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O GUIA DO 
VIAJANTE 
                

DA VIDA PARA A MORTE 
 

DISSE JESUS:  
 

“Eu Sou o Caminho, e a Verdade, e 
a Vida; ninguém vem ao PAI senão 

POR MIM”. 
  

   João 14:6 
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CONVITE 
 

 

Para uma Viagem Segura 
 

 

Preste atenção nas palavras deste singelo cântico infantil: 

 

  No expresso viajamos 

  Para o bom País da luz. 

  É nosso passaporte 

  O nome de Jesus 

  É hora da partida! 

  Ensejo ainda têm 

  Aqueles que quiserem 

  Ter passagem neste trem! 

 

  Bem-vindos sejam todos 

  Para o trem que parte já! 

  Entrada para a Pátria 

  Jesus a todos dá. 

  Eis o sinal de marcha! 

  Você quer ir também? 

  Receba o seu bilhete 

  De passagem neste trem! 

 

 

A.P.E.C. 

 

 

Vão bem essas palavras com os textos bíblicos seguintes: 

 

“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do 
céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual 
devamos ser salvos”, Atos 4:12. 
 

“A todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome”, João 1:12 
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COMO FAZER A GRANDE VIAGEM 

 

Quando fazemos uma viagem, podemos ir com maior ou menor 

conforto, maior ou menor rapidez – conforme as nossas posses. De trem, 

por exemplo, podemos ir de primeira ou segunda classe, pelo expresso ou 

pelo misto. E se houver mais de uma via férrea para o local desejado, 

poderemos também escolher a rota de nossa preferência. 

Na grande viagem da vida, porém, não é assim. Não há escolha de 

classe nem de estrada, pois que para o céu existe SÓ UM CAMINHO e SÓ 

UM PREÇO. Este fato se verifica facilmente no infalível guia da vida eterna, 

a Bíblia. Nela o Senhor Jesus Cristo diz: “Eu sou o caminho, ... ninguém 

vem ao Pai, senão por mim”. Não há vários caminhos que levem a Deus. 

Ainda, Cristo diz a todos: “Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, 

será salvo”. João 10:9.  

Não existem portas diferentes para os ricos e para os pobres. 

Também não há duas tabelas de preço. Todos viajam na mesma classe e 

pela mesma tabela. Todo pecador é remido UNICAMENTE pelo “precioso 

sangue de Cristo”. Nem prata, nem ouro, nem esmolas, por mais 

generosas que sejam, têm poder para salvar da perdição uma só alma. 

Cristo somente, por causa da expiação que fez pelo pecado na cruz do 

Calvário, é que tem o direito e o poder de dizer: “Eu dou a vida eterna”, 

e “Quem crê em mim TEM a vida eterna”. 

Quem viaja de trem, já encontra a estrada de ferro funcionando, o 

leito construído, os trilhos colocados, as estações edificadas e o trem 

pronto a seguir de acordo com o horário. Nada tem a fazer, senão comprar 

a passagem e embarcar. 

  

É assim também na viajem para o céu. Tudo já está pronto e 

preparado para a pessoa embarcar. Com uma única diferença: o bilhete 

nada lhe custa. Deus o põe na sua mão gratuitamente, porque Cristo 

já pagou o preço. Basta crer no oferecimento de Deus e recebe-lo. E Ele 

lhe garante feliz chegada ao ponto de destino. 
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O TIRA-MANCHAS EFICAZ 
 

Um dia destes deixaram à minha porta a propaganda de um tira-

manchas extraordinário. O folheto garantia a eliminação total de qualquer 

mancha em tecido, pela aplicação do produto. 

À medida que lia a sensacional descrição, fui me lembrando de outras 

manchas, muito piores do que essas que nos marcam a roupa. Manchas 

tristes e vergonhosas, as nódoas da vida, que mancham a alma e o caráter. 

São as nódoas do pecado.  

Quem haverá que não apanhe dessas manchas? E como se apegam 

ao nosso ser! Com quantos esforços procuramos escondê-las aos olhos dos 

outros, e até aos nossos. Quanto procuramos esquecê-las. Mas por mais 

que nos cansemos, tentando remover de nós essas manchas incômodas, 

todos os nossos esforços são nulos. Elas permanecem. 

Não existirá algum recurso capaz de tirar as nódoas do pecado? Sim, 

existe! É uma fonte divinal. O pecador, lavando-se nessa fonte, perde 

imediatamente todas as manchas, por mais horrendas que sejam! 

Fica perto essa fonte? Sim, e de simples acesso.  

É dispendiosa? Não, não custa nada, e é aberta a quem quiser. 

Qualquer pessoa pode lavar-se nela e purificar-se de todas as suas 

manchas de pecado.  

Que fonte é essa, e onde se encontra? É o “Sangue de Jesus 

Cristo”, que “purifica de todo pecado”. 

Experimente essa fonte, você que tem a alma manchada. E verá para 

seu eterno conforto que ela é inteiramente eficaz. Tira toda e qualquer 

mancha, por mais antiga e vergonhosa que seja, e purifica a alma, a 

consciência, a vida e o caráter. 

Escute o que Deus Lhe diz: “Ainda que os vossos pecados são 

como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que 

são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã”. Isaías 1:18 

Venha à fonte de Cristo! Venha já!  
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UMA QUESTÃO DE PASSAPORTE 

Quando alguém viaja para outro país, precisa de passaporte. Se vai 

de avião, ao se apresentar no balcão da aerovia para embarcar, o que tem 

importância não é a maneira como está vestido ou se é rico ou pobre. O 

encarregado não vai preocupar-se com sua aparência. Vai, sim, pedir o seu 

passaporte. E se estiver em ordem, tudo bem. Poderá embarcar. 

É semelhante em nossa viajem para o céu. Cristo, e Cristo somente, 

é o nosso passaporte. Nunca iríamos dizer a Deus: “Olha bem para mim, 

Senhor, e vê se não sou digno de entrar na Tua presença”. Jamais! 

Diríamos antes:  “Olha, Senhor, para o Teu Filho, Jesus Cristo. Ele é o meu 

passaporte”. Isto sim! O leitor é digno do céu? Por certo que não. E ainda 

que fosse a pessoa mais santa do mundo, continuaria indgno. 

Mas Deus, na sua grande misericórdia, quer salvar a sua alma. Não é 

uma questão de merecimento seu, mas sim do merecimento de Cristo, 

aceito em seu lugar. Em vez de olhar para a sua miséria e indignidade, 

olhe para o valor que os méritos de Cristo têm aos olhos de Deus. 

E refugie-se em Jesus Cristo; esconda-se nEle. Deus olhará para 

Cristo, e aceitará você. “Não temas, crê somente”. 

QUE QUER DIZER CONFIAR EM 

CRISTO? 

“Meu amigo”, dizia um médico a um seu cliente, “gostaria de entender 

o que significa esse confiar em Cristo de que o senhor tanto fala. O amigo 

diz que a fé em Cristo traz perdão dos pecados e paz à alma. O que vem 

a ser esse crer em Cristo? Poderia me explicar”? 

“Doutor”, respondeu o cliente, “como bem sabe, há pouco tempo caí 

com esta enfermidade. Sabendo que não poderia curar-me sozinho, 

chamei o senhor para me tratar. Confiei-me sem reserva a suas mãos, 

submetendo-me ao seu tratamento. Ora, assim como faço com o senhor, 

o doutor precisa fazer para com Jesus Cristo. É exatamente isso que cada 

pecador precisa fazer para obter a salvação. Simplesmente confiar-se às 

mãos do Senhor Jesus Cristo, o grande médico da alma”. 
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“É isso, então”?... Exclamou o médico, pensativo, “Confiar-se às mãos 

de Jesus Cristo? Bem... as coisas começam a clarear... Agora começo a 

perceber o significado daquelas palavras”: “Deus amou o mundo de tal 

maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 

nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.  

“Espera aí. Então, Cristo morreu no meu lugar. Foi o meu substituto. 

Deu a vida por mim, recebendo o castigo que eu merecia. Ora, se ele fez 

tudo isso por mim, posso me confiar às Suas mãos, que Ele não me deixará 

perecer. É isto?... Se me confio às mãos de Cristo, quer dizer que estou 

crendo nEle; e não perecerei, mas tenho a vida eterna”. “Exato, doutor”. 

Ao despedir-se de seu doente, o médico era outro homem. Havia em 

seu coração uma alegria até então desconhecida. Tinha compreendido o 

que é confiar em Cristo, que era agora o seu Salvador. Começava a 

conhecer a paz e o perdão de Deus. 

APENAS UM MOMENTO 

Leva apenas um momento para se tomar a mais solene de todas as 

decisões: receber o Senhor Jesus como Salvador. A pessoa talvez não se 

lembre do momento exato em que disse no coração: “Senhor Jesus, eu Te 

recebo, eu creio em Ti”. Pode ter sido nos anos tenros da infância. Não 

importa. No momento em que aceitamos a Jesus Cristo como nosso 

Salvador, nesse mesmo instante recebemos a vida eterna. 

“Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, 

não tem a vida”. I João 5:13 

PONHA-SE ONDE O FOGO JÁ ARDEU 

Os homens do campo bem sabem que existe uma única maneira de 

se salvarem do terrível inimigo que é o fogo. Só aos homens pertence esse 

recurso. Os animais não o possuem. 

Mas, poderá de fato alguém salvar-se, quando ameaçado de perto por 

um incêndio no mato? Sim, da seguinte maneira: a pessoa que esteja 

correndo esse horrível perigo, ateia fogo no campo em que está. Chama-

se fogo de encontro. Rapidamente o novo incêndio vai avançando e 
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destruindo o que tem adiante, deixando nu o chão. Assim, o grande 

incêndio não terá mais o que queimar ali. E o homem estará a salvo, 

pisando em terreno já queimado. Está completamente seguro, 

porque se encontra fora do alcance do fogo. Sim, o fogo morre 

nesse ponto, pois que não acha mais nada para alimentar suas 

chamas.  

Muitos animais também se refugiam e salvam-se ali. O fogo, tendo 

queimado um trecho qualquer, já não torna a passar por lá. Diante disso, 

compreende-se bem o importante aviso: “Ponha-se onde o fogo já 

ardeu”. 

Isso nos dá uma pálida ilustração do tremendo dia do Juízo Final, 

quando o terrível fogo da ira divina avançar, devorando pecados e 

pecadores impenitentes. Sim! Pois nenhum pecado ficará impune. E breve 

esse dia chegará. 

Mas, com a mesma simplicidade com que alguém se salva de um 

incêndio no campo, um pecador pode salvar-se da ira divina. 

Como? Refugiando-se em Cristo. Deus fez arder o fogo de Sua ira 

contra o pecado, na pessoa de seu Filho bendito, Cristo Jesus. E 

agora oferece nEle perfeita segurança a quem o aceitar como Salvador.  

Sim, a quem refugiar-se nEle; nAquele que sobre a cruz do Calvário 

sofreu em nosso lugar a sentença de condenação por causa dos nossos 

pecados! “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 

a vida eterna”.  

O confiar em Cristo e refugiar-se nele é simples, embora seja somente 

pelo auxílio do divino Espírito Santo que você pode apropriar-se da 

salvação que Cristo lhe comprou. Mas se você fizer pouco caso de tão 

grande salvação, a responsabilidade de sua perdição eterna será 

unicamente sua. 

Pense bem: se a ira de Deus caiu sobre o seu substituto, Jesus Cristo, 

e se esgotou ali, poderá tornar a cair sobre você, se estiver refugiado nEle? 

De modo nenhum! 
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Coloque-se agora mesmo, meu amigo, ali onde o fogo da ira divina já 

ardeu – Jesus Cristo: Aquele que o ama e recebeu a ira em seu lugar. 

Quem estiver fora de Cristo, estará exposto ao fogo da ira do juízo de 

Deus, quando vier. 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que 

não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele 

permanece”. João 3:36  

MEMBRO DE IGREJA, MAS PERDIDO 

PARA SEMPRE 

Que ideia estranha essa: membro de igreja e perdido? 

Sim, meu leitor! É bem possível que você, batizado e assíduo aos 

cultos, tomando parte no coro, participando da comunhão, servindo como 

presbítero, ecônomo, diácono, ou mesmo como pregador e ministro, esteja 

perdido ainda! Oh, e que não venha a perder-se para sempre! 

O que? Será então possível pertencer à igreja visível e não ser de 

Cristo nem ter parte nEle? Sim. As palavras de Cristo a esse respeito são 

insofismáveis! “Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não 

profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos 

demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes 

direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim”. Mt 7,22  

Será, meu leitor, que você é um crente professo, honrando a Deus 

com os lábios, mas tendo o coração longe dEle? Ou é realmente um firme 

possuidor da vida eterna? 

UMA VISITA SILENCIOSA 

Os operários de uma fábrica achavam-se bastante ocupados certa 

tarde, quando de repente chegou uma visita. Ninguém a viu entrar e 

ninguém a viu sair. Mas ao retirar-se, todo o serviço parou subitamente e 

todos ficaram com a respiração suspensa: pois um dos operários, sem 

soltar um gemido, caiu ao chão sem vida. A visita silenciosa era a MORTE. 

Ela chegou-se ao homem, intimou-o bruscamente a acompanha-la, sem 
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perguntar se o serviço daquele dia já estava terminado ou se o intimado 

estava disposto a acompanha-la. 

Na semana anterior ela havia feito a mesma coisa em outra fábrica 

da cidade. Um operário ajudava a carregar um caminhão, quando caiu 

morto, parecendo, no entanto, estar vendendo saúde. Parada cardíaca em 

ambos os casos, declararam os médicos. Sim, mas quem lhes cortou para 

sempre a respiração e a vida? Quem? Foi Deus. Unicamente Deus, que 

tudo pode e tudo rege. 

E não poderá acontecer, leitor, que a mesma visita, de um momento 

para outro, nos intime a acompanha-la? E para onde irá o amigo? Sim, 

para onde? 

Deus nos diz: “Estais vós apercebidos”! Mateus 24:44 

BARATO DE MAIS 

Certa vez um pregador do evangelho desceu a uma mina de carvão 

para, no intervalo do almoço, falar aos mineiros. Queria falar-lhes da 

salvação gratuita que Deus oferece a este mundo por meio do Senhor 

Jesus. 

Anunciou-lhes pela Bíblia o amor de Deus para com os pecadores; 

mostrou-lhes o estado desesperador do coração do homem, explicou-lhes 

o sacrifício de Cristo na cruz, levando sobre Si o castigo do pecador; falou-

lhes do oferecimento gracioso de Deus, pronto a perdoar e salvar 

gratuitamente a quem crê em Cristo. 

Acabando de falar, soou o apito chamando os operários ao serviço. 

Seguindo pelos corredores em direção ao elevador, o pregador achou-se 

ao lado de um daqueles operários. Aproveitou para lhe perguntar o que 

pensava do plano da salvação, que acabava de ouvir. O homem logo 

respondeu: “Acho que é barato demais; não posso crer numa religião que 

barateia a salvação desse jeito”. 

“Bem, você tem o seu modo de pensar”, disse o pregador. “Mas diga-

me: como se sai desta mina”? 

“Ora, pelo elevador”, respondeu o operário. 
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“E o elevador leva muito tempo para chegar lá em cima”? 

“Não, é rápido”. 

“Então é bem simples sair daqui. E não é preciso fazer alguma força 

para ajudar o elevador a subir”? 

“Claro que não”, respondeu o operário. “É só entrar no elevador e 

apertar o botão”. 

“Ótimo”! Disse o pregador. “Mas a companhia que instalou o elevador 

deve ter tido bastante trabalho, hein? Não deve ter sido fácil. E com certeza 

ficou bem caro”. 

“Ah, isso ficou. Foi um serviço trabalhoso como o senhor não faz ideia. 

E foi dinheiro nisto! Pois o poço tem uns seiscentos metros de fundo. Mas 

nem que custasse mais! É a única saída que nós temos”. 

“Pois olhe lá! Você me diz tudo isso sobre o elevador. Custou tanto 

para ser feito e agora é tão fácil de subir. E você aceita a coisa muito bem. 

Pois a salvação de que a Bíblia nos fala custou imensamente para 

Deus: o sacrifício de Seu próprio Filho”! E agora que Jesus Cristo já 

pagou tudo, a salvação é oferecida de graça a todos os homens. É a única 

saída que Deus nos preparou do poço da perdição eterna para a libertação 

e vida eterna. A única saída! E você não a quer porque a acha barata 

demais”... 

O operário abaixou a cabeça silencioso. A lição era clara. O engano 

estava no seu próprio coração. 

Há tantas pessoas que falam dos auxílios da igreja, auxílio dos 

sacramentos, etc.; que gastam muito dinheiro, onde não há necessidade. 

Todos precisam saber que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, fez 

por Si só a completa expiação pelos pecados de todo o mundo. E agora 

oferece a salvação de graça a todos os homens. A única coisa que cada 

pecador tem a fazer é aceitar essa salvação. Então, perdoado e salvo, 

buscará, pelo poder de Deus, andar nos Seus caminhos. 

“Esta é uma palavra fiel, e digna de toda aceitação, que Cristo 

Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o 

principal”. I Timóteo 1:15 
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Decida-se agora, enquanto for lendo o que segue: 

Eu Te recebo, Senhor Jesus, como meu Salvador. Tomaste o meu 

lugar na cruz do Calvário, morrendo por mim como meu substituto. Agora, 

compreendendo quanto a minha salvação Te custou, decido-me a viver 

hoje e sempre para Ti. 

CREIO 

Creio que “Deus é amor”. 

Que – “O amor consiste não em que nós tenhamos amado a 

Deus, mas que ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação 

pelos nossos pecados”. I João 4:8,10 

Que – “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 

a vida eterna”. João 3:16 

Que – “Deus enviou seu filho ao mundo, não para que 

condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele”. 

João 3:17 

Que – “Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo, 

não lhes imputando as suas transgressões”. II Coríntios 5:19 

Que – “Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas também 

pelos de todo o mundo”. I João 2:2 

Que – “Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas 

dores levou sobre si”. Isaías 53:6 

Que – “Pelas suas pisaduras fomos sarados”. Isaías 53:5 

Que – “Sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela 

morte de seu Filho”. Romanos 5:10  

Que – “Deus... nos reconciliou consigo mesmo por Jesus 

Cristo”. II Coríntios 5:18 

Que – “Por este se vos anuncia remissão de pecados”. Atos 13:38 

Que – “ Por ele é justificado todo aquele que crê”. Atos 13:39 
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Que – “Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo 

chegastes perto”. Efésios 2:13 

Que – “Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos,... 

para expiar os pecados do povo”. Hebreus 2:17 

Que – “Cristo nos resgatou da maldição da lei”. Gálatas 3:13  

Que – Nele “temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a 

remissão dos pecados”. Colossenses 1:14 

Que – Cristo obteve por nós “uma eterna redenção”. Hebreus 9:12 

Que – Ele “me amou e se entregou a si mesmo por mim”. Gl 2:20 

Que – “O sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo 

o pecado”. I João 1:7 

Que – “Portanto, agora nenhuma condenação há para os que 

estão em Cristo Jesus”. Romanos 8:1 

Que – “Quem crê no Filho tem a vida eterna”. João 3:36 

Que – “Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado 

de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam 

para salvação”. Hebreus 9:28 

Que – “Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, 

temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, 

nos céus”. II Coríntios 5:1 

JESUS MORREU POR MIM  

Uma senhora idosa, que morava numa vila na Bélgica, era o terror do 

lugar. Os velhos a evitavam e as crianças e jovens fugiam dela. Tinha uma 

linguagem ferina, soltava palavrões e blasfemava de Deus. Ninguém a 

suportava. Finalmente o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado na vila. A 

ímpia mulher, ouvindo a mensagem, creu e foi salva. 

Grande transformação operou-se em sua vida: de leão que era, 

passou a cordeiro; e sua língua, remida, passou a entoar cânticos de louvor 

a Deus. Mais tarde, adoecendo gravemente, os vizinhos perceberam que 
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estava em seu leito de morte e lhe perguntaram: “A senhora não tem medo 

de morrer”? “Não”! Respondeu ela com ênfase.  

“Ele morreu por mim”.  

A certeza desse fato lhe havia tirado o ferrão da morte. Se cremos 

que Cristo morreu por nós, a morte não nos traz mais medo. 

CRISTO SOMENTE 

Cristo fez tudo quanto Deus julgou necessário para garantir 

completo perdão, aceitação na presença divina e salvação a todos 

que viessem a crer no Seu santo nome. Recebendo a Jesus Cristo como 

Salvador, você construirá um edifício que há de durar por toda a 

eternidade. “Ninguém pode por outro fundamento além do que já 

está posto, o qual é Jesus Cristo”. I Coríntios 3:17 

É Cristo a pedra fundamental da salvação, colocada pelo próprio 

Deus. E Deus manda que apoiemos a salvação da nossa alma somente 

sobre a perfeita obra expiatória de Cristo Jesus. De nada nos adiantará 

apoiar a salvação em alguma obra nossa. Nem sobre alguma emoção ou 

algo que sentimos.  

É de total importância que compreendamos bem o fato glorioso da 

expiação consumada por Cristo na cruz do Calvário. Que apoiemos nesse 

fato a nossa salvação e não em mera emotividade religiosa ou sentimento 

religioso. A expiação efetuada por Cristo é a única base de nossa libertação 

da condenação e da ira que merecemos como pecadores; é a base da nossa 

paz com Deus. 

Não é demais insistir neste ponto: cuide em apoiar a sua salvação 

unicamente na obra expiatória de Jesus Cristo. Guarde- se de baseá-la em 

seus próprios sentimentos religiosos, suas lágrimas, penitências, deveres 

eclesiásticos, boas resoluções. Você deve começar recebendo a Cristo 

como seu Salvador pessoal, sem fazer que esse ato dependa de tentativas 

de melhora de vida e conduta.  

Cristo precisa ser o princípio e o fim da sua salvação. Cristo, e Cristo 

Somente.  
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EU ME GUIO PELO LIVRO 

Como ter certeza da Salvação da sua alma? 

 Dois homens, um carpinteiro e seu contramestre, achavam-se em um 

estaleiro, no convés de um navio em construção. Tinham acabado de almoçar 

e aproveitavam os minutos restantes do intervalo para uma prosa. 

 “Olhe aqui”, disse o contramestre, “há muito que ando querendo ter 

uma conversa com você. Corre por aí que você é dos tais que dizem com 

toda a certeza que estão salvos. É verdade”? “Sim”, respondeu o carpinteiro. 

Pela graça de Deus, sei que estou salvo. Tenho plena certeza disso”. 

 “Que coisa mais esquisita”! Falou o contramestre. “ Não entendo como 

uma pessoa tem coragem de andar falando que está salva já neste mundo. 

Para mim é o cúmulo da presunção. Olhe, por muito tempo fui aos cultos de 

uma igreja. Faz anos já. Vários membros dali insistiram comigo para entrar 

para a igreja. Mas eu não quis. Não tinha convicção e fui sincero. Vi gente ali 

tão ruim quanto eu, para não dizer pior. Até que abandonei esse lugar e 

nunca mais fui a igreja nenhuma. São todos uns hipócritas, e não vejo 

realidade no cristianismo”. 

 “Bem”, respondeu o outro, “não me admiro do que está dizendo. Mas o 

que lhe garanto é que a gente pode saber com certeza que está salvo. 

Escute, chefe, qual é a grossura do cano que tem que passar por este lugar 

aqui”? O contramestre, espantado com a brusca mudança de assunto, 

respondeu:  

 “É de quatro polegadas. Mas por que pergunta, se sabe muito bem”?  

  “É, mas o chefe tem certeza, mesmo, dessa medida”? Insistiu o 

carpinteiro. 

 “Claro”! Confirmou o outro. 

 “Mas como tem tanta certeza”? 

 “Ora, eu me guio pelo livro”! Disse ele, tirando do bolso o manual 

onde estavam todos os esquemas e medidas a serem seguidos no convés. 

“Eu sei que o cano é de quatro polegadas, porque é assim que está aqui. E 

recebi este livro do escritório”. 
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 “É, de fato”, concordou o carpinteiro. “Agora olhe aqui: é assim também 

que eu sei que estou salvo, porque eu me guio pelo Livro. O Livro divino, 

que é a Bíblia. Lendo esse Livro, descobri que eu era um pobre pecador 

perdido, condenado, merecendo a perdição eterna. Mas descobri também que 

“Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna”. João 3:16  

 “Assim, acreditei na Palavra de Deus, cri em Jesus, e estou salvo porque 

a Bíblia diz que estou. O senhor também, que é pecador e condenado, pode 

ser salvo como eu, se acreditar na Palavra de Deus e crer em Jesus, confiando 

nEle como seu Salvador. Então vai poder dizer com toda a certeza e sem ser 

por presunção”: “Sei que estou salvo, porque eu me guio pelo Livro”. 

 Leitor, você também já pode dizer, apoiado na autoridade da Palavra de 

Deus: “Sei que estou salvo”! Antes que seja tarde demais, escute a voz de 

Jesus Cristo, chamando-o à salvação:  

 “Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu 

vos aliviarei”. Mateus 11:28  

 “Quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem 

a vida eterna”. João 5:24  

A CONTA PAGA 

 “Já foi pagar aquela conta, rapaz?” “Fui sim senhor e trouxe o recibo”. 

“Deixe-me ver. Muito bem, está em ordem. Guarde-o no arquivo”. 

 Assim como o homem faz com suas contas terrenas, Deus faz com as 

celestiais. Pois bem, nós devíamos a Ele uma conta enorme. Jesus, o 

Substituto do pecador, pagou essa conta por nós. E o recibo está perante 

Deus, na pessoa de Seu amado Filho. “Tendo cancelado o escrito da 

dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos 

era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz”. 
Colossenses 2:14 

 Se eu creio em Jesus Cristo como meu substituto, a minha dívida está 

cancelada. Se o rejeito, continuo devedor, é lógico. Assim, se você, leitor, 

não crê que a dívida dos seus pecados já foi saldada por Jesus Cristo, não 

pode apresentar o recibo competente, o nome de Jesus. Logo, é claro que a 

Lei de Deus vai requerer de você o pagamento da sua imensa dívida! 
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 Jesus Cristo, na cruz, fez o pagamento pelos pecados de todo o mundo. 

Mas se você não está disposto a crer na generosidade do Filho de Deus, reflita 

nas consequências. Não podendo apresentar a Deus o recibo da dívida paga, 

assinado com sangue pela sagrada mão de Cristo, pondere nas 

consequências trágicas e terríveis da sua incredulidade. Deus nos avisa 

solenemente: “A alma que pecar, essa morrerá”. Ezequiel 18:4 e “O 

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

O AMOR DE DEUS QUE EXCEDE O 

ENTENDIMENTO 

 “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha 

a vida eterna”. João 3:16 

 “Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo 

pelos ímpios. Apenas morrerá alguém por um justo; pois pelo bom é 

possível que alguém até se atreva a morrer; mas Deus prova o seu 

amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, morreu 

Cristo por nós”. Romanos 5:6-8 

 “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será 

contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, 

antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele 

todas as coisas?” Romanos 8:31-32 

 “Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus 

quem os justifica. Quem é o que os condena? Cristo Jesus é o que 

morreu, ou antes, o que foi ressuscitado; o que está à direita de Deus; 

o que também intercede por nós!” Romanos 8:33-34 

 “Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, 

ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?” Não! “Mas 

em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que 

nos amou”. Romanos 8:35-37 
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