 anos.
Considere Gênesis 5:1-3: Este é o livro das gerações de Adão.
No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o
fez. Homem e mulher os criou; e os abençoou e chamou o seu
nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu cento e
trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a
sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete.
Veja só, preste muita atenção. Eu vou explicar. Muitos estão
dizendo que os dias de Gênesis capítulo 1 são períodos de mil
anos. Alguns dizem até que são milhões e milhões de anos. Meu
amigo, a Bíblia resolve este assunto, se você simplesmente crer
nela. O texto diz que Adão foi criado no sexto dia. Deus
descansou no sétimo dia. Algum tempo depois do sétimo dia
Adão e Eva tiveram um filho chamado Sete. Quando Sete
nasceu, Adão tinha 130 anos.
Vamos considerar um número evolucionário modesto, e
imaginar que um dia, em Gênesis 1, corresponde a um milhão de
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anos. Isso faria com que Adão tivesse (365 dias vezes 130 anos)
474.500.000.000 anos de idade quando Sete nasceu. Isso sim é
longevidade!
Se você ainda quiser insistir nesta linha (e fazer-se de tolo) e
persistir nesse argumento, o sétimo dia não poderia ter menos do
que umas poucas décadas. Se você deixar a Bíblia do jeito que
ela está, o resultado vai ser um dos dois:
1.
Não há tempo suficiente para acomodar a teoria da
Evolução, ou
2.
É impossível Adão e sua esposa terem vivido tempo
suficiente para gerar Sete.
Seja como for, o único jeito de acomodar qualquer forma
de evolução é se você rejeitar o ensino claro da palavra de Deus.
A verdade é que um dia é um dia.
Seria muito melhor para você aceitar a Bíblia como ela é, do
que ficar debatendo sobre a Bíblia e ir parar no lago de fogo.

2.
Essa ideia de que Adão ou qualquer outro animal surgiu
por um processo de evolução, a partir de seres inferiores, é
refutada pelo fato de que, no dia da sua criação, eles já eram:
homem, ave, peixe, réptil. É refutada, também, pelo fato de que o
corpo do homem foi formado segundo a imagem de Deus, e
então foi lhe dado a vida. Vamos prosseguir e observar os
seguintes versículos:
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do
mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a
terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou
Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou. (Gênesis 1:26-27).
Adão foi criado. Ele não era uma ameba, que de alguma
forma conseguiu sair do abismo de limbo, arrastou-se por uma
árvore, comeu bananas por um tempo, e então de repente pulou
lá de cima quando ele encontrou o elo perdido, aí colocou um
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terno e gravata e foi trabalhar. Não, a verdade é que Deus criou o
homem, e no mesmo dia, no mesmo momento da sua criação,
Adão já era a imagem de Deus. Ele não evoluiu até chegar a ser
esta imagem, ele não passou de uma forma de vida para outra,
não passou de homem-chimpanzé ou homem-macaco até se
transformar em Homo Sapiens.
A Bíblia diz que Deus criou o homem do jeito que ele é
hoje. Antes que existisse vida no homem, ele já foi feito a
imagem e semelhança de Deus. E Deus... soprou em suas
narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente.
(Gênesis 2:7).
O Senhor Jesus Cristo concorda com esta posição. Se você
quiser pensar diferente a respeito destes eventos, você vai ter que
discutir o assunto com Deus manifesto em carne. A Bíblia diz,
Jesus Cristo falando, Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não
tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea
os fez, (Mateus 19:4).
No princípio, Deus não os fez amebas, ou microorganismos
unicelulares. No princípio, Deus os fez macho e fêmea, foi assim
que tudo começou.
Em Marcos 10:6, lemos: Porém, desde o princípio da
criação, Deus os fez macho e fêmea.
Deus não começou com nuvens de poeira, nem com sopa
cósmica, nem com o resto dos “gases”. A Bíblia diz que no
princípio, logo no momento quando Deus criou o homem, Ele fez
o homem e fez a mulher, exatamente como eles são hoje.
Alguém pode dizer, “Os escritores da Bíblia não conheciam
o que os cientistas modernos conhecem”. Ah, mas o Senhor Jesus
Cristo sabia de tudo. Ele estava lá. Foi por Ele que todas as
coisas foram feitas (João 1:3). Se você ler Gênesis capítulo 1
com cuidado, você vai ver que a Bíblia diz “E disse Deus
(singular): Façamos (plural) o homem à nossa (plural)
imagem... e à imagem de Deus (singular) o criou (Gênesis 1:2627).
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Portanto, o Senhor Jesus Cristo estava presente, e Ele afirma
que desde o princípio o homem era exatamente como hoje,
porém sem pecado.
3. O que podemos observar que existe é uma evolução dentro da
criação, dentro de certos limites. Esta micro-evolução é evidente.
Não estamos aqui falando da ideia de Darwin, não estamos
falando de um animal mudar para uma espécie diferente.
Estamos falando de mudanças que ocorrem dentro da própria
espécie, com o passar do tempo. Temos nossas dúvidas sobre
esse assunto, mas, na verdade, não importa seja lá como for.
Agora, uma coisa sabemos com certeza: onde não houve
seleção inteligente, a tendência de todas as mudanças sempre é
para pior. Isso é provado pelo tempo de vida que os homens
tinham no início e o tempo de vida que eles vivem hoje. Isso é
provado pelo fato de que, quando você faz cruzamentos entre
diferentes espécies, o resultado é uma descendência estéril, ou
então uma descendência com alguma forma de degeneração.
A mistura de raças nunca produz uma descendência superior.
Se houvesse (mas não houve) algum cruzamento entre espécies
que, de alguma forma, resultasse em uma forma de vida superior,
isso daria alguma base para o evolucionista se firmar. Entretanto,
essa superioridade nunca acontece. Sempre que há uma seleção,
até mesmo uma seleção inteligente para tentar produzir uma
espécie nova, melhorada, o resultado é sempre uma piora.
A Bíblia diz em Gênesis 5:27 que Matusalém vivem 969
anos. Enoque viveu 365 anos antes de ter sido arrebatado aos
céus. Jerede vivem 962 anos; e Maalalel viveu 895 anos. Não
venha me dizer que o homem está se tornando cada vez melhor, e
que o homem está avançando cada vez mais. Você vai ter muito
trabalho para chegar aos 70 anos hoje em dia. Fique com o
registro bíblico: Deus é o Criador, e Deus criou o homem. Deus
criou todas as coisas exatamente como a Bíblia diz que Ele criou.
Obviamente, não existe nenhuma prova conclusiva de que o
homem se originou a partir de formas inferiores de vida, através
de um processo de evolução. Esta é uma teoria não comprovada,
que contradiz totalmente o registro bíblico da criação. Você não
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pode ser um evolucionista e um cristão ao mesmo tempo. Não
existe um meio de conciliar as duas coisas. Você vai ter que fazer
a evolução deixar de ser evolução, ou então vai ter que fazer o
cristianismo deixar de ser crer em Jesus Cristo. Não existe
evolucionista cristão. Um cristão é aquele que crê no Senhor
Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo disse que, no dia da criação,
Deus fez o ser humano macho e fêmea, e eles eram exatamente
como são hoje.
4. As cinco divisões primárias da vida animal, que foram dadas
na Bíblia no registro da criação (aves, peixes, gado, répteis e o
homem), permanecem inalteradas. Até que ocorra alguma
mudança de espécies em relação a estas fronteiras, a teoria da
evolução deve ser totalmente rejeitada. Esta teoria não passa de
uma grande farsa, um boato.
A Bíblia diz que no céu haviam cinco querubins,
representando uma águia, um boi, um homem, um leão e um
réptil. O quinto desses caiu, mas ele ainda está perambulando no
segundo e terceiro céus. Nesta terra temos aves, peixes, gado,
répteis e o homem. Há cinco classes no céu, e há cinco classes na
terra. Não há nenhum cruzamento entre essas classes; não há
nenhum dessas classes que possa mudar e transformar-se em
outra. Não tem como. Nunca teve como. E nunca terá como.
Deus é o criador. Deus estabeleceu os limites. Deus colocou
os limites e você não tem como ultrapassá-los.
5.
Alguns evolucionistas extremistas fizeram uma tentativa de
reconciliar o tempo de vida dos homes, antes do tempo dos
patriarcas, com a teoria da evolução. Eles alegaram que os anos
de Gênesis são anos lunares.
Bem, se isso fosse verdade, Sete teria oito anos de idade
quando seu primeiro filho nasceu.
A Bíblia diz em Gênesis 5:6: E viveu Sete cento e cinco
anos, e gerou a É-nos. Isso dá menos de dez anos no calendário
do homem na lua. (Ora, eu sei que isso é engraçado. Mas Joseph
Smith, fundador da religião dos Mórmons, ensinou que havia
uma raça de homens na lua, que se vestiam como Quakers).
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Portanto, é melhor simplesmente acreditar na Bíblia. Você não
terá nenhum problema acreditando na palavra de Deus. Quando o
homem começa a desprezar a Bíblia, ele faz Deus de mentiroso,
porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando o homem chama
Deus de mentiroso, como você acha que Deus vai agir no dia do
juízo?
A Bíblia faz outras declarações sobre a criação, e vale a pena
dar uma olhada nelas: Assim os céus, a terra e todo o seu
exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia
sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua
obra, que tinha feito (Gênesis 2:1-2). Ao final dos seis dias
literais da criação, a obra estava totalmente concluída. Não ficou
nada sobrando para ser feito depois. Não havia nada para
concluir a si mesmo depois. Não foi deixado nada para que
evoluísse de alguma forma. A obra estava terminada.
Meu amigo, você foi criado por Deus. Ele formou você. Ele
fez você. Ele criou você. Isso é verdade não somente em relação
ao original, mas também das reproduções. A razão pela qual você
tem um desejo por Deus no seu coração, a razão pela qual nas
profundezas da sua alma você sente falta do seu Criador, é
porque Ele é, de fato, o seu Criador. Ele colocou a imagem e
semelhança dEle em você. Você sente falta de ter comunhão com
Ele, mesmo que você não saiba disso.
Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de
minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e
tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a
minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram
encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas
profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda
informe; e no teu livro todas estas coisas foram escritas; as
quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma
delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus
pensamentos! Quão grandes são as somas deles! (Salmo
139:13-17).
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Você foi feito de forma especial e maravilhosa. Deus formou
seu corpo no ventre da sua mãe. Foi Deus que te deu a
consciência e a mente que você tem.
A Bíblia diz em João 1:9, falando sobre Jesus Cristo, Ali
estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem
ao mundo. No dia em que você nasceu, Deus colocou dentro de
você luz suficiente para que você saiba que é um ser criado e que
é responsável perante Deus, o seu Criador.
Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras. Servi ao
SENHOR com alegria; e entrai diante dele com canto. Sabei
que o SENHOR é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós
mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto. (Salmo 100:13).
Deus fez você, e colocou dentro de você um desejo por
Deus. Deus te fez com um entendimento de que, um dia, você vai
comparecer diante dEle para ser julgado. Você está preparado
para este julgamento? Você está preparado para comparecer
perante o Senhor?
O que é que causou a separação entre Deus e Adão? Foi o
pecado. Você pecou? Sim, você pecou. Você sabe que você
pecou. Você sabe que você transgrediu a santa vontade e os
santos mandamentos de Deus.
Mas, tão certo quanto Deus veio ao jardim do Éden para
buscar Adão, tão certo quanto o animal inocente foi morto, e
sangue foi derramado para que Adão e Eva pudessem ter uma
cobertura para seus pecados, podemos ter a mesma certeza de
que Deus veio para buscar você.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo era Deus manifestado
em carne (I Timóteo 3:16). Jesus Cristo disse em Lucas 19:10
que Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele deu a sua vida, uma
vítima inocente, derramou seu precioso sangue para que seus
pecados pudessem ser cobertos. Através da morte, sepultamento
e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e através da sua fé nesta
maravilhosa obra que foi realizada a favor de você, você pode ser
restaurado a uma comunhão eterna com o seu Criador.
Você crê que Deus se manifestou em carne? Você crê que o
Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus, nascido de uma virgem?
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Você crê que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar pelo seu
pecado, e que Ele ressuscitou dos mortos para que você possa ter
vida eterna?
Amigo, se você crê nisso, você precisa vir ao Senhor Jesus
Cristo e ajoelhar diante dEle. Confesse que você é o pecador pelo
qual Jesus morreu. Peça que, pela sua graça e pelo seu amor, e
pela sua misericórdia, Ele perdoe os seus pecados e salve a sua
alma.
O Senhor Jesus Cristo disse em João 6:37, aquele que vem a
mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
A Bíblia diz em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o
nome do Senhor será salvo.
Você precisa ser salvo dos seus pecados. Somente Deus
pode salvar você dos seus pecados. Você quer vir a Ele? Você
quer confiar nEle?
A sua eternidade depende do que você vai fazer com o
Senhor Jesus Cristo. Deus não criou você para te lançar no
inferno. Ele não quer que você vá para o inferno, mas Ele tem
que punir o pecado. Jesus levou sobre si a punição que você
merece. Você deseja aceitar o pagamento que foi feito por Jesus
a favor de você, ou você quer rejeitá-lo e escolher sofrer você
mesmo o pagamento? A escolha é sua.
Escolha Jesus Cristo, amigo, para que você tenha vida
eterna!
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DEUS, O ESPÍRITO SANTO
Nesta lição falaremos de Deus, o Espírito Santo. Vamos
iniciar com um versículo da Bíblia que já vimos na primeira
lição: Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a
Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um (I João 5:7).
Neste versículo a Bíblia afirma claramente que há três
pessoas que compõe a divindade: o Pai, a Palavra e o Espírito
Santo. Estes três – pode contar: um, dois, três – são um.
Você pergunta “Como pode ser isso?”. A ilustração mais
simples é um triângulo equilátero. Ele tem três lados iguais;
entretanto, é apenas um triângulo. Se você tirar qualquer um dos
lados, deixa de ser um triângulo.
A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Ele
também é chamado de o Espírito de Deus, o Espírito de Verdade,
o Consolador, e outros títulos, alguns dos quais veremos ao longo
deste estudo.
Uma vez que teremos apenas uma lição para tratar do
Espírito Santo, vamos tentar dar foco nos pontos principais da
sua pessoa e obra. Não porque Ele seja de menor importância,
mas simplesmente pela limitação de espaço nesta série de
estudos.
Existe uma divisão de trabalho entre o Pai, o Filho e o
Espírito Santo. O que temos revelado na Bíblia a respeito de cada
um está ligado principalmente com a relação dEle com os
homens no plano da salvação. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito
Santo, cada um deles atua em diferentes ministérios; cada um
opera de maneira diferente no nosso tempo atual.
O Espírito Santo ajudou na obra da criação, como está
escrito em Gênesis 1:2 e o Espírito de Deus se movia sobre a
face das águas.
O Espírito Santo veio sobre alguns homens na época do
Velho Testamento e deu-lhes poder para o serviço de Deus. Às
vezes Ele os deixava logo que o trabalho terminava; às vezes Ele
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permanecia com eles por toda a sua vida. Às vezes, Ele se
juntava a eles antes de nascerem; em outras ocasiões, Ele vinha
sobre eles, ia embora e voltava novamente. Não havia um padrão
definido para obra do Espírito Santo antes da primeira vinda do
Senhor Jesus. Todavia, depois da vinda de Jesus Cristo, o
Espírito Santo está fazendo seu trabalho mais importante, e é
nisso que queremos focar nesta lição.
PRIMEIRO de tudo, Ele deu poder a João o Batista, ao
Senhor Jesus Cristo e aos apóstolos para operarem maravilhas
nos seus ministérios.
Em Lucas 1:13-15 a Bíblia diz, Mas o anjo lhe disse:
Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel,
tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E
terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento,
porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem
bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de
sua mãe.
Temos ainda Atos 10:38: Como Deus ungiu a Jesus de
Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou
fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque
Deus era com ele.
E também em João 20:19-23 está escrito Chegada, pois, a
tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas
onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado,
chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco.
E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que
os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois,
Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou,
também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre
eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem
perdoardes os pecados lhes são perdoados; e àqueles a quem os
retiverdes lhes são retidos.
Vemos então que João o Batista, que foi o precursor de Jesus
Cristo; Jesus Cristo, o Salvador do mundo; e os apóstolos, que
foram e anunciaram a morte, sepultamento e ressurreição de
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Cristo, todos eles receberam poder do Espírito Santo de Deus
para realizarem seus ministérios.
EM SEGUNDO LUGAR, quando Jesus Cristo foi para o
céu, depois de ter sido visto vivo na terra por quarenta dias e
quarenta noites após sua ressurreição, o Espírito Santo veio para
habitar e para levar adiante a obra de Deus aqui na terra.
Em João 14:16-17 Jesus Cristo disse, E eu rogarei ao Pai, e
ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para
sempre; o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque
habita convosco, e estará em vós.
Os versículos 25-26 acrescentam, Tenho-vos dito isto,
estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as
coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Portanto, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria
habitar e levar adiante a obra de Deus na terra após a ascenção de
Cristo ao céu. Esta foi a promessa do Pai, e seu cumprimento está
registrado em Atos capítulo 2.
Perceba com atenção que Jesus Cristo diz em João 14:17, O
Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque
não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita
convosco, e estará em vós.
Amado, o Espírito Santo de Deus virá habitar dentro do
coração. Ele virá regenerar e dar um novo nascimento a qualquer
um que creia em Deus e na sua palavra. Os homens que vivem e
morrem sem terem nascido de novo pelo Espírito Santo de Deus
vão para o inferno por terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Eles
queimam continuamente em tormentos, mas quando em vida eles
tiveram ampla oportunidade para receber a Cristo.
Esses são homens que recusam-se a receber e a crer em
qualquer um e eles não possam ver com seus olhos. Já estudamos
numa lição anterior que Deus é Espírito (João 4:24). Você não
vai ver o Espírito Santo de Deus, mas se você crer na Palavra e
receber o Senhor Jesus Cristo pela fé, você vai conhecê-lo.
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Deus não pede que você entenda todas essas grandes
verdades. Ele pede que você creia nele.
EM TERCEIRO LUGAR, a obra do Espírito Santo, a partir
do momento em que ele veio habitar nos crentes e levar adiante a
obra de Deus na terra, tem sido convencer as pessoas que ouvem
o evangelho e habilitá-las a crer nele.
Em João 16:7-8, o Senhor Jesus Cristo diz, Todavia digo-vos
a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o
Consolador (já vimos anteriormente que o Consolador é o
Espírito Santo) não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo
enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e
da justiça e do juízo. Esta é a obra do Espírito Santo de Deus.
A seguir, Jesus Cristo explica exatamente o que significa
convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No
versículo 9 diz, do pecado, porque não crêem em mim. Você
peca porque você não crê no Senhor Jesus Cristo. O maior de
todos os pecados é recusar-se a crer no Senhor Jesus Cristo.
No versículo 10 diz, Da justiça, porque vou para meu Pai, e
não me vereis mais.
Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra Ele era o
único homem justo que já viveu. Ele era o único homem perfeito,
absolutamente sem pecado que já viveu na história. Agora ele
voltou para o céu. Aqui na terra não temos mais um padrão
absoluto de perfeição sem pecado. Portanto a obra do Espírito
Santo é convencer você que o Senhor Jesus Cristo foi o único
homem justo de toda a História, e que você não é tão justo
quanto Ele.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se
você quiser ir para o céu, isso só será possível pelos méritos do
Senhor Jesus Cristo e não pelo seu próprio mérito, porque você
não tem mérito.
Continuando no versículo 11, vemos, E do juízo, porque já
o príncipe deste mundo está julgado.
Satanás fez tudo que podia para interromper o plano de
Deus. Ele tentou matar o bebê Jesus assim que ele nasceu na
manjedoura. Herodes mandou matar todos os bebês de dois anos
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para baixo. Então Satanás tentou usar os escribas, fariseus e
líderes religiosos para apedrejá-lo. Satanás tentou Jesus 40 dias e
40 noites no deserto, para de todos os modos tentar fazer Jesus
pecar. No jardim do Getsêmani, o suor de Jesus se tornou como
se fossem grandes gotas de sangue, quando Ele considerou a
terrível ira do Pai que seria colocada sobre Ele quando Ele
levasse os nossos pecados. Ele teve a oportunidade de chamar
doze legiões de anjos para libertá-lo (Mateus 26:52-54). Ele tinha
poder para descer da cruz. Ele foi tentado a fazer isso, os homens
diziam a Ele que descesse e então creriam nele. Ele teve
oportunidade de destruir o mundo quando esteve diante de
Pôncio Pilatos e da multidão de sacerdotes enlouquecidos, que
estavam furiosos por Jesus ter denunciado o sistema religioso
deles.
Mesmo assim, a despeito de tudo que o príncipe deste
mundo podia fazer, Jesus Cristo foi adiante e entregou sua vida
para pagar os nossos pecados. Três dias e três noites depois Ele
ressuscitou da sepultura triunfante.
Não seja enganado pelo diabo nem por seus ministros. Não
seja enganado pelas coisas deste mundo que Satanás oferece a
você. O dragão já foi julgado. Ele foi achado mentiroso. Está
provado que ele é um homicida. E o Senhor Jesus Cristo provou
que Ele, e somente Ele é o Salvador do mundo.
O Espírito Santo de Deus provará a você estes fatos, se você
permitir que Ele o faça. Se você simplesmente ouvir a palavra de
Deus e crer nela, você será convencido da certeza do seu pecado,
da justiça de Cristo e da certeza do juízo de Satanás.
QUARTO: Se você crer nesta mensagem, o Espírito Santo
de Deus vai te dar o novo nascimento. Ao vir habitar dentro de
você, Ele traz consigo a vida do próprio Deus, porque Ele é
Deus. O Espírito regenara você, fazendo desta forma com que
você se torne uma nova criatura que tem vida eterna habitando
dentro de você.
Em João 3:1-5 a Bíblia diz:
E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos,
príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe:
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Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque
ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for
com ele. Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade
te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o
reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem
nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no
ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na
verdade te digo que aquele que não nascer da água e do
Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
Em I Coríntios 3:16 a Bíblia diz a respeito da obra de
regeneração feita pelo Espírito Santo: Não sabeis vós que sois o
templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Novamente, em I Coríntios 12:13, lemos, Pois todos nós
fomos batizados em um Espírito (não diz “na água”), formando
um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e
todos temos bebido de um Espírito.
Este “um corpo”, de acordo com Efésios 4, é o corpo do
Senhor Jesus Cristo. É obra do Espírito Santo regenerar e habitar
naqueles que crêem na mensagem do evangelho.
QUINTO: Ele testifica aos crentes que confessam o Senhor
Jesus Cristo como Salvador que eles são filhos na família de
Deus.
Alguém pode perguntar “Como eu posso saber que eu
realmente nasci de novo? Como posso saber quando o Espírito
Santo vier habitar em mim?”
Se eu entrasse na sua casa, você iria saber se eu estivesse lá,
porque minha presença seria percebida de diversas maneiras.
Assim também, quando você crê no Senhor Jesus Cristo como
seu Salvador pessoal, e invoca a Ele com coração sincero,
crendo, o Espírito Santo vem habitar em você e, pode acreditar,
Ele faz com que sua presença seja percebida.
A Bíblia diz em Romanos 8:16, O mesmo Espírito testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Então em João 3:8 Jesus Cristo diz a respeito do Espírito
Santo, O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não
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sabes de onde vem, nem para onde vai; assim étodo aquele que
é nascido do Espírito.
Amigo, eu não consigo ver o vento. Não consigo tocar o
vento. Não consigo segurar o vento em minhas mãos. Mas
quando o vento sopra, eu não tenho nenhuma dúvida de que o
vento está presente. Dá para perceber. Você vê os seus efeitos. É
assim com todos os que nascem de novo pelo Espírito de Deus.
Ocorre uma mudança tão radical e a paz de Deus, que sobrepassa
todo entendimento, começa a agir no seu coração e na sua mente.
A Bíblia diz em Mateus 10:32, Portanto, qualquer que me
confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu
Pai, que está nos céus.
Então, a obra do Espírito Santo é testificar aos crentes que
confessam Cristo como Senhor que eles são filhos na família de
Deus.
SEXTO: O Espírito Santo dá poder aos crentes para servir e
para guiá-los no serviço a Deus.
A Bíblia diz em Atos 1:8-9, Mas recebereis a virtude do
Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da terra. E, quando dizia isto,
vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu,
ocultando-o a seus olhos.
A palavra de Deus afirma em seguida, no capítulo 2, que o
Espírito Santo de Deus desceu e habitou nos crentes que estavam
esperando por esta promessa do Pai. Quando eles foram cheios
do Espírito Santo, imediatamente foram para as ruas, para o
mercado, para a área pública da cidade deles, Jerusalém. E ali,
sem medo, sem hesitação, sem qualquer reserva, sem se
preocupar com o que iriam pensar deles, eles começaram a
proclamar ousadamente a morte, sepultamento e ressurreição do
Senhor Jesus Cristo, pregando aos homens que se arrependessem
e cressem em Jesus.
Isso aconteceu porque o Espírito Santo de Deus estava
presente habitando neles. Nenhuma outra coisa deu a eles o
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poder para servir a Deus e testemunhar a verdade do evangelho
do Senhor Jesus Cristo.
Em Romanos 8:14, a Bíblia diz, Porque todos os que são
guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus.
Se você realmente nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus
vai conduzir você a servir, representar e testificar a favor do
Senhor Jesus Cristo. A provisão de Deus para seus filhos, os
salvos, é o poder interior, dado pelo Espírito Santo. O crente está
em Jesus Cristo.
Se nós nos apossarmos dessas coisas, nunca seremos
medíocres espiritualmente. Se você é cristão, você tem o Espírito
Santo de Deus, que é o poder capacitador de Deus, portanto não
há motivo para não testemunhar. Não há motivo para ceder
diante do pecado, da tentação, do mundo, da carne e do diabo.
Meu amigo, não existe NENHUMA razão para o fracasso na
vida cristã. Precisamos muito meditar nesta grande verdade da
presença capacitadora do Espírito Santo de Deus.
Vamos deixar bem claro que existem diferenças entre
regeneração pelo Espírito Santo, a presença do Espírito Santo
dentro de nós e testemunhar pelo Espírito Santo, etc. Cada um é
uma operação separada do Espírito de Deus. Porém, se alguém
não foi regenerado ou nascido de novo pelo Espírito, ele não
pode ter a presença do Espírito habitando nele.
Se alguém não tem o Espírito de Deus habitando dentro dele,
então não pode ser uma testemunha do Espírito de Deus.
Se alguém não tem o testemunho do Espírito Santo, ele
nunca pode ser uma testemunha de Deus quanto ao poder do
Espírito.
Portanto, mesmo que cada um desses seja tecnicamente uma
operação separada, eles estão ligados um com o outro.
Você precisa nascer de novo. Então, você deverá se
submeter à obra do Espírito Santo na sua vida. Na medida que
nos submetemos à Ele, Ele nos guia e nos dá poder para
fazermos as atividades que Deus quer que façamos.
Há muitos que já tentaram dar o melhor de si para servir a
Deus, mas ficaram frustrados, derrotados e desencorajados.
Alguns já pararam de tentar e outros estão pensando em parar.
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Eu te digo que a melhor coisa que esta pessoa pode fazer é
parar. Não estou dizendo desistir, mas sim parar. Parar de confiar
na sua própria força. Parar de se esforçar e trabalhar no seu
próprio poder. Parar de trabalhar para Deus do seu próprio jeito e
pelos seus próprios motivos. Ao invés disso, a pessoa deve se
submeter ao Espírito Santo; devemos deixar que Ele trabalhe
através de nós. Amigo, deixe Ele guiar e dirigir seus
pensamentos, palavras, ações e obras.
A diferença é muito grande quando deixamos de servir a
Deus na energia da carne e passamos a permitir que o Espírito
Santo de Deus trabalhe através de nós no serviço do Deus TodoPoderoso.
Há outros que estão servindo a Deus da melhor maneira que
eles sabem. Talvez você seja fiel à sua igreja, ao seu líder. Talvez
você esteja trabalhando com muita diligência. Pode ser que você
esteja procurando anunciar certas verdades que você conhece e
entende pela Bíblia. Mas, apesar disso, talvez você não tenha no
seu coração a certeza confortante de que você é um filho de
Deus. Talvez você não tenha dentro de você o testemunho do
Espírito Santo de que você é um filho de Deus e de que os seus
pecados estão todos perdoados.
Pode ser que você esteja confiando que sua obra para Deus
vai te salvar, ao invés de confiar na obra de Deus para você.
Quando Jesus Cristo deu sua vida na cruz do Calvário, ele
clamou com grande voz, Está consumado. Ele não começou a
obra e depois pediu para você terminar. Ele mesmo terminou a
obra.
A paz com Deus vem quando você finalmente percebe que o
melhor a fazer não é bom o suficiente. Aí você abandona sua
própria bondade, suas próprias obras, seus próprios feitos, e
confia na obra do Senhor Jesus Cristo para a salvação da sua
alma.
Você gostaria de fazer isso hoje? Você permitiu ao Espírito
Santo te mostrar sua situação e te convencer do seu pecado, da
justiça de Deus e do juízo de Deus? Deus é contra tudo que você
põe sua confiança ao invés de confiar no Senhor Jesus Cristo.
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DEUS EM CARNE (PARTE UM )
Nesta lição vamos observar Jesus como sendo Deus em
carne. Vamos analisar as evidências da divindade de Jesus
Cristo, observando o testemunho dele, o testemunho de outros a
respeito da divindade de Jesus Cristo, e a ressurreição de Jesus
Cristo, no que diz respeito à sua divindade.
Ao longo de nossos estudos, temos dito repetidamente que
existe um Deus, que existe eternamente como o Pai, a Palavra, e
o Espírito Santo; e estes três são um (I João 5:7). Dissemos
várias vezes que Jesus Cristo é, era, e sempre será Deus que se
manifestou em carne, de acordo com I Timóteo 3:16.
Além dessas duas declarações, a Bíblia tem muitas
passagens que confirmam o fato absoluto de que Jesus Cristo é
Deus.
Primeiro, vamos considerar a encarnação. A encarnação
significa que Deus veio à terra num corpo de carne.
Queremos examinar as evidências da divindade de Jesus
Cristo, para que possamos adquirir um pouco de entendimento
sobre esta estranha combinação entre Deus e homem.
Vamos primeiramente observar as declarações do próprio
Senhor Jesus Cristo a respeito da sua divindade.
Os profetas do Velho Testamento já haviam predito diversas
vezes sobre a vinda do Messias-Salvador, e foi dito que este
Salvador seria Deus.
Em Isaías 9:6-7 lemos: Porque um menino nos nasceu, um
filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se
chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste
principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no
seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça,
desde agora e para sempre; o zelo do SENHOR dos Exércitos
fará isto.
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Portanto, a Bíblia diz que o menino iria nascer e esta criança
seria o Deus Forte. Esta criança seria o Pai da Eternidade. Esta é
a profecia de Isaías, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se o
Pai, o Deus Forte, não nasceu como um menino, então a Bíblia é
uma mentira.
Novamente, em Isaías 7:14 lemos: Portanto o mesmo
SENHOR vos dará um sinal: Eis que a virgem conceberá, e
dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel.
Meu amigo, todos os homens que nascem da semente de
Adão são contaminados com o pecado. É a natureza deles
(Efésios 2:1-3). Os homens nascem com uma inclinação inerente
para o pecado. Sendo assim, nenhum homem mortal, vindo da
linhagem de Adão, poderia salvar o homem dos seus pecados,
porque este homem seria ele mesmo um pecador.
Mas, supondo que a profecia de Isaías tenha sido cumprida,
ou seja, uma virgem concebendo e dando à luz um filho; então
você teria sobre a face da terra um homem que não é da semente
de Adão. Todas as profecias que falam sobre a vinda do Messias
são cumpridas pelo Senhor Jesus Cristo – e por nenhuma outra
pessoa.
Jesus mesmo declarou isso. Leia atentamente em Lucas 24.
O Senhor se aproximou de dois discípulos que estavam
caminhando juntos na estrada para Emaús. A Bíblia diz: E
aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas
um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas
os olhos deles estavam como que fechados, para que o não
conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que,
caminhando, trocais entre vós, e por que estais tristes? E,
respondendo um, cujo nome era Cléopas, disse-lhe: És tu só
peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm
sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe
disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi
homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e
de todo o povo; E como os principais dos sacerdotes e os nossos
príncipes o entregaram à condenação de morte, e o
crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse
Israel; mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde
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que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas
mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada
foram ao sepulcro; E, não achando o seu corpo, voltaram,
dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que
dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao
sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito;
porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó néscios, e tardos
de coração para crer tudo o que os profetas disseram!
Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e
entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, e por todos
os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as
Escrituras. (Lucas 24:15-27).
O Senhor Jesus Cristo afirmou, pela exposição em Lucas 24
que ele fez dos profetas e da lei do Velho Testamento, que ele
realmente era aquele de quem os profetas haviam falado.
O nascimento virginal foi predito pelos profetas e pode ser
totalmente verificado no Novo Testamento. Vamos ler juntos o
primeiro capítulo de Lucas e também o primeiro capítulo de
Mateus.
Primeiro, vamos ler Lucas: E, no sexto mês, foi o anjo
Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada
Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome
era José, da casa de Davi; e o nome da virgem era Maria. E,
entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada; o
Senhor é contigo; bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o
ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que
saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre
conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de
Jesus. Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo; e o
Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; E reinará
eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E
disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço
homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá
sobre ti o Espírito Santo (e já vimos, em outra lição, que ele é
Deus), e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra;
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por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado
Filho de Deus. (Lucas 1:26-35).
Esta é a mensagem que o anjo trouxe de Deus e proclamou
para Maria.
Vamos ver se a mensagem do anjo Gabriel foi cumprida
conforme o prometido: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi
assim: Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes
de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então José, seu marido, como era justo, e a não queria
infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo:
José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo; E dará à luz
um filho e chamarás o seu nome JESUS; porque ele salvará o
seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se
cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que
diz; Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E
chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, Que traduzido é: Deus
conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do
Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher; E não a
conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito; e pôs-lhe
por nome JESUS. (Mateus 1:18-25).
Ora, há quatro grandes verdades que se destacam nessas
passagens bíblicas.
Primeiro, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso
havia sido profetizado nas Escrituras do Velho Testamento, foi
proclamado pelos anjos enviados de Deus, e foi provado pela
vida, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Uma virgem concebeu e algo santo formou-se no seu ventre. A
Bíblia diz que esta coisa santa foi um corpo (Hebreus 10:5). Este
corpo era a habitação preparada para a segunda pessoa da
trindade, o Senhor Jesus Cristo.
Segundo, Maria era um vaso humano em cujo ventre Deus
formou o corpo no qual ele iria habitar. Deus é o criador de
Maria. Deus é o criador do universo. Maria não deu à luz Deus.
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Maria deu à luz um corpo de carne no qual Deus se manifestou.
Deus existia antes de Maria. Deus existia antes da mãe e da avó
de Maria. Deus existia antes dos primeiros pais de Maria, Adão e
Eva. Deus é o Criador. Este Criador, o Senhor Jesus Cristo, se
manifestou num corpo que foi preparado no ventre de Maria.
Não cometa o erro diabólico de chamar Maria de “mãe de Deus”.
Não cometa o erro trágico e insensato de exaltar Maria em
posição igual a Deus, ou em posição equivalente à trindade.
Em terceiro lugar, não é maravilhoso ver que Deus não
enviou um anjo para cuidar dos problemas que o homem tem por
causa do pecado? Deus não enviou um arcanjo, ou um exército
de anjos para cuidar do problema do pecado do homem. Deus
mesmo veio, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para salvar os
pecadores. A Bíblia diz que ele tomou o nome Emanuel, que
significa Deus conosco.
Quarta verdade: a pré-existência de Jesus Cristo antes de ele
se encarnar é um fato inegável nas páginas da Bíblia Sagrada.
Veja, por exemplo, o livro de João. Em João 1:1 está escrito No
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 No princípio Deus.
Então lemos em João 1:2-3 Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi
feito se fez.
Portanto vemos que o Verbo, a Palavra existia desde o
princípio, e também o Verbo pelo qual tudo foi feito. Então a
Bíblia diz em João 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre
nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade.
Prezado leitor, o Senhor Jesus não veio à existência na
manjedoura em Belém. O Senhor Jesus Cristo é aquele pelo qual
Belém e a manjedoura vieram à existência. O Senhor Jesus
Cristo, o Criador, o Verbo, é o criador de todas as coisas. E ele se
fez carne.
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A Bíblia também diz sobre Deus em I Timóteo 6:16 Aquele
que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a
quem nenhum dos homens viu nem pode ver... Como podemos
entender isso comparando com João 1:14, onde lemos que vimos
a sua glória? Deus velou a sua glória dentro de um corpo de
carne humana, para que pudéssemos vê-lo.
Em João 17:1-5, temos a verdadeira oração do Senhor: Jesus
falou assim e, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é
chegada a hora; glorifica a teu Filho, para que também o teu
Filho te glorifique a ti; Assim como lhe deste poder sobre toda
a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E
a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te
na terra (lembre-se, em João 1:14 a Bíblia diz e vimos sua
glória. A glória de Deus no céu veio à terra para que os homens
na terra pudessem vê-la), tendo consumado a obra que me deste
a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com
aquela glória que tinha contigo ANTES QUE O MUNDO
EXISTISSE.
Vou dizer de novo, o Senhor Jesus Cristo não veio à
existência no dia em que Maria deu à luz. O Senhor Jesus Cristo
é aquele que trouxe todas as coisas à existência antes da
fundação do mundo.
Em João 17:24, fica muito claro a declaração da existência
de Jesus Cristo antes de ele ter se encarnado: Pai, aqueles que
me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam
comigo, para que vejam a minha glória que me deste; porque tu
me amaste antes da fundação do mundo.
Esta grande verdade também é declarada em João 8:51-59.
Jesus Cristo está num conflito com os líderes religiosos daquela
época, falando sobre Abraão. Ele diz, Em verdade, em verdade
vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a
morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que
tens demônio. Morreu Abraão e os profetas; e tu dizes: Se
alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu
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maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os
profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se
eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada;
quem e glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E
vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E, se disser que o não
conheço, serei mentiroso como vós; mas conheço-o e guardo a
sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e
viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não
tens cinqüenta anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: Em
verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse,
eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem; mas Jesus
ocultou-se, e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim
se retirou.
Lá em Gênesis 12 fala sobre um homem chamado Abraão.
Mas observe que o Senhor Jesus Cristo diz antes que Abraão
existisse, eu sou. Preste atenção, Jesus não disse antes que
Abraão existisse, “eu era”. O Senhor Jesus Cristo escolheu
cuidadosamente as suas palavras e disse “antes que Abraão
existisse, EU SOU”.
Em Êxodo 3:13-14 está escrito, Então disse Moisés a Deus:
Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O
Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me disserem: Qual
é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o
que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou
me enviou a vós.
O Senhor Jesus Cristo disse aos líderes religiosos da nação
de Israel, antes que Abraão existisse, EU SOU.
Não resta dúvida, meu amigo; o Senhor Jesus Cristo é o
eterno Filho de Deus. Deus, o Criador, se manifestou num corpo
humano de carne. Jesus Cristo era o filho da promessa. Deus
prometeu para Adão um Salvador, esta promessa foi repetida
para Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Ele iria nascer na linhagem
real, em Belém, a cidade de Davi. Ele seria um Nazareno. Ele iria
pregar o evangelho aos pobres. Ele iria curar os doentes. Ele iria
entrar em Jerusalém montado num jumento e seria proclamado
rei pelo povo. Ele seria traído por um dos seus amigos e vendido
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por trinta moedas de prata. Este dinheiro seria utilizado para
comprar um pedaço de terra para sepultar estrangeiros. Ele iria
morrer pelos pecados do povo. Seu corpo seria traspassado, mas
nenhum osso seria quebrado. Iriam lançar sortes sobre as suas
vestes. Ele seria sepultado no sepulcro de um homem rico e
ressuscitaria dentre os mortos.
Estas e muitas outras coisas foram preditas a respeito do
Salvador, e TODAS elas, cada uma delas, nos seus mínimos
detalhes, foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Elas não se cumpriram em nenhum outro homem. Elas nunca
serão cumpridas em nenhum outro homem, pois nunca mais
haverá sobre a terra outro Deus-homem. Deus se manifestou em
carne.
O livro de Romanos inicia dizendo: Paulo, servo de Jesus
Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de
Deus. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas
escrituras, (Deus prometeu algo nos escritos proféticos do Velho
Testamento. Ele prometeu o evangelho, as boas novas, uma
mensagem de salvação. Esta mensagem era..) acerca de seu
Filho (Jesus Cristo está no centro. Quem é ele? Por um lado, ele
é o Filho de Deus. Por outro lado, ele é nosso Senhor.
Continuando...), que nasceu da descendência de Davi segundo a
carne, (o corpo de carne foi, de fato, feito da descendência de
Davi) declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de
santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo,
nosso Senhor.
Meu amigo, hoje você encontrou o Salvador. Você viu, pela
Bíblia, que o seu Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus
que se manifestou em carne. Buda talvez tenha sido um homem
exemplar. Maomé talvez tenha sido um grande líder. Moisés
talvez tenha sido um grande homem. Algum papa talvez tenha
sido um bom homem. Confúcio talvez tenha sido um grande
homem. O Dalai Lama talvez seja um sujeito muito interessante
de se conhecer. Mas NENHUM deles foi algo mais do que um
simples homem. Todos os homens são pecadores. E, sendo
pecadores, estão destituídos da glória de Deus e também
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precisam da salvação de Deus, tanto quanto você também
precisa.
A Bíblia diz porque não há diferença, porque TODOS
pecaram e destituídos estão da glória de Deus;
Deus não abandonou você para que você tenha que seguir
líderes religiosos que estão tentando chegar até o céu. Todos que
tentarem entrar pelos seus próprios esforços serão lançados no
inferno. Mas Deus preparou um caminho para que você seja
salvo. Ele tomou em si mesmo a forma de um homem, e tendo
feito isso, ele tomou sobre si mesmo o nosso pecado sobre a cruz.
Ele morreu, foi sepultado e, depois de três dias e três noites, ele
ressuscitou dentre os mortos, provando que ele tem poder sobre o
pecado, sobre a morte e sobre o inferno.
Se você deseja o poder de ter a vida eterna, você precisa vir
ao Senhor Jesus Cristo, confessar que você é o pecador pelo qual
Jesus morreu, o pecador pelo qual Jesus levou o castigo, e você
deve confiar nele como seu Senhor e Salvador. Você não tem
nenhuma outra esperança de salvação, porque não existe nenhum
outro Salvador. Não existe ninguém mais que possa te salvar dos
teus pecados.
A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo,
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amigo, a minha oração é que hoje você venha a invocar
Jesus Cristo e confiar nele como seu Senhor e Salvador.
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DEUS EM CARNE (PARTE DOIS)
Estamos estudando Jesus Cristo como sendo Deus que se
manifestou em carne. Na lição anterior, nos concentramos
primeiramente no seu nascimento virginal e nas declarações que
foram feitas na ocasião deste nascimento, mostrando que o
próprio Deus e Criador dos céus e da terra havia nascido de uma
virgem. Vimos que os anjos proclamaram e as Escrituras
declararam que Ele é Emanuel, que significa Deus conosco.
Agora, nesta lição vamos nos concentrar em algumas outras
evidências da divindade do Senhor Jesus Cristo, desta vez
mostrando que Ele possui todos os atributos da divindade. Uma
vez que isso seja compreendido com clareza, não haverá o risco
de alguém confundir divindades falsas inventadas pelos homens
ou por Satanás, com a divindade do Senhor Jesus Cristo.
1. A primeira prova de que Jesus Cristo é o próprio Deus é
porque Ele tem o poder de dar vida. O ser humano não pode
criar nada. Satanás não pode criar nada. Mas Jesus Cristo dá
vida – vida eterna. O ser humano não pode dar vida, nem
produzir vida, nem mesmo da forma mais rudimentar, nem
consegue prolongar a vida. O homem é incapaz de produzir
vida, não pode produzir nem a forma mais simples de vida.
Você já deve ter ouvido falar de uma disputa muito
interessante que está registrada no livro de Êxodo. Deus enviou
Moisés para a terra do Egito para ordenar ao Faraó que deixasse
o povo hebreu sair livre. Se você já leu esta história, você vai se
lembrar para o resto de sua vida; é uma história que vai causar
um impacto muito grande em você.
A primeira disputa com Faraó fez com que ele trouxesse os
seus encantadores. Quando Moisés fazia um milagre da parte de
Deus, então os encantadores de Faraó também faziam o mesmo
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milagre. Moisés lançou sua vara e ela se transformou em uma
serpente. Os magos de Faraó lançaram suas varas e elas se
transformaram em serpentes. Só que aí a vara de Moisés, que
havia se transformado em serpente, comeu as serpentes dos
magos. Mesmo assim, vimos que eles conseguiram transformar
uma vara numa serpente.
Depois, Moisés e Arão feriram as águas do rio que estavam
à vista de Faraó, e as águas se tornaram em sangue. Apesar do
dano que isso deve ter causado à sua própria nação, os magos do
Egito fizeram a mesma coisa.
O terceiro evento foi quando Arão estendeu sua mão sobre
as águas do Egito e vieram rãs que cobriram a terra. Os magos
fizeram a mesma coisa e trouxeram rãs sobre a terra do Egito. O
placar ficou empatado três a três. Então Moisés e Arão clamaram
a Deus e as rãs que estavam na terra do Egito morreram.
E as coisas continuaram. Vieram enxames de moscas. As
moscas eram terríveis e perturbaram todo mundo. Em seguida a
Bíblia diz, Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende
a tua vara, e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos
por toda a terra do Egito. E fizeram assim; e Arão estendeu a
sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos
piolhos nos homens e no gado; todo o pó da terra se tornou em
piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também
assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas
não puderam; e havia piolhos nos homens e no gado. (Êxodo
8:16-18).
Como foi que Deus formou a vida lá no princípio? Foi do pó
da terra. Quando chegou a hora deste teste, Deus pelo seu poder
formou vida a partir do pó da terra, e os magos de Faraó não
puderam imitar. Somente Deus pode criar vida e sustentar a vida.
O fato de que Jesus Cristo pode dar vida prova que Jesus era
realmente Deus em carne.
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2.
Jesus declarou-se como Deus ao se pronunciar igual ao Pai e
ao referir-se a si mesmo como o Filho de Deus.
Alguns dizem que Jesus nunca disse ser Deus. A verdade,
porém, é que foi por isso que ele foi crucificado.
Em João 10:28-30 Jesus Cristo diz, E dou-lhes a vida
eterna, e nunca hão de perecer, 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. Eu e o Pai
somos um.
Ora, as palavras de Jesus Cristo não poderiam ser mais
claras do que isso. Alguém pode até não acreditar no que Jesus
disse, mas não há como não perceber o que ele declarou. Jesus
Cristo disse, Eu e o Pai somos um.
Vemos também em Mateus 26:63-66, onde lemos, Jesus,
porém, guardava silêncio (Jesus Cristo estava sendo julgado por
Caifás no sinédrio). E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe:
Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o
Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste; (é você quem
diz) digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do homem
assentado à direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo:
Blasfemou; para que precisamos ainda de testemunhas? Eis
que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E
eles, respondendo, disseram: É réu de morte.
O Senhor Jesus Cristo foi crucificado porque Ele declarou
ser Deus que se manifestou em carne. Não havia nenhuma
dúvida de que Jesus Cristo fez esta declaração.
Em João 5:17-18 está escrito, E Jesus lhes respondeu: Meu
Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois,
os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só
quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu
próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
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De acordo com os líderes rabínicos, de acordo com os
escribas e fariseus, de acordo com os líderes religiosos da nação
de Israel, se alguém alegasse ser o Filho de Deus, estava
alegando ser divino. O uso da expressão “Filho de Deus” era
equivalente a chamar a si mesmo de Deus Todo-Poderoso. Esta
foi a declaração do Senhor Jesus Cristo. E, por isso, eles pediram
que Ele fosse morto por crucificação.
3.
Jesus Cristo declarou ter autoridade para perdoar pecados.
Em Marcos 2 encontra-se a história de um homem paralítico que
foi descido pelo meio do telhado, com ajuda de seus amigos, na
esperança de que Jesus pudesse curá-lo. E Jesus, vendo a fé
deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus
pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que
arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim
blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus,
conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre
si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos
corações? Qual é mais fácil? dizer ao paralítico: Estão
perdoados os teus pecados; ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o
teu leito, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem
tem na terra poder para perdoar pecados (disse ao paralítico),
A ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa. E
levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos,
de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus,
dizendo: Nunca tal vimos (Marcos 2:5-12).
Eles sabiam que somente Deus pode perdoar pecados. Jesus
Cristo deixou claro que Ele era, de fato, Deus que se manifestou
em carne, porque Ele declarou ter autoridade para perdoar
pecados e provou, ao levantar o paralítico e ao curá-lo da sua
enfermidade.
Em Mateus se encontra a história dos magos que vieram do
oriente procurando o rei recém-nascido. Eles souberam de
Herodes qual era o local onde eles poderiam encontrá-lo, eles
viajaram para casa onde José e sua mãe moravam: E, entrando
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na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrandose, o adoraram (perceba que eles não cometeram o erro de se
prostrar e adorar Maria. Eles se prostraram e O adoraram); e
abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas (não para
Maria, mas para Jesus Cristo): ouro, incenso e mirra (Mateus
2:11).
O Senhor Jesus Cristo, sendo uma criança de
aproximadamente 2 anos de idade, recebeu adoração dos magos.
Mais adiante no livro de Mateus, lemos E, quando subiram
para o barco, acalmou o vento. (Isso foi quando Jesus andou
sobre as águas e entrou no barco). Então aproximaram-se os que
estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: És
verdadeiramente o Filho de Deus (Mateus 14:32-33).
Jesus Cristo recebeu adoração dos seus discípulos no barco.
Em João 9, o Senhor dá vista a um homem que havia
nascido cego. Nos versículos 35 a 38, a Bíblia diz: Jesus ouviu
que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no
Filho de Deus? Ele respondeu, e disse: Quem é ele, Senhor,
para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é
aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou.
Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo recebe adoração de
um homem a quem Ele deu vista. Jesus já havia dito a Satanás
que ninguém pode receber adoração, senão somente Deus
(Mateus 4:10). Jesus recebeu a adoração. Ou Jesus é Deus, ou
então é um blasfemo.
Depois da sua ressurreição, a Bíblia diz, E, indo elas a dar
as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro,
dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus
pés, e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais; ide
dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, e lá me verão (Mateus
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28:9-10). O Senhor Jesus Cristo recebe adoração daquelas que o
encontraram após a sua ressurreição.
No último capítulo do último livro da sua Bíblia, as
Escrituras dizem: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas
coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do
anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não
faças tal; porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os
profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a
Deus (Apocalipse 22:8-9).
Amigo leitor, se o Senhor Jesus Cristo recebeu adoração,
então Ele era Deus que se manifestou em carne. Ou então ele era
um pecador, um impostor, um mentiroso e um blasfemo.
Você talvez diga, “Como você sabe que Ele era Deus que se
manifestou em carne, recebendo adoração corretamente? Como
você sabe se ele não era um blasfemo usurpando uma posição
que não pertence a ele?” Eu te digo como é que eu sei: porque
Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esta é a prova de que Ele
era aceito à vista do Pai.
Antes da crucificação, Deus o Pai falou três vezes lá do céu,
dizendo, Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora,
amigo, somente Deus é digno de adoração. Somente Deus
merece adoração. Somente Deus pode receber adoração. Deus o
Pai sabia que Jesus estava recebendo adoração, e jamais teria
falado do céu e aprovado o Senhor Jesus Cristo se Ele não fosse
Deus que se manifestou em carne.
4.
As Escrituras ensinam que o mundo foi criado por Jesus
Cristo, e, com certeza, somente Deus poderia criar o mundo. Na
lição anterior, vimos em João capítulo 1 que o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. Ali vimos que o mesmo Verbo, a segunda
pessoa da trindade, criou os céus e a terra e tudo que neles há.
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Aqui temos mais provas: Havendo Deus antigamente
falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos
profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, A
quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o
mundo (Hebreus 1:1-2).
Deus fez os mundos pela obra e instrumentação do Senhor
Jesus Cristo.
Novamente, em Hebreus 1:10, falando do Filho de Deus, a
Bíblia diz, E: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, E os
céus são obra de tuas mãos. Então, vemos em Hebreus capítulo
1 que o Senhor Jesus Cristo é o Criador.
Em Colossenses 1, está escrito Dando graças ao Pai que
nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz; O
qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o
reino do Filho do seu amor; Em quem temos a redenção pelo
seu sangue, a saber, a remissão dos pecados; O qual é imagem
do Deus invisível (Percebeu? O Deus invisível se manifestou em
carne, tomando sobre si uma imagem pela qual pudéssemos vêlo), o primogênito de toda a criação; Porque nele foram criadas
todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam
potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de
todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele (Colossenses
1:12-17).
As Escrituras ensinam que o mundo foi criado por Jesus
Cristo, e as Escrituras ensinam que o mundo foi criado por Deus.
Então, a única conclusão que uma pessoa racional pode chegar,
baseada no ensino claro da palavra de Deus, é que Jesus Cristo é
Deus que se manifestou em carne.
5.
A salvação do pecado é prometida àqueles, e somente
àqueles, que crêem que Jesus é o Filho de Deus. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
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para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna (João 3:16).
Prezado leitor, de acordo com a Bíblia, o que vai fazer a
diferença entre você perecer ou viver eternamente é se você crê
ou não na morte, sepultamento e ressurreição de Deus manifesto
em carne, o Senhor Jesus Cristo.
Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscarme-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não
podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá
matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou não podeis
vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois
deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que
morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que EU
SOU, morrereis em vossos pecados (João 8:21-24).
Senhor, senhora, adolescente, ou você crê que Jesus é Ele, o
EU SOU, o Criador, o Salvador, Deus que se manifestou em
carne – ou você crê nisso, ou você morrerá em seus pecados.
Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os
quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é
o enganador e o anticristo (II João 7).
Ora, na nossa lição anterior nós provamos conclusivamente,
pela palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo existia antes do
corpo que foi formado no ventre de Maria, no qual Ele habitou.
A Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo existia desde
o princípio. Mesmo assim, a Bíblia também diz que enganadores
entraram no mundo. Você pode saber quem é um enganador e
um anticristo; aqueles que são de Satanás não confessam que
Jesus Cristo (isto é, o pré-existente, eterno Deus) veio em carne.
Veja só, Jesus Cristo não é o corpo de carne, Jesus Cristo
HABITOU no corpo de carne. Jesus Cristo é, era, e sempre será
Deus.
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Quero que você perceba no livro de Tito como os termos
“Deus nosso Salvador” e “Senhor Jesus Cristo nosso Salvador”
são usados alternadamente:
Tito 1:3, no final do versículo, o mandamento de Deus,
nosso Salvador;
Tito 1:4, de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso
Salvador.
Tito 2:13, Aguardando a bem-aventurada esperança e o
aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus
Cristo;
Tito 3:4, Mas quando apareceu a benignidade e amor de
Deus, nosso Salvador,
Tito 3:6, Que abundantemente ele derramou sobre nós por
Jesus Cristo nosso Salvador;
Quem é Jesus Cristo? Ele é nosso Salvador. Quem é Jesus
Cristo? Ele é o grande Deus, aquele que irá aparecer (perceba, se
tornar aparente, manifesto, visível). Ele é o aparecimento do
grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo.
Veja só, isso é muito importante: Anunciai, e chegai-vos, e
tomai conselho todos juntos; quem fez ouvir isto desde a
antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não
sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu; Deus justo
e Salvador não há além de mim (Isaías 45:21).
Não há Deus, nem Salvador, além do Senhor Deus Jeová do
Velho Testamento. De acordo com o livro de Tito, o Senhor
Deus Jeová do Velho Testamento é a pessoa do Senhor Jesus
Cristo. Ele é o Salvador. Ele é Deus. Não há Salvador além dEle.
Não há nenhum Deus além dEle. Se você não conhece nosso
Deus e Salvador Jesus Cristo, você está tão perdido e destinado
ao inferno quanto o próprio diabo. Não importa se você acredita
em Jesus. Se você não acredita que Jesus é Deus que se
manifestou em carne, você está perdido.
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Jesus Cristo disse, se não crerdes que EU SOU, morrereis
em vossos pecados. Em II João versículo 7, está escrito que se
você não confessar que Jesus Cristo veio em carne, você é um
enganador e anticristo. Se você não receber esta doutrina, você
não está ao lado de Jesus Cristo, você está contra ele. Esta não é
minha opinião. Esta não é uma ideia minha. Este é o ensino claro
da palavra de Deus.
É absolutamente necessário estabelecer a divindade de Jesus
Cristo para justificar sua obra de expiação. Se o Senhor Jesus
Cristo fosse um mero homem, mesmo que Ele fosse o melhor
homem que já viveu, Ele não poderia morrer como sacrifício
expiatório por ninguém. Ele poderia ter morrido em lugar de
outra pessoa, como Barrabás; mas seria impossível Ele morrer
como sacrifício expiatório para toda humanidade, porque Ele
seria um pecador como qualquer outro homem. Somente com os
valores da divindade é que Deus poderia permitir, em justiça, que
Jesus Cristo pagasse a dívida de pecado de toda raça humana.
Ele de fato pagou a dívida de pecado por nós,
completamente, e nós temos que somente aceitar este pagamento
das mãos dEle para sermos limpos de toda culpa. Uma vez que
era nossa dívida que Ele pagou, cada um de nós tem que aceitar o
pagamento dEle, para que a transação seja concluída legalmente
e a morte dEle por nós possa nos trazer o benefício. Sim, Jesus
Cristo morreu pelos pecados do mundo. Sim, Jesus Cristo é o
Salvador. O único modo pelo qual qualquer homem pode ser
salvo dos seus pecados é através da pessoa do Senhor Jesus
Cristo.
Ora, meus amigos, você já foi salvo dos seus pecados,
confiando na expiação completa do sangue do Senhor Jesus
Cristo? Você já creu que o Pai pôs sobre Ele toda a sua culpa e
toda sua transgressão? Deus está esperando que você se
arrependa de todas as suas obras, todos os seus feitos, toda a sua
justiça própria, e todos os seus atos religiosos. Ele está esperando
que você se arrependa e abandone todas as coisas que, no seu
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orgulho, ignorância e vontade própria, você tentou fazer para
salvar a si mesmo e para tentar ser digno da salvação de Deus.
Você só pode nascer de novo quando você se arrepende dos
seus pecados e confia na salvação de Deus, o próprio Filho de
Deus como seu Salvador. Cristo morreu por seus pecados,
conforme as Escrituras. Ele foi sepultado, e no terceiro dia Jesus
Cristo ressuscitou, de acordo com as Escrituras. Ele oferece um
perdão completo, gratuito, total, para todo aquele que crê nEle,
confia nEle e o recebe como seu Salvador e Senhor.
Você gostaria de fazer isso? Ajoelhe-se diante de Deus, e
confesse humildemente a Deus que você é um pecador e que
você precisa ser salvo. Admita que agora você vê, que agora
você crê, que agora você compreende, que Deus proveu a si
mesmo como pagamento em sacrifício pelos seus pecados.
A Bíblia diz, Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e
a tua casa.
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DEUS EM CARNE (PARTE TRÊS)
Neste capítulo vamos considerar o testemunho que outras
pessoas, dentro da Bíblia, deram a respeito da divindade do
Senhor Jesus Cristo.
Nos capítulos anteriores já vimos o testemunho do profeta
Isaías falando sobre a vinda do Pai da Eternidade e Deus Forte
para este mundo num corpo de carne. Vimos o testemunho dos
anjos, inclusive Gabriel, em Mateus 1 e Lucas 1, dizendo que o
bebê nascido de Maria era DEUS CONOSCO.
Agora, abra sua Bíblia em João 5:17-18. Ao falarmos sobre
o testemunho que outras pessoas falaram a respeito de Jesus
Cristo ser Deus em carne, este testemunho vai desde os demônios
até ao próprio Deus. As obras milagrosas de Jesus pesam muito.
Apesar de Jesus Cristo não ter feito estes milagres no poder
inerente a sua divindade, mas sim no poder do Espírito Santo, o
fato de que Deus concedeu a Ele um poder tão grande prova que
Deus se comprazia nele. Jesus disse ser Deus em carne, disse ter
poder para perdoar pecados, e aceitou ser adorado. Deus não iria
se comprazer em Jesus Cristo se Jesus não fosse quem Ele dizia
ser.
E Jesus lhes respondeu (aos judeus que estavam querendo
matá-lo): Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que
Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
Quando Jesus utilizava o título “o Filho de Deus”, isso era
entendido claramente pelos líderes da nação de Israel, pelos
líderes judeus, pelos rabis, pelos escribas e pelos fariseus, que
tinham as escrituras do Velho Testamento. Eles entendiam
claramente que se alguém alegasse ser o Filho de Deus, estava
alegando ser divino.
Quando Jesus disse que Deus era Seu Pai, Ele alegou fazer
parte da divindade. Quando estiver lendo a Bíblia dizer que Jesus
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Cristo é o Filho de Deus, não tenha dúvidas, o termo “o Filho de
Deus” ou “O unigênito Filho de Deus” significam igualdade com
Deus o Pai.
Vamos chamar nossas testemunhas. Primeiro, Deus o Pai
testificou que Jesus Cristo é seu Filho: Então veio Jesus da
Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por
ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser
batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo,
disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir
toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado,
saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o
Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis
que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em
quem me comprazo (Mateus 3:13-17).
Deus testemunhou lá do céu dizendo que o Senhor Jesus
Cristo é seu Filho amado.
Novamente, em Mateus 17 está escrito, Seis dias depois,
tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e
os conduziu em particular a um alto monte, E transfigurou-se
diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas
vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes
apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando
a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se
queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para
Moisés, e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que
uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que
dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo;
escutai-o (Mateus 17:1-5).
Portanto, Deus o Pai falou do céu pela segunda vez e
declarou que o Senhor Jesus Cristo é seu Filho.
Em João 12, encontramos as seguintes palavras do Senhor
Jesus Cristo, Agora a minha alma está perturbada; e que direi
eu? Pai, salva-me desta hora; mas para isto vim a esta hora.
Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia:
Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a
multidão que ali estava, e que a ouvira, dizia que havia sido um
trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus, e
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disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós
(João 12:27-30).
Deus o Pai falou, lá do céu, que seu Filho seria, de fato,
glorificado, como já havia sido glorificado antes de vir a este
mundo mau e pecaminoso.
Então, em II Pedro 1 encontramos mais evidências. A Bíblia
diz em Mateus 17 que Pedro, Tiago e João estavam com o
Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, quando Jesus
foi visto por eles na sua glória e resplendor, e eles ouviram a voz
do Pai falar lá do céu. Pedro relembrou o incidente com estas
palavras: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente
compostas; mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto
ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica
glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho
amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz
dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo (II Pedro
1:16-18).
Agora, vamos ver o maior de todos os testemunhos de Deus
o Pai quanto à divindade de seu Filho. Em Hebreus 1, a Bíblia
diz: ...a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, O qual, sendo
o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua
pessoa... Feito tanto mais excelente do que os anjos,... Porque,
a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, Hoje te gerei?
E outra vez: Eu lhe serei por Pai, E ele me será por Filho?
(Deus nunca falou isso a anjo algum, pois isso não é verdade
sobre nenhum anjo, somente é verdade sobre o Filho de Deus, o
Senhor Jesus Cristo). E outra vez, quando introduz no mundo o
primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem (e assim
foi). E, quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, E de
seus ministros labareda de fogo. Mas, do FILHO, diz: Ó Deus,
o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos; Cetro de
eqüidade é o cetro do teu reino (Hebreus 1:1-8).
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Não resta nenhuma dúvida. Em Hebreus 1:8, Deus o Pai
chama o Deus o Filho de “Deus”. Ora, não interessa o que o
diabo fala. Não interessa o que os grandes homens religiosos tem
a dizer. Deus, o Pai, falando lá do céu a respeito de seu Filho,
disse Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos.
O Senhor Jesus Cristo era, é e sempre será o Deus Forte, o
Príncipe da Paz.
Vamos chamar nossas próximas testemunhas, os anjos.
Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste
graça diante de Deus. E, respondendo o anjo, disse-lhe:
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te
cobrirá com a sua sombra; por isso também o Santo, que de ti
há de nascer, será chamado Filho de Deus (Lucas 1:30, 35).
Em seguida, vamos chamar mais testemunhas, os discípulos
de Cristo.
Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão
Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo
(Mateus 16:15-16).
Pedro falou tão corretamente que Jesus disse que a verdade
declarada por Pedro seria a base para fundação da igreja do Novo
Testamento.
Em João 1, está escrito, E eu não o conhecia; mas, para
que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando
com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer
do céu como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia,
mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre
aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o
que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que
este é o Filho de Deus (João 1:31-34).
O testemunho de João o Batista é inconfundível: o Senhor
Jesus Cristo é o Filho de Deus, igual a Deus, Deus que se
manifestou em carne.
Nossas próximas testemunhas são os soldados que
crucificaram Cristo.
Em Mateus 27, a Bíblia diz, E Jesus, clamando outra vez
com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se
rasgou em dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, e fenderam-se
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as pedras; E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos
que dormiam foram ressuscitados; E, saindo dos sepulcros,
depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e
apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele
guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam
sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente
este era o Filho de Deus (Mateus 27:50-54).
Observe a palavra verdadeiramente. Não havia nenhuma
dúvida nas suas mentes. Eles viram e creram.
Agora, vamos usar de bastante ousadia e vamos chamar os
demônios para testemunhar também. Em Lucas 4:41 lemos, E
também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és
o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os
deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo.
Caro leitor, os poderes das trevas, os demônios, os espíritos
imundos, testificam que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Está dito claramente, de acordo com João 5:17 e 18, a
respeito da igualdade de Jesus com o Pai. Sua divindade e seu
devido lugar na Trindade estão testificados nas bocas de muitas
testemunhas. Com certeza você tem todos os motivos do mundo
para confessar e crer na divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus
Cristo é quem a Bíblia afirma que Ele é: Deus que se manifestou
em carne.
Antes de terminar esta lição, vamos examinar como é que os
milagres de Cristo dão evidência da sua divindade.
Os milagres do Senhor variam desde ressuscitar os mortos
até acalmar as tempestades do mar. Estes milagres mostram,
definitivamente, que Jesus é Deus.
Em João, lemos que Jesus foi até a sepultura de um homem
que havia morrido há quatro dias e seu corpo já estava em estado
de decomposição. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto
jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai,
graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre
me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em
redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto,
clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto
saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto
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envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que
tinham visto o que Jesus fizera, creram nele (João 11:41-45).
Este é o poder de Deus. Jesus ressuscitou o morto
simplesmente pela palavra da sua boca.
Considere outro evento: E, entrando ele no barco, seus
discípulos o seguiram; E eis que no mar se levantou uma
tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas;
ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos,
aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos!
que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de
pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar,
e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se
maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e
o mar lhe obedecem? (Mateus 8:23-27).
Eu te direi que homem é este – é mais do que um simples
homem. É o Deus homem. Somente DEUS manifestado em
carne pode dar ordens aos ventos, às ondas e ao mar.
Depois disso, Jesus Cristo abriu os olhos a um homem cego
de nascença. A Bíblia diz, Tendo dito isto, cuspiu na terra, e
com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E
disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé (que significa o
Enviado). Foi, pois, e lavou-se, e voltou VENDO (João 9:6-7).
Preste atenção no que a Bíblia diz em Salmos 146:8. O
SENHOR (Jeová, no Velho Testamento, é indicado pelo nome
“o SENHOR” em letras maiúsculas) abre os olhos aos cegos;
Quem faz isso? O SENHOR Deus Jeová do Velho Testamento.
Quem abriu os olhos do homem cego em João, capítulo 9? Jesus!
O Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento é o SENHOR
Deus Jeová do Velho Testamento. Deus o Pai confirmou. Os
anjos disseram o mesmo. Os discípulos disseram o mesmo. Os
soldados que crucificaram Jesus disseram o mesmo. Os
demônios e espíritos imundos disseram o mesmo. Os milagres de
Cristo demonstraram o mesmo. A Bíblia disse o mesmo.
Quando é que você também vai dar o seu testemunho
juntamente com esses que vieram para ver, crer e entender que
Jesus Cristo era, é e sempre será Deus manifestado em carne?
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Veja só, é interessante observar que os inimigos de Jesus não
encontraram nenhuma acusação verdadeira contra Ele quando
eles quiseram o matar. Quando eles acusaram Jesus de fazer a si
mesmo o Filho de Deus, foi baseado nesta acusação que eles
condenaram Jesus à morte, porque Jesus disse isso tantas vezes,
com tanta frequência, e deixou isso tão claro, que eles
concordaram neste ponto.
Lucas 22:70-71 diz, E disseram todos: Logo, és tu o Filho
de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então
disseram: De que mais testemunho necessitamos? pois nós
mesmos o ouvimos da sua boca.
Em Marcos 14, a partir do versículo 61 está escrito, Mas ele
calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a
perguntar, e disse-lhe: És tu o Cristo, Filho do Deus Bendito?
E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do homem
assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens
do céu.E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para
que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a
blasfêmia; que vos parece? E todos o consideraram culpado de
morte.
Eles perguntaram a Jesus Cristo se Ele era o Filho de Deus e
Ele respondeu a mesma coisa que Ele já havia dito à Moisés na
sarça ardente: EU SOU. Se Jesus não fosse Deus, tudo que Ele
precisaria fazer neste julgamento era negar esta acusação e Ele
teria saído livre. Pelo contrário, Ele reconheceu a “acusação”
como sendo verdadeira.
Se você crer em Jesus Cristo apenas como sendo um bom
homem, ou um grande profeta, você não pode ter a salvação da
sua alma. Se você tiver Jesus apenas como um padrão para viver,
apenas como exemplo de bom mestre, isso vai fazer apenas o seu
pecado se tornar mais evidente, pois você não pode seguir aquele
padrão ou se igualar à ele. Jesus só pode ser uma esperança para
o mundo como Salvador e como aquele que levou sobre si nossos
pecados.
Se Jesus Cristo não fosse Deus, Ele não poderia ter morrido
por seus pecados. Mas ele morreu. Ele morreu levando nossos
pecados sobre Ele. Se nossos pecados estiverem sobre Ele,
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estaremos livres da culpa, se apenas recebermos a liberdade. Se
Ele não morrer por nossos pecados, então esses pecados ainda
estarão sobre nós, e teremos que morrer em nossos pecados e
irmos para o inferno.
Amigos, a única esperança que vocês têm é confiar no
unigênito Filho de Deus como seu Salvador.
Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede
também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se
não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E
quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos
levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós
também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o
caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde
vais; e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu
sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai,
senão por mim. Se vós me conhecêsseis a mim, também
conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o conheceis, e o
tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que
nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e
não me tendes conhecido, Filipe? QUEM ME VÊ A MIM VÊ
O PAI; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu
estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos
digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é
quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim;
crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras (João 14:111).
Felipe disse, Mostra-nos o Pai, e o Senhor Jesus Cristo disse,
Você já me tem visto. Este foi o propósito da vinda de Cristo,
fazer Deus se MANIFESTAR de modo que os homens pudessem
vê-lo em carne. O Senhor Jesus Cristo é Deus manifestado em
carne.
Amigo, você precisa vir a Deus e confiar NELE para
salvação da sua alma. Ele sofreu, sangrou e morreu para pagar
por seus pecados. Ele está esperando você confiar a sua vida em
receber este pagamento. Você não precisa morrer, você tem que
voluntariamente humilhar-se a si mesmo e, crendo sinceramente
no seu coração, invocar o Senhor Jesus Cristo. Confesse a Ele
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que você é um pecador que precisa ser salvo. Reconheça
sinceramente, de coração, e creia que Ele é o Salvador. Creia
Nele!
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DEUS EM CARNE (PARTE QUATRO)
Nesta lição vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo
e sua relação com a sua divindade. Nas lições anteriores, já
tivemos muitas evidências de que Jesus Cristo é Deus que se
manifestou em carne. Entretanto, se Ele não tivesse ressuscitado
dentre os mortos, ainda poderia haver dúvidas na cabeça de
algumas pessoas. Vamos estabelecer o fato de que a ressurreição
de Cristo realmente aconteceu, e assim o testemunho ficará
completo.
A doutrina da ressurreição é também de fundamental
importância para nos assegurar da nossa própria ressurreição. Se
soubermos que Jesus Cristo ressuscitou e que sua divindade é
comprovada, isso confirmará a verdade de tudo que Ele ensinou
é estabelecerá para sempre a autoridade dEle para nos conduzir e
guiar.
E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia
da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o
sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um
anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra
da porta, e sentou- se sobre ela. E o seu aspecto era como um
relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas,
com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos.
Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais
medo; pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele
não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde,
vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide pois, imediatamente, e
dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E
eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia; ali o vereis. Eis
que eu vo-lo tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do
sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo
aos seus discípulos. E, indo elas a dar as novas aos seus
discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos
saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram.
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Então Jesus disse-lhes: Não temais; ide dizer a meus irmãos
que vão à Galiléia, e lá me verão (Mateus 28:1-10).
Caro leitor, pense nisso! Ele não está aqui, porque já
ressuscitou. Esta maravilhosa afirmação separa definitivamente
o Cristianismo Bíblico de todas as religiões do mundo.
Maomé não ressuscitou dos mortos. Buda não ressuscitou
dos mortos. Confúcio não ressuscitou dos mortos. Nenhum dos
papas ressuscitou dos mortos. Ellen White (líder dos adventistas
do sétimo dia) não ressuscitou dos mortos. Joseph Smith
(fundador dos Mórmons) não ressuscitou dos mortos. Russel e
Rutherford (fundadores dos Testemunhas de Jeová) não
ressuscitaram dentre os mortos.
Se você está procurando um Salvador, se você está
procurando um Redentor, se você está procurando Alguém que
pode te dar vida eterna, você não deveria procurar num
cemitério. Nenhum homem, que morreu e foi enterrado num
cemitério, pode tirar você da sepultura. Se ele mesmo não
conseguiu sair da sepultura, ele não tem poder para tirar você da
sua quando você morrer.
Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele (e
somente Ele) PROVOU que é o Salvador do mundo através da
sua ressurreição.
1.
Jesus previu a sua própria ressurreição e reforçou suas
alegações de divindade com o cumprimento destas predições.
Em Mateus 20:18-19, Jesus Cristo disse, Eis que vamos
para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos
príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo-ão à
morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e
o açoitem e crucifiquem, e AO TERCEIRO DIA
RESSUSCITARÁ.
Em Mateus 12:38-40 lemos, Então alguns dos escribas e dos
fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da
tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma
geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará
outro sinal senão o sinal do profeta Jonas; Pois, como Jonas
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esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o
Filho do homem três dias e três noites no seio da terra.
Em Mateus 12:38-40 lemos, Então alguns dos escribas e
dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos
ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, e disse:
Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe
dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas; Pois, COMO
JONAS esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim
estará o Filho do homem três dias e três noites no seio da terra.
Ora, se você sabe alguma coisa sobre a Bíblia, você sabe que
ao final de três dias e três noites a baleia vomitou Jonas em terra
seca e então Jonas, um homem vivo, ressurreto, entrou na cidade
de Níneve e pregou a palavra de Deus e as pessoas se
arrependeram.
Jesus Cristo disse, Os ninivitas ressurgirão no juízo com
esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a
pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que
Jonas (Mateus 12:41).
O Senhor Jesus Cristo disse que, tão certo como Jonas saiu
do ventre da baleia, Ele sairia da sepultura.
Se Ele não ressuscitou dos mortos, Ele não foi um bom
homem – Ele foi um mentiroso. Se Ele não ressuscitou dos
mortos, Ele não foi um bom mestre – Ele foi um falso mestre. Se
Ele não ressuscitou dos mortos, Ele não serve de exemplo de
moralidade – Ele era um impostor e uma fraude.
Acontece que Ele ressuscitou SIM dentre os mortos.
2.
A atitude dos apóstolos mudou de desespero total para
entusiasmo sem limites. Isso ocorreu logo após a ressurreição de
Jesus. A única explicação para esta mudança é que este apóstolos
viram o Senhor vivo.
Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com
eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros
discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o
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sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no
lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de
maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois estavam outra
vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus,
estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse:
Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e
vê as minhas mãos; e chega a tua mão, e põe-na no meu lado; e
não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, e disselhe: Senhor meu, e Deus meu! Disse-lhe Jesus: Porque me
viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e
creram. (João 20:24-29).
Como poderia ser mais claro? Senhor meu e Deus meu,
disse Tomé, e Jesus não o corrigiu. Ele não o repreendeu. Ele não
viu problema nenhum com o que Tomé disse, porque as palavras
de Tomé estavam totalmente corretas. Jesus Cristo é o Senhor
dele e também o Deus dele, e isso ficou provado pela sua
ressurreição.
A maioria de nós conhece a história de Pedro, que xingou,
praguejou e negou com juramento que ele conhecia o Senhor
Jesus Cristo. Pedro estava com medo que uma criada o traísse.
Entretanto, poucos dias depois, no dia de Pentecostes, Pedro
estava no meio da cidade e pondo-se em pé com os onze,
levantou a sua voz, e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que
habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as
minhas palavras. Homens israelitas, escutai estas palavras: A
Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com
maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de
vós, como vós mesmos bem sabeis; A este que vos foi entregue
pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes,
crucificastes e matastes pelas mãos de injustos; Ao qual Deus
ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que
fosse retido por ela; Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos
nós somos testemunhas (Atos 2:14,22-24,32).
Ora, o que é que provocou uma mudança tão grande de
atitude como esta? O que é que transformou a vida de Pedro tão
radicalmente? Foi a certeza da ressurreição do Senhor Jesus
Cristo.
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3. As várias aparições de Jesus Cristo depois da sua ressurreição
provam, sem qualquer dúvida, o fato de que Jesus ressuscitou
dentre os mortos.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho
anunciado; o qual também recebestes, e no qual também
permaneceis. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal
como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, E
que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as
Escrituras. E que foi visto por Cefas, e depois pelos doze.
Depois foi visto, uma vez, por mais de quinhentos irmãos, dos
quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por
derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um
abortivo. (1 Coríntios 15:1-8).
É isso mesmo. Mais de 500 pessoas de uma só vez viram
Jesus Cristo vivo depois da sua crucificação. Muitos outros
também deram seu testemunho, de acordo com 1 Coríntios 15.
O testemunho dos soldados, encontrado em Mateus 28,
também é muito importante. O fato de que eles eram testemunhas
que NÃO ESTAVAM ALI PELA SUA PRÓPRIA VONTADE
aumenta a credibilidade do que eles disseram.
E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à
cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as
coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os
anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro
aos soldados, Dizendo: Dizei: Vieram de noite os seus
discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E, se isto chegar a ser
ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em
segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam
instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus, até ao dia
de hoje. (Mateus 28:11-15).
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Alguns podem dizer, “Tem muita gente hoje em dia que
alega que os discípulos de Jesus vieram e roubaram seu corpo,
portanto Ele na verdade não ressuscitou dos mortos”. Ora, a
Bíblia já avisou há 2 mil anos atrás que os homens iriam usar
desta mentira como desculpa para negar a ressurreição de Jesus
Cristo. Crer nesta mentira significa perder a sua alma.
Saiba que os homens que começaram com essa mentira
tiveram que ser subornados. Foi preciso dar a eles MUITO
dinheiro para lutar contra esta verdade. Hoje em dia tem pessoas
contando esta mentira de graça! Estão contando uma mentira que
vai levá-los ao inferno, e nem sequer estão ganhando dinheiro
com isso.
A coisa certa a fazer é parar de mentir, parar de se enganar e
enganar aos outros, e CRER na ressurreição de Jesus Cristo.
Há também aqueles que tem uma alegação bem esquisita.
Segundo eles, Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas não foi
bem uma ressurreição dentre os mortos. Ou seja, eles acham que
apenas o espírito de Jesus apareceu, e que as pessoas que viram
seu espírito se enganaram, achando que Jesus tinha ressuscitado
dentre os mortos.
Ora, ouça-me apenas por um minuto, por favor. Já vimos
numa lição anterior que um corpo foi preparado no ventre de
Maria para que Deus habitasse ali quando viesse para esta terra.
Foi neste corpo que o Senhor Jesus Cristo levou nossos pecados
na cruz do Calvário. Foi neste corpo que Ele sofreu, sangrou e
morreu. Foi neste corpo que puseram uma coroa de espinhos até
sua sombrancelha. Este corpo é que foi açoitado e espancado
com açoites, até que as costas ficaram parecidas com a terra que
é trilhada para semeadura. Este corpo foi cuspido. Este corpo
recebeu pregos nas mãos, pregos nos pés, e uma lança no lado.
Foi este corpo que saiu da sepultura.
A Bíblia diz que, quando Jesus apareceu para Tomé, Ele
disse, Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que
não viram e creram. (João 20:29).
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O espírito do Senhor Jesus Cristo não saiu flutuando da
sepultura. Jesus não saiu como um espírito, porque não foi o
espírito de Jesus que foi traspassado, seu espírito não foi pregado
na cruz. Foi o corpo de Jesus que foi traspassado e pregado.
E tem mais. Em Lucas 24:36-48 a Bíblia diz, E falando eles
destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e
disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e
atemorizados, pensavam que viam algum espírito.
Você entendeu o que aconteceu? Os discípulos ficaram
aterrorizados. Eles se assustaram e pensaram em alguma coisa.
Perceba com atenção, eles pensaram que tinham visto um
espírito. Eles pensaram que Jesus Cristo não tinha ressuscitado
dentre os mortos.
E ele lhes disse: Por que estais perturbados, e por que
sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas
mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai-me e vede, pois
um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo
eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disselhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles
apresentaram-lhe parte de um peixe assado, e um favo de mel;
O que ele tomou, e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas
as palavras que vos disse estando ainda convosco: Que
convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na
lei de Moisés, e nos profetas e nos Salmos. Então abriu-lhes o
entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes:
Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e
ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, E em seu nome
se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em
todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois
vós testemunhas.
Veja só! Jesus Cristo podia mostrar suas mãos, seus pés, e
chamava eles de carne e ossos. Este era o próprio corpo que
havia sido partido por eles. Portanto este corpo havia
ressuscitado dentre os mortos. Jesus comeu na presença deles.
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Um espírito não come. O Senhor Jesus Cristo, para provar que
Ele tinha um corpo físico, humano, comeu diante deles.
Não existe nenhuma dúvida a respeito da ressurreição do
Senhor Jesus Cristo dentre os mortos – se a pessoa crê na palavra
de Deus.
4.
A ressurreição de TODOS os homens é baseada na
ressurreição de Jesus.
Você espera ressuscitar um dia, certo? Você não quer
permanecer morto. Você não quer queimar no inferno. Você não
quer apodrecer na sepultura. Você quer viver para sempre. Você
quer uma ESPERANÇA de vida eterna. É isso que nos mantém
seguindo em frente.
Se a sua esperança, fé e confiança estiverem colocados na
pessoa do Senhor Jesus Cristo, você tem uma esperança viva e
real. Você tem uma causa pela qual viver, para a qual viver, e
que vai te manter vivo para sempre. Se sua esperança, fé ou
confiança estiver em qualquer outra coisa (um ídolo, uma
imagem, uma religião, uma igreja, batismo, ou você mesmo, suas
próprias obras e açõe), você não tem nenhuma chance. Mas, se a
sua esperança de ressurreição estiver no Cristo que ressuscitou,
então você tem uma forte consolação.
A Bíblia diz em I Coríntios 15, Ora, se se prega que Cristo
ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que
não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de
mortos, também Cristo não ressuscitou.(mas ele ressuscitou!) E,
se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também
é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como
falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que
ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na
verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não
ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não
ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos
pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Se esperamos em Cristo SÓ nesta vida, somos os mais
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miseráveis de todos os homens. Mas DE FATO Cristo
ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que
dormem. Porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Porque, assim como TODOS morrem em Adão, assim também
todos serão vivificados em CRISTO. (I Coríntios 15:12-22).
Tudo que pregamos seria mentira, a Bíblia seria uma
mentira, nossa esperança seria em vão, e você não teria nada
além desta vida, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dentre
os mortos. Mas, glória a Deus, Ele DE FATO ressuscitou dentre
os mortos. Ele ESTÁ vivo hoje. Ele vive para sempre.
Se você puser sua fé, ou seja, crer de toda a sua alma, na
pessoa do Senhor Jesus Cristo, você pode ter a certeza e
segurança de que você será ressuscitado dentre os mortos para
viver para sempre com Jesus na glória. Pois, assim como o Pai
ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho
vivifica aqueles que quer (João 5:21).
Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora
é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a
ouvirem viverão. Não vos maravilheis disto; porque vem a hora
em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os
que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que
fizeram o mal para a ressurreição da condenação (João
5:21,25,28,29).
Você conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador
pessoal? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, Deus estava
anunciando a todos que o viram que as suas declarações de
divindade eram verdadeiras; e que, porque Ele havia morrido
com nossos pecados sobre Ele, Deus tinha aceitado a obra de
expiação como suficiente para salvar nossas almas.
Portanto, aqueles que crêem em Jesus Cristo estão
justificados do pecado pela obra consumada de Jesus Cristo.
Através da morte de Jesus em seu lugar, seu sepultamento em seu
lugar, e sua ressurreição em seu lugar, a salvação pode ser sua.
Jesus foi o primeiro e único na história que morreu, voltou a
viver e não morreu novamente. Enoque e Elias foram trasladados
ao céu sem morrer, mas eles não morreram e depois
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ressuscitaram para viver para sempre. Lázaro, a filha de Jairo,
Êutico e vários outros na história da Bíblia foram ressuscitados
dos mortos, mas todos eles morreram de novo. A vida física
deles chegou ao fim.
O Senhor Jesus Cristo, portanto, permanece sozinho na sua
categoria. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele permite a
todos que crêem nele compartilhar das maravilhas do seu triunfo
sobre a sepultura, pois Ele é chamado de o primogênito entre
muitos irmãos. Todos os despojos da sua vitória sobre a morte
podem ser desfrutados por aqueles que confiam nEle, porque Ele
é as primícias dos que dormem.
O Senhor Jesus Cristo venceu sozinho a morte. Venceu
totalmente, completamente, absolutamente. Ele ressuscitou
dentre os mortos. Ele vive para todo o sempre. A ressurreição é o
maior de todos os milagres. Na hora da nossa ressurreição, num
momento, os corpos de milhões de crentes que partiram serão
ressuscitados à vida, não importa onde eles tenham sido
sepultados, porque esses corpos pertenciam àqueles que
conheciam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal.
Pense nessas palavras do livro de Apocalipse: Eu, João, que
também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino,
e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos,
por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus
Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi
detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, Que dizia:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro; e o que
vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete igrejas que estão na
Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a
Sardes, e a Filadélfia, e a Laodicéia. E virei-me para ver quem
falava comigo. E, virando-me, vi sete castiçais de ouro; E no
meio dos sete castiçais um semelhante ao Filho do homem,
vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos
peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram
brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como
chama de fogo; E os seus pés, semelhantes a latão reluzente,
como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz
como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete
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estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o
seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E
eu, quando o vi, caí a seus pés como morto; e ele pôs sobre mim
a sua destra, dizendo-me: Não temas; Eu SOU o primeiro e o
último; E o que VIVO e fui morto, mas eis aqui estou VIVO
para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do
inferno. (Apocalipse 1:9-18).
Meu caro amigo, você conhece o grande EU SOU como seu
Salvador pessoal? Você conhece aquele que disse, EU SOU O
CAMINHO, E A VERDADE, E A VIDA? Aquele que disse, EU
SOU O ALFA E O ÔMEGA? Aquele que disse, EU SOU O
QUE VIVO E FUI MORTO? Aquele que disse, EU SOU O
PÃO DA VIDA, EU SOU A LUZ DO MUNDO, EU SOU O
BOM PASTOR?
Você o conhece? Você conhece seu Salvador? Ele é o único
Salvador que você pode ter. Ou você confia nEle e Ele salva
você, ou então você o rejeita e vai para o fogo do inferno, mas
Ele é o seu Salvador. Ele é o único Salvador que você pode ter.
E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade: Deus se
manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos
anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na
glória. (I Timóteo 3:16).

190 / O FIRME FUNDAMENTO
_________________________________________________________________________________________________________

A HUMANIDADE DE CRISTO
Nas últimas quarto lições tratamos sobre a divindade do
Senhor Jesus Cristo. Agora vamos tratar da humanidade de Jesus
Cristo.
Deixe-me explicar o que quero dizer. Provar que Jesus
Cristo era realmente um homem é tão necessário quanto provar
que Ele era, de fato, Deus. A missão dele era morrer pelos
pecados dos homens, e o único jeito de Ele se qualificar para ser
o substituto dos homens era se tornando um homem.
Além disso, Jesus precisava se tornar um homem sem
pecado, porque um homem pecador teria que morrer pelos seus
próprios pecados, portanto, não poderia morrer pelos pecados dos
outros.
Era necessário mostrar aos homens que um homem poderia
guardar a lei de Deus, porque a santidade de Deus, ao decretar
uma lei que era tão severa, precisava ser comprovada. Se
ninguém tivesse jamais cumprido a lei, talvez ninguém pudesse
cumpri-la e, no final das contas, talvez o homem não pudesse ser
culpado por ter cometido pecado.
Porém o fato é que Jesus Cristo viveu, sim, uma vida sem
pecado. Ele guardou a lei perfeitamente. Ele fez isso como um
homem, ou Ele fez isso como Deus? Se Ele fez isso como Deus,
Ele falhou em provar que um homem poderia guardar a lei. Mas
veremos neste estudo que, enquanto Jesus era realmente Deus,
Ele também era realmente um homem.
1. Jesus Cristo era realmente humano. Sabemos isso porque Ele
comeu, bebeu, se cansou, chorou e morreu, como um homem.
Considere o exemplo a seguir na vida de nosso Senhor. E estava
ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentouse assim junto da fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma
mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de
beber. (João 4:6-7).
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Aí vemos o homem Cristo Jesus, cansado da longa viagem,
pedindo à mulher de Samaria para lhe dar um pouco de água.
Veja outro caso: E eis que no mar se levantou uma
tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas;
ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos,
aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos!
que perecemos (Mateus 8:24-25). Aqui temos o homem Cristo
Jesus dormindo no barco, descansando.
Comparando com outro trecho da Bíblia, lemos, Eis que não
tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O SENHOR é
quem te guarda; o SENHOR é a tua sombra à tua direita.
(Salmo 121:4-5).
Ora, as pessoas imediatamente imaginam uma contradição
nos seus corações e nas suas mentes, por causa de um
preconceito contra a palavra de Deus. Isso é porque, sendo
homens naturais, eles não podem discernir as coisas do Espírito
de Deus; nem podem entendê-las. Coisas espirituais são tolice
para eles. A verdade, porém, é que o homem Cristo Jesus de fato
tosquenejou e dormiu. Ele era Deus manifesto em carne, mas na
carne Ele era verdadeiramente o Filho do homem.
2. A propósito, a expressão favorita de Jesus para referir-se a si
mesmo era Filho do homem. Ele usou esse termo cerca de
oitenta vezes. Em termos humanos, Ele realment era o filho de
Maria. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm
ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
(Mateus 8:20). Este título é seu nome como representante dos
homens, isto é, um membro da raça humana.
É neste sentido que I Coríntios 15:45-47 diz: Assim está
também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma
vivente; o último Adão em espírito vivificante. Mas não é
primeiro o espiritual, senão o natural; depois o espiritual. O
primeiro homem, da terra, é terreno; o segundo homem, o
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Senhor, é do céu. Repare que o Senhor do céu veio como o
segundo Adão e chamou a si mesmo de Filho do homem.
Novamente, lemos, Ora, para que saibais que o Filho do
homem tem na terra autoridade para perdoar pecados (disse
então ao paralítico): Levanta-te, toma a tua cama, e vai para
tua casa. E, levantando-se, foi para sua casa. (Mateus 9:6-7).
Portanto vemos Jesus Cristo tomando esse título para Si mesmo.
Em Gálatas 4:4-5 encontramos, Mas, vindo a plenitude dos
tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob
a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de
recebermos a adoção de filhos.
Já em Lucas capítulo 2, uma distinção muito importante é
feita na versão Almeida Corrigida Fiel, uma distinção que é
pervertida e corrompida em outra traduções da Bíblia. Em Lucas
2:33 a Bíblia diz, E José, e sua mãe, se maravilharam das
coisas que dele se diziam. Este versículo mostra claramente duas
coisas: o nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo e a sua
natureza dupla (Deus e homem). Ele é o Filho de Deus e o Filho
do homem.
Quase todas as outras traduções da Bíblia, seguindo a
liderança de Satanás de corromper a palavra de Deus, lêem “seu
pai e sua mãe”, ou alguma variação semelhante. Meus amigos,
José não era o pai de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso era o Pai
de Jesus Cristo. Mas Maria, de fato, era a mãe de Jesus Cristo.
Deus é o Pai de Cristo; portanto Jesus é Deus. Maria é a mãe de
Jesus, a mãe do corpo humano em que Deus habitou; portanto,
Jesus é o Filho do homem. Jesus é humano na linhagem de Maria
e divino como Filho de Deus.
3. Assim como nós, Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Para que isso seja verdade, Ele tem que ter encarado a tentação
como um homem, na dimensão humana, ou então Ele não teria
sido tentado ASSIM COMO nós. Nós somos tentados como
homens. Nós não somos tentados como Deus, porque não somos
Deus. Somos homens e somos tentados como homens.
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A Bíblia diz em Hebreus 4:15, Porque não temos um sumo
sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas;
porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem
pecado.
Novamente, em Tiago 1:13, lemos, Ninguém, sendo
tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser
tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Portanto, o próprio fato de o Senhor Jesus Cristo ter sido
tentado como homem, e o próprio fato de a Bíblia dizer que Deus
não pode ser tentado pelo mal, são uma declaração clara da
humanidade de Jesus Cristo.
4. O Deus imortal humilhou-se a Si mesmo, sendo obediente até
à morte, e morte de cruz.
Vamos observar com atenção esta clássica e tremenda
passagem da Bíblia em Filipenses 2: De sorte que haja em vós o
mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Que,
SENDO EM FORMA DE DEUS, não teve por usurpação ser
igual a Deus, (Jesus Cristo não estava usurpando, não estava
tomando algo que não lhe pertencia quando Ele afirmou sua
igualdade com o Pai. De fato, Jesus tinha todo o direito de
afirmar sua igualdade com o Pai, porque Ele era, e é, e sempre
será, igual a Deus.) Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; (Veja só, o
Senhor Jesus Cristo existia antes de sua encarnação. Mas, na sua
encarnação, isso é, no seu nascimento em corpo humano, Ele foi
feito semelhante aos homens) E, achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte
de cruz (Filipenses 2:5-8).
Portanto, para repetir o ponto número quatro, vemos que o
Deus imortal humilhou-se a Si mesmo, sendo obediente até à
morte, e morte de cruz.
5.
Os milagres de Jesus não foram feitos no poder de sua
divindade, mas sim no poder da unção do Espírito Santo. Isso é
muito importante. Em Lucas 4:14-19 lemos: Então, pela virtude
do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu
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por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas
sinagogas, e por todos era louvado. E, chegando a Nazaré,
onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu
costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o
livro do profeta Isaías; e, quando abriu o livro, achou o lugar
em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois
que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar
os quebrantados de coração, A pregar liberdade aos cativos, E
restauração da vista aos cegos, A pôr em liberdade os
oprimidos, A anunciar o ano aceitável do Senhor.
Perceba nesta passagem das Escrituras que a Bíblia afirma
duas vezes o fato de que o Espírito do Senhor era o poder por trás
dos milagres de Jesus. Ele humilhou-se a Si mesmo e tomou
sobre Si uma posição na qual a operação do Espírito era essencial
para a operação de Seus milagres.
Em Atos 10, lemos, E, abrindo Pedro a boca, disse:
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas;
Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o
teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de
Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo (este é o Senhor de
todos); Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia,
começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou;
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e
com virtude; o qual andou fazendo bem, e curando a todos os
oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos
testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia
como em Jerusalém; ao qual mataram, pendurando-o num
madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se
manifestasse, (Atos 10:34-40).
Vemos então que Pedro, pregando sob a inspiração do
Espírito Santo, atribui a Jesus Cristo o poder de operar milagres,
mas afirma que o poder que operava os milagres era a unção do
Espírito Santo. Jesus disse, Mas, se eu expulso os demônios pelo
Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus (Mateus
12:28).
O mistério do Deus-homem ultrapassa nosso entendimento
finito. Você não conseguirá dominar este conhecimento no seu
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intelecto. Você não vai entender isso pela sua habilidade de
raciocínio. Algumas coisas são muito claras e você simplesmente
tem que aceitá-las. Deus não iria mentir para você. Deus não iria
te enganar. O Senhor Jesus Cristo era Deus e era homem ao
mesmo tempo. Foi na Sua forma humana que Ele morreu. Ele
tomou sobre Si mesmo a forma humana para morrer pelos
pecados do homem. Na forma humana de Jesus Cristo, cheia do
Espírito, temos nosso exemplo e nosso ideal de vida real. A vida
cristã é a vida que Jesus viveu. Se essa vida não fosse vivida
como homem, ela perderia aplicação para nós. Que
possibilidades teríamos diante de nós, para alcançar uma vida
santa e em serviço sacrificial? Nenhuma.
Portanto, quando vemos a manifestação humana de Cristo,
cheia do Espírito, como nosso mais alto ideal e exemplo, somos
encorajados a nos apresentar para sermos controlados pelo
Espírito e seguir Jesus.
Jesus Cristo, como sendo Deus-homem, atende todos os
requistos de justiça e se qualifica em todos os aspectos como o
substitudo dos pecadores. Ele proveu o pagamento perfeito pelo
pecado e pela transgressão. Por isso nenhuma carne será
justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o
conhecimento do pecado (Romanos 3:20).
Amigos, Deus deu regras, mandamentos, leis, estatutos e
ordenanças. Nenhum homem pode ser salvo por guardar essas
leis, estatutos e ordenanças por um simples motivo – nenhum
homem é capaz de guardá-los. Pela lei vem o conhecimento do
pecado. Isto é, se você tentar viver de acordo com o padrão de
santidade de Deus, você vai perceber que você não consegue.
Você é um pecador. Mas agora se manifestou (isto é, Deus se
manifestou em carne, Deus se fez visível, para que pudéssemos
vê-lo) sem a lei a justiça de Deus, (veja só, não é a justiça do
homem, é a justiça de Deus) tendo o testemunho da lei e dos
profetas; Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para
todos e sobre todos os que crêem; (Não diz que é para aqueles
que guardam a lei. Nem para aqueles que “viram uma nova
página”. Nem para aqueles que vivem uma vida de santidade.
Nem para aqueles que são batizados. Nem para aqueles que
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perseveram até o fim. Nem para aqueles que fazem tudo do jeito
que Deus quer. Nem para aqueles que confiam suas vidas a Deus.
Nem para aqueles que confiam em Deus para controlar suas
vidas. Mas sim para todo aquele que crê. Crê em que? Bem,
vamos continuar lendo) porque não há diferença. Porque todos
pecaram e destituídos estão da glória de Deus; Sendo
justificados gratuitamente (não há um preço a ser pago, nenhum
mérito, você não pode fazer por merecer, você não pode pagar
por isso, você não pode se tornar digno de alcançar isso) pela sua
graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. (Ora, eu sou um
pecador. Alguém tem que pagar pelos meus pecados. Quem
pagou pelos meus pecados? Deus, pela sua graça, deu seu Filho,
o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a lei, que não pecou, que não
transgrediu a lei de Deus, para me redimir) Ao qual Deus propôs
para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua
justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a
paciência de Deus; Para demonstração da sua justiça neste
tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele
que tem fé em Jesus (Romanos 3:20-26).
Você é justo? Não. Você pode guardar a lei? Não. Você
pecou? Sim. Você está destituído da glória de Deus? Sim. Você
pode pagar pelos seus pecados? Não. Mas, por amor pela sua
alma, Deus enviou o seu próprio Filho para ser sua propiciação,
para fazer o pagamento pelos seus pecados. Ele é o preço a ser
pago para que você possa, pela graça, ser justificado (declarado
justo), diante de Deus.
O que é que vai fazer você se tornar um filho de Deus?
Você pode dizer “Ser batizado para remissão do pecado”.
Esta não é a mensagem do evangelho.
Você pode dizer “Virar uma nova página em minha vida e
abandonar meus pecados”. Você não vai conseguir.
Você pode dizer “Parar de pecar e viver a vida do jeito que
Deus quer”. Não vai ser suficiente.
A Bíblia diz que Deus propôs Jesus Cristo para ser a
propiciação, pela fé no seu sangue, para declarar a justiça dEle
pela remissão dos pecados.
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Quem é justificado? Quem é declarado justo?
Aquele que tem fé em Jesus.
Muito bem, vamos lá novamente. Não quero insultar você.
Não quero magoar seus sentimentos, mas eu estou te dizendo que
há pessoas que estão tão cegas pelo seu orgulho, pela seu senso
de justiça própria, pela sua religião e pela sua crença sincera em
alguma coisa que alguém disse, e essas pessoas não podem ver.
Não há esperança de você salvar a si mesmo. Não há esperança
de você fazer alguma coisa para salvar a você mesmo. Deus deu
o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser o seu
Salvador. Se você puser a sua fé e confiança no sangue de Jesus,
que Ele derramou para pagar o preço pelos seus pecados, Deus
vai te justificar (te declarar justo) pela sua crença na expiação
consumada pelo sangue de Jesus Cristo.
Qualquer outra esperança, qualquer outra crença, vai levar
sua alma para o inferno. O homem Cristo Jesus, que é Deus que
se manifestou em carne, derramou o seu próprio sangue para
pagar pelos teus pecados. Você pode ser justificado
gratuitamente pela graça de Deus, se você crer que o único modo
pelo qual você pode ser justo diante de Deus é pelo sangue de
Jesus Cristo. E mais absolutamente nada, apenas o sangue de
Cristo. É ISSO!
Você talvez diga “Eu guardo a lei”. Você nem sequer
conhece a lei. Tente guardá-la e você perceberá que você não é
capaz.
Você talvez diga “Eu obedeço os mandamentos”.
Você não quis dizer os poucos que você considera
convenientes? Tente ir para o céu guardando mandamentos e
você vai falhar.
Todos pecadam e destituídos estão da glória de Deus.
Existe apenas uma justiça que é aceitável para salvação – a
ABSOLUTA justiça. Ela só pode ser encontrada na pessoa do
Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer hoje, com sinceridade, que
toda sua fé, toda sua esperança, toda sua confiança estão na
expiação consumada pelo sangue de Jesus Cristo?
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Se você pode dizer isso sinceramente, você é um filho de
Deus. Se você não pode responder isso com sinceridade, se você
tem alguma dúvida, alguma ressalva, se você não entende isso, se
você não tem certeza sobre isso, ou se algo em você quer
discordar, cuidado com uma coisa: se você não se humilhar e
confiar em Jesus Cristo, você vai ir direto para o inferno.
Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo (Atos 16:31).
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A GRAÇA DE DEUS
Já percorremos um longo caminho desde que iniciamos estas
lições. Espero que você tenha adquirido um entendimento sobre
o Deus da Bíblia muito melhor do que você tinha quando iniciou
a leitura deste livro.
Nesta lição, vamos tratar sobre a maneira como Deus usa
graça para lidar com o mundo. A maior maravilha que existe é
que Deus trata as coisas com graça, não somente com o mundo
dos homens, mas também com Satanás e seus anjos caídos.
O evangelho da graça não pode ser apreciado de forma
completa sem que esta verdade esteja bem clara. Todas as
dúvidas a respeito da bondade de Deus surgem por causa de uma
falha no entendimento deste ponto. Se Deus tratasse as coisas
com juízo e não com graça, Satanás teria perdido sua liberdade
no exato momento em que ele pecou, e não teria tido como tentar
outros. Por sua vez, cada homem que pecou também teria tido
imediatamente o mesmo destino. Desta forma, o pecado seria
eliminado assim que aparecesse, e Deus nunca seria acusado de
injustiça.
Por que é que Deus não age desta forma?
1. Há apenas duas formas possíveis de lidar com o erro – juízo
ou graça. Essas são as únicas duas opções. Mas Deus tem que ser
imparcial. Ele tem que estender sua graça a todos, ou então não
estender sua graça para ninguém. Se Deus agisse com graça para
com alguns, e não agisse com graça para com outros, isso seria
injusto.
Eu sei que há pessoas que ensinam que Deus elegeu alguns
para maldição e outros para salvação; que ensinam que Ele deu a
alguns a capacidade de escolha para serem salvos, e para outros
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Ele não teria dado nenhuma luz. Eu sei que há pessoas que
ensinam isso. Esse Deus não é justo. Esse Deus não age com
graça.
Vamos observar o Deus da Bíblia. Em Salmos 98:8-9, as
Escrituras dizem: Os rios batam as palmas; regozijem-se
também as montanhas, perante a face do SENHOR, porque
vem a julgar a terra; com justiça julgará o mundo, e o povo
com eqüidade.
Deus é um juiz? Sim, Ele é. Deus vai julgar a terra? Sim, Ele
vai. Deus vai julgar povos e homens? Sim, Ele irá. Como? Com
equidade.
Romanos 2:11 diz, Porque para com Deus não há acepção
de pessoas. Deus não vai tratar com o homem baseando-se em
quem é o homem. Você é rico, educado, inteligente e forte; você
tem uma boa casa, um bom emprego, um bom salário; você
provê sustento para sua família? Isso é ótimo. Deus vai julgar
você baseando-se na palavra de Deus e na sua obediência a ela,
não baseado na sua pessoa. Isso se aplica a todos os homens.
Romanos 2:12 afirma, Porque todos os que sem lei
pecaram, sem lei também perecerão; e todos os que sob a lei
pecaram, pela lei serão julgados.
Novamente, em João 1:17 lemos, Porque a lei foi dada por
Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Pois bem, Deus é o juiz. A transgressão da lei traz o juízo de
Deus, mas aqui vemos o Senhor Jesus Cristo entrando em cena
com graça e verdade.
2.
A graça é mencionada na Bíblia como sendo um método de
governo. Este método de governo chamado graça é, na prática,
deixar os homens agirem como quiserem por um tempo, mesmo
que eles ajam de forma errada. Isso é abordado numa mensagem
que está registrada em Atos 17:24-31, pregada no Areópago pelo
apóstolo Paulo para um grupo de pessoas supersticiosas, que
criam em Deus e adoravam a Deus, que até chegaram a construir
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um altar para Deus, mas não conheciam a Deus. Aliás, a
inscrição no altar deles era AO DEUS DESCONHECIDO.
O apóstolo Paulo pregou desta maneira a essas pessoas, O
Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu
e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens;
nem tampouco é servido por mãos de homens, como que
necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a
todos a vida, e a respiração, e todas as coisas; e de um só
sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda
a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e
os limites da sua habitação; para que buscassem ao Senhor, se
porventura, tateando, o pudessem achar; Ainda que não está
longe de cada um de nós; Porque nele vivemos, e nos movemos,
e existimos; como também alguns dos vossos poetas disseram:
Pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de
Deus, não havemos de cuidar que a Divindade seja semelhante
ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e
imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os
tempos da ignorância, (atenção – alguns de vocês foram
ensinados por seus pais a praticar adoração a imagens a adoração
a ídolos, e alguns de vocês frequentam igrejas em que há ídolos
ou imagens por toda parte, que são chamados de “ajuda para
adoração”. Deus chama isso de ignorância. Deus diz que essas
pessoas ignoram quem Ele realmente é; porque, se elas
conhecessem o Deus verdadeiro, não estariam formando estas
imagens, nem fazendo esses ídolos, nem chamando isso de
“ajuda para adoração”.) anuncia agora a todos os homens, e em
todo o lugar, que se arrependam; Porquanto tem determinado
um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do
homem que destinou; e disso deu certeza a todos,
ressuscitando-o dentre os mortos.
Portanto, há milhares de anos, desde o princípio, tem havido
muitas coisas que Deus tem permitido acontecer. Isto é, Ele tem
dado aos homens a liberdade de agir como eles quiserem, mesmo
que algumas vezes as escolhas dos homens sejam muito, muito
erradas.
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Em Romanos 5:20, a Bíblia diz, Veio, porém, a lei para que
a ofensa abundasse; mas, onde o pecado abundou,
superabundou a graça. Vemos o pecado por toda parte, pecados
graves, o que significa que Deus concede muita graça. Você vê
grandes pecadores, o que significa que Deus tem demonstrado
uma graça muito grande.
Vamos avançar, pois temos que chegar a uma conclusão.
Precisamos preparar os fundamentos e a estrutura, antes de fazer
o acabamento.
3.
O objetivo da graça é duplo: permitir aos homens a
oportunidade de provar, pela sua própria experiência, se o seu
caminho é bom ou não; e então tornar possível conceder
misericórdia a eles, quando eles reconhecerem que eles estão
errados.
Por isso é que Deus não acaba com você na primeira vez que
você faz algo errado. É porque Deus quer que você chegue à
plena convicção e conclua que você está errado, que você é um
pecador e agiu errado. Deus quer que você venha a Ele e confie
nEle para salvação de sua alma. Deus sabe que você nunca O
amaria e nunca confiaria nEle se Ele forçasse você a vir a Ele. Se
Deus te forçasse a abandonar seu pecado e vir a Ele, Deus sabe
que você nunca O amaria. Deus sabe que, se você não pudesse
vir a Ele como um ato da sua própria vontade, você nunca
confiaria nEle. Pelo contrário, você ficaria ressentido e
amargurado contra Ele, como se Ele tivesse tirado tudo que você
tem.
Portanto, Deus permite a você viver do seu próprio jeito e
fazer as coisas da forma como você achar melhor. Você acaba se
embriagando, cometendo fornicação, mentindo, roubando,
trapaceando, ficando à toa, e ainda diz “Deus não tem nada
contra mim, porque Ele não me julgou. Deus não tem nada
contra mim porque Ele não me puniu. Se isso fosse errado, se
Deus realmente odiasse essas coisas como você diz que Ele
odeia, Deus já teria me matado a uma altura dessas, ou já teria
me lançado no inferno.”
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Mas a verdade é que Deus está permtindo que você prossiga
o seu caminho até você concluir que essa bebida está te
destruindo, que o pecado está arruinando a sua vida, e que a
rebelião contra a palavra de Deus não pode te trazer nenhuma
paz, alegria nem felicidade. Quando você chegar a esta
conclusão, você vai ficar maravilhado em pensar que Deus pode
amar alguém que agiu tão errado, que transgrediu a palavra de
Deus com tanta rebeldia. Assim, amando a Deus e confiando em
Deus, você poderá vir a Ele para ser perdoado dos seus pecados.
Esta é a sabedoria de Deus e a imensa graça de Deus em
ação.
Deixe-me dizer novamente: há dois objetivos da graça de
Deus: permitir ao homem a oportunidade de provar, pela própria
experiência, se o seu caminho é bom ou não; e então tornar
possível conceder misericórdia a ele quando ele reconhece que
está errado.
Em Gálatas 6:7-8 a Bíblia diz, Não erreis: Deus não se
deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso
também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne
ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito
ceifará a vida eterna.
Meu amigo, quando você vir que sua mente, sua saúde, sua
força, seu futuro, a sua própria vida estão escorregando,
decaindo, sendo reduzidos a nada, quando você perceber que está
numa corrida em direção à sepultura, para longe de tudo que
você estima, aí você vai perceber que, no fim das contas, Deus
não se deixa escarnecer. Quando você vir que tudo que você
valoriza não significa absolutamente nada comparado com a
eternidade, e você perceber que está sozinho no mundo, sem
esperança e sem Deus, então você verá que você não conseguiu
se safar de nada. Você semeou algumas sementes, as sementes
cresceram, e agora você está colhendo o que você plantou.
Deus é gracioso. Ele quer te perdoar. Ele quer te salvar. Ele
quer te limpar. Mas você tem que confiar nEle. Você tem que
reconhecer que Satanás mentiu ao te dizer que você escapou da
consequência do pecado e ao te dizer que Deus não odeia o
pecado. Você não escapou de nada. Deus, na sua graça, está
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permitindo que você siga o seu curso até o momento em que
você resolva correr para Ele.
4.
Uma vez que todos são pecadores, Deus pode oferecer graça
a todos sem ser parcial.
Em Romanos 3:23, a Bíblia diz, Porque todos pecaram, e
destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos os homens
pecaram, Deus oferece graça, perdão e purificação para todos os
pecadores. Meu amigo, Deus não tem sido imparcial. Deus não
tem sido injusto. Ele tem sido perfeitamente justo, porque todos
pecaram.
Alguns dizem, “Se Deus fizesse justiça e juízo sobre todos
os pecados de uma vez, isso seria uma prova que Deus está
certo.”
Mas o que essas pessoas não vêem é que a graça de Deus
também prova que Ele está certo. Não apenas que Ele está certo,
mas também que Ele é amável e misericordioso para com todos
os homens pecadores.
Em Romanos 11:26-36 a Bíblia diz, E assim todo o Israel
será salvo, como está escrito: De Sião virá o Libertador, e
desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança
com eles, Quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto
ao evangelho, são inimigos por causa de vós; mas, quanto à
eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação
de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós
também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora
alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim
também estes agora foram desobedientes, para também
alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada.
Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para
com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão
insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus
caminhos! Por que quem compreendeu a mente do Senhor? ou
quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele,
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para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para
ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Então, o que Deus faz? Ele deixa a nação de Israel seguir seu
próprio curso e seu próprio caminho. Finalmente, por causa do
pecado de Israel, as nações dos gentios vieram a Deus e
receberam graça, misericórdia e salvação de Deus.
E depois, o que vai acontecer? As nações dos gentios vão
cair no pecado e apostasia e, por causa disso, os israelitas virão a
Deus e receberão graça e misericórdia.
Portanto a Bíblia diz, sim, que todos estão em incredulidade;
sim, todos são pecadores; sim, todos são transgressores; e mesmo
assim TODOS podem obter misericórdia, porque Deus encerrou
todos eles em incredulidade para usar de misericórdia sobre
todos.
Percebeu a profundidade e a riqueza da sabedoria de Deus?
Elas são insondáveis. Esta é a maravilha de Deus ao usar graça
para lidar com o mundo.
5.
Justiça e misericória estão em extremos opostos uma do
outra, mas elas se encontram em uníssono quando a graça está
em operação.
Em Salmo 85:1-2, isso é declarado de forma maravilhosa:
Abençoaste, SENHOR, a tua terra; fizeste voltar o cativeiro de
Jacó. Perdoaste a iniqüidade do teu povo; cobriste todos os seus
pecados. (Selá.) E no versículo 10 lemos, A misericórdia e a
verdade se encontraram; a justiça e a paz se beijaram.
O principal pecador pode ser salvo pela graça e misericórdia
de Deus.
Alguns dizem, “Não pode ser; não pode dar certo porque
isso não seria justo. A justiça de Deus exige o pagamento de um
sacrifício pelo pecado.”
Ora, todos os sacrifícios do Velho Testamento são figuras do
sacrifício que viria um dia: o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo.
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Jesus Cristo veio e tomou o lugar do pecador culpado para
libertá-lo.
Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes
tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e
oferta não quiseste, Mas corpo me preparaste; Na qual vontade
temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo,
feita uma vez. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para
sempre os que são santificados (Hebreus 10:4-5, 10, 14).
Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata
ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que
por tradição recebestes dos vossos pais (1 Pedro 1:18-19).
Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre
o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver
para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados. (1 Pedro
2:24).
Estes versículos mostram claramente a verdade bíblica de
que a oferta de Jesus Cristo satisfez a justiça de Deus. O juízo de
Deus sobre o pecado foi satisfeito na cruz do Calvário onde o
Senhor Jesus Cristo tomou sobre Si os pecados do mundo. O
sacrifício de Jesus foi suficiente para todos os tempos. Foi feito
pelos pecados de todos os homens e nunca precisa ser repetido.
Jesus Cristo, pela Sua propiciação, tomou a punição que deveria
ter caído sobre o pecador. A ira, que deveria ter caído sobre o
pecador, caiu sobre Ele.
Na figura de Redentor, Jesus é representado comprando o
pecador, pagando o preço pelo pecado. Meu amigo, isto é Deus
cumprindo Sua justiça para conceder a Sua graça.
Vamos ver o mesmo trecho da Bíblia que Filipe leu para o
eunuco etíope. Em Isaías 53:3-11, falando de Jesus Cristo, a
Bíblia diz: Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, e experimentado nos trabalhos; e, como um
de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não
fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós
o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele
foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por
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causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos
nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se
desviava pelo seu caminho; mas o SENHOR fez cair sobre ele a
iniqüidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não
abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e
como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele
não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado; e quem
contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra
dos viventes; pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E
puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua
morte; ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano
na sua boca. Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, fazendo-o
enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do pecado,
verá a sua posteridade, prolongará os seus dias; e o bom prazer
do SENHOR prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do
trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; com o seu
conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos; porque
as iniqüidades deles levará sobre si.
Meus amigos, Deus viu a aflição do Seu Filho. Deus viu o
sofrimento do Seu Filho. Deus viu o pagamento do sacrifício que
Seu Filho fez na cruz do Calvário. A justiça de Deus, a exigência
de que o pecado seja julgado e punido, foi satisfeita na pessoa do
Senhor Jesus Cristo.
Jesus encarou o juízo de Deus para que você possa receber a
graça de Deus.
Por que você iria morrer e pagar pelos seus próprios pecados
no inferno, se o Filho de Deus já sofreu a morte, já pagou o preço
pelos seus pecados, para que você não precise ser condenado?
É isso que significa ter um Salvador. É isso que significa ser
salvo. Não é fazer obras para Deus; não é servir a Deus; não é
dar para Deus. Nada disso pode te dar um Salvador.
Mas Deus fez algo. Deus mesmo proveu Alguém para que
você possa ser salvo gratuitamente. A vida eterna é um dom de
Deus.
A situação do homem estava sem nenhuma esperança na
ausência de um Redentor enviado por Deus. O efeito do pecado
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na sua vida estava com certeza em ação, e ainda está se você não
é salvo. A punição pelo pecado, cedo ou tarde, terá que ser feita
na morte eterna. Sua culpa estava inquestionavelmente
estabelecida na sua consciência e na Bíblia, e você não pode
restaurar a si mesmo por nenhum método humano. Esta situação
exige um sacrifício supremo de amor, e Deus não deixou você
desamparado. Eles agiu em um ato de amor.
Não há espaço para raciocínios superficiais ou
sentimentalistmo bobo aqui. Nada de “deixe Cristo entrar na sua
vida”. Você não tem vida. Nós estamos falando da realidade do
jeito que ela é. A agonia, o sangue e as trevas – Jesus Cristo
encarou tudo isso na cruz. Alguém tem que sofrer por causa do
pecado. Jesus Cristo sofreu. O justo pelos injustos – o Cristo sem
pecado morrendo pelos nossos pecados. Ele clamou em João
19:30, Está consumado.
Você deseja receber o sacrifício consumado de Jesus Cristo
como pagamento completo pelos seus pecados? Não há nenhuma
outra esperança de salvação para sua alma. Não há nenhum outro
meio para você sequer ver o reino de Deus. Você nunca entrará
no reino de Deus a não ser que você nasça de novo, e você não
pode nascer de novo por nenhum outro meio a não ser crendo no
Senhor Jesus Cristo.
Ele morreu para pagar pelos seus pecados. Ele ressuscitou
para sua justificação. Se você crer nEle, você será salvo.
Se você resolver fazer alguma coisa para Ele, em nome dEle,
por causa do que Ele fez por você, essas obras não irão te salvar;
elas não podem te salvar. Deus não te disse para salvar-se a si
mesmo. Ele te disse para crer no Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo. Creia e seja salvo!

