“Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque.
Eclesiastes 7:20
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“Quem nEle crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer
no nome do Filho Unigênito de Deus.”
João 3:18
Você ouviu a resposta de Jesus e você viu o que Ele fez por você. Eu te desaﬁo a jogar fora a sua
lista de boas obras, pensando que isso vai te salvar. Desista! Pare de tentar chegar ao Céu pelo
seu próprio esforço, pois é impossível. Olhe para o Deus desse universo. Ele tanto te ama, que
veio em forma de homem, para tomar o seu lugar, morrendo para lhe comprar a vida eterna. Tudo o
que você tem a fazer, é aceitá-lo e crer no Seu sacrifício por ti. Com isso, você terá a Vida Eterna
junto com Deus...sim, para todo o sempre!
“Jesus respondeu, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou.”
João 6:29
Eu te desaﬁo a ouvir a resposta que Jesus deu naquele dia. Você se importa? Você quer saber o que
o Filho de Deus disse naquele dia? Ele não pediu dinheiro, não passou um sermão, nem deu uma
lista do que fazer. Veja a única coisa que Jesus disse que Deus requer:

Eu te desaﬁo

?? o

QUE FAZER ? ?

“...o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?” - João 6:28
que ﬁzeram a mesma pergunta que você está fazendo agora:
Talvez você esteja pensando: “É simples demais! E onde ﬁca a igreja? E como ﬁca o batismo?”
“E as boas obras? Certamente Deus requer algo mais de mim para eu ir ao Céu?”
Um dia, milhares de anos atrás, Jesus estava junto ao Mar de Galiléia com uma multidão de pessoas

O que precisamos fazer?

E se um ladrão falasse: “Mas Sr. Juiz, eu só roubei 7.300 carros!” O que você pensaria do juiz
que soltasse um homem assim? A Bíblia diz que nascemos pecadores, que somos desesperadamente
corruptos e que nossos corações estão cheios de pecado.

ser bom NÃO é suficiente!

Será que você já percebeu que, mesmo sendo “tão bom”, com vinte anos de idade já teria pecado
7.300 vezes?

VOCÊ É UMA “PESSOA BOA”. Na verdade não sei se você é ou não, mas vamos supor que você
seja uma pessoa boa. Você nunca grita com ninguém da sua família, é amoroso, generoso, e vive
para servir ao próximo. Na verdade você é tão bom que somente peca uma vez por dia. (Claro,
sabemos que não existe ninguém tão bom assim.) Mas vamos supor que você seja essa pessoa boa.
Você acha então, que por causa disso, Deus deve aceitá-lo no Céu?

Sei outra coisa sobre você
“Da mesma forma, como o homen está destinado a morrer uma só vez
e depois disso enfrentar o juízo.” - Hebreus 9:27

Você vai morrer. Milhares de pessoas morrem a todo minuto, todos os dias, em todo o
planeta.
E se hoje for o seu dia ? Se hoje, voltando para casa, você sofrer um acidente ? E se na próxima
vez que você abrir os seus olhos estiver na ETERNIDADE? E daí? Para onde você irá? Para o céu
ou para o inferno? A Bíblia diz que não existe uma terceira opção.

Mas sei algo a seu respeito

Não te
conheço

Como trapos imundos

Deus de sandálias

Temos um problema. Deus é santo e Ele não aceita o pecado e nós somos pecadores. Ele é tão
santo, que qualquer coisa “boa” que tentamos Lhe oferecer, não passa de trapo sujo (lixo)! Mesmo
se formos para a igreja toda a semana, nos batizarmos, e doarmos tudo aos pobres, ainda seremos
pecadores! Por mais que nos esforcemos para fazer o que é bom, ainda não é o suﬁciente. Deus não
exige que sejamos bons, ELE EXIGE A PERFEIÇÃO!

Dois mil anos atrás, Deus fez o inimaginável. Ele mandou o Seu Filho Perfeito para este mundo
para viver entre nós. Jesus é completamente santo e justo, mas veio e viveu entre pecadores. Um
Deus de sandálias! Comendo, conversando e passando tempo com a humanidade, O Criador se
vestiu de pele e osso e andou entre a Sua criação.

“...todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo.” Isaías 64:6

“Mas [Jesus] esvaziou-Se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-Se
semelhante aos homens.” Filipenses 2:7

O preço é a morte

Nasceu para morrer

Deus exige um preço alto pelos nossos pecados, porque Ele é santo! Ele declarou que por causa dos
nossos pecados, devemos ﬁcar separados dEle para todo o sempre. Mas Deus é vida! Separação
dEle, signiﬁca morte! Somos criaturas eternas, e isso signiﬁca que por causa dos nossos pecados,
estamos destinados ﬁcar eternamente separados de Deus. Isso é, a morte eterna no inferno..

Jesus Cristo mantém a estrutura do universo com o Seu poder! Mas Ele não veio a terra para
demonstrar este poder. A pena de pecado é a morte. Ele veio aqui com o exato propósito de assumir essa pena. Ele nasceu para morrer. Este plano havia começado antes da criação do mundo, e
foi profetizado por séculos. Quando o dia ﬁnalmente chegou, cravaram-O numa cruz. Jesus tomou
sobre Si o pecado do mundo inteiro. Ele tomou o castigo que outros mereciam! Ele tomou o meu
castigo. Ele tomou o seu! Nesse sentido, foi como se fosse o próprio Filho do Juiz, tomando a pena
de morte, e morrendo no lugar de um assassino condenado!

“...o salário do pecado é a morte...” Romanos 6:23

MAS ... este NÃO É O FIM DA HISTÓRIA!

Mas Ele não ﬁcou morto. Três dias depois, Ele voltou a viver!

“Mas Ele foi transpassado por causa das nossas trangressões [pecados], foi esmagado por causa de nossas inquidades [pecados]. O castigo que nos trouxe paz estava
estavasobre
sobre Ele, e pelas Suas feridas fomos curados.” Isaías 53:5

O que isso signiﬁca para você
AQUELA CRUZ ERA SUA
Você é um pecador a caminho do inferno. Não há nada de bom que você possa fazer para ser aceito
por Deus. Você merece o inferno. Aquela cruz, deveria ter sido sua!
Mas Ele tomou o seu lugar. A Bíblia diz, que Deus amou o mundo tanto, que deu Seu Filho Jesus
para morrer no lugar do mundo. Se você vive neste mundo, então, pode colocar o seu nome nas
lacunas:

“Porque Deus amou (o/a) __________________________ de tal maneira,
que deu Seu Filho Unigênito, para que (se o/a) __________________ nEle crer, não
pereça, mas tenha a vida eterna.”
João 3:16

