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Destino Final
Cedo ou tarde, toda pessoa que raciocina ficará curiosa em saber
para onde irá depois da morte e onde passará a eternidade. Tome
alguns minutos para ler este livrete, e você encontrará as respostas
a essas perguntas.

Quem é a sua autoridade final?

Ao buscar respostas para as questões mais importantes da vida,
precisamos consultar uma autoridade no assunto. A escolha se re
duz a duas possibilidades: a opinião humana ou a Palavra Deus. É o
que as pessoas supõem ou o que D
 eus diz.
Em questões de vida ou morte a autoridade precisa ser infalível.
Não pode haver margem de erro. A opinião humana certamente não
está qualificada para nos dar as respostas. Assim como os rostos
das pessoas são tão diferentes, assim também as suas opiniões.
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Somente a Bíblia, a Palavra de Deus, é infalível. Ela é a verda
de.1 Mas como sabemos que ela é infalível?

Podemos confiar na Bíblia?

• Sabemos pelas suas profecias cumpridas. Apenas em rela
ção a Cristo existem mais de 60 profecias que foram cumpridas
quando Ele aqui esteve. Além disso, há centenas de profecias
acerca de Israel e das demais nações que já se transformaram
em história. A probabilidade de tudo isso acontecer por acaso é
pequena demais para ser levada em consideração.
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• Pelo menos 40 homens em regiões diferentes, em épocas di
ferentes e em três línguas distintas, ao longo de um período de
1600 anos, escreveram a Palavra Sagrada. Eles não tinham qual
quer maneira de colaborar entre si, no entanto, a Bíblia tem um
tema unificado. A história que ela conta é consistente. Que outro
livro tem um planejamento tão inteligente?
• As Escrituras são inigualáveis no seu poder de transformar a
vida das pessoas, de levá-las do pecado e da vergonha para a
decência e a integridade.
• As palavras da Bíblia são aplicáveis a todas as épocas; são
atuais como o noticiário da hora.
• Elas têm uma atração universal; falam às pessoas de todas
as raças, línguas, tribos e nações.
• São inesgotáveis, providenciando material para estudo sem
fim e dando aos homens conforto e orientação.

• Ela é pura, expondo o pecado e advertindo contra ele. Ela
não se rebaixa à cultura popular, mas procura elevá-la.
• Ela é um livro vivo. Algumas pessoas realmente a temem,
enquanto outras morreriam por ela.
• A Bíblia afirma ser inspirada por Deus.2 Isso significa que
suas palavras são as palavras de Deus. Se não fossem, ela seria
uma fraude! Ainda que muitos a rejeitem, por fim reconhecerão
que seus ensinos são a verdade.
• A Bíblia Sagrada resistiu a séculos de esforço para queimá-la e
bani-la. Mas ela sobreviveu. Quando os governos a proíbem, contra
bandistas se arriscam à prisão e à morte para espalhá-la entre o povo.

A Bíblia é a nossa autoridade final

• Pense em toda literatura que a Palavra de Deus originou! Di
cionários bíblicos, comentários, concordâncias, poesias e ser
mões. Ela inspirou grandes movimentos sociais como a abolição
da escravatura, os direitos civis e a justiça social e inspirou a cria
ção de instituições beneficentes como hospitais, escolas, orfana
tos, abrigos para pobres e idosos e agências mundiais para ali
viar a miséria e a fome. Ela exerceu uma influência positiva na
sociedade humana onde quer que tenha chegado.

• Nenhum outro livro é lido por tanta gente em tantas línguas
diferentes.
• Esse livro maravilhoso registra a vida de uma Pessoa perfei
ta. Um simples homem não poderia inspirar um relato assim. O
cético francês Renan disse que seria necessário um Cristo para
inventar a Cristo.
Na literatura ao longo dos séculos a Bíblia se sobressai sem
paralelo; ela é singular. Todos os que experimentaram seu poder
transformador em suas vidas dificilmente negarão que ela é a Pa
lavra do Deus vivo. Ou, como alguém já comentou, quem sentiu a
sua força certamente não negará sua fonte.
Portanto, temos razões fortíssimas para aceitar a Bíblia como
autoridade final.
7

Onde passará a eternidade?
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O que a Bíblia diz sobre nosso destino?

Vamos pensar no que a Bíblia diz sobre o fim da vida e o que
vem depois da morte.
Ela afirma que a morte é certa, p
 ois “aos homens está orde
nado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo”.3 Quem
poderia questionar essa realidade?
Todos os cemitérios e funerárias são um testemunho silencio
so de que a morte é bem real. Gerações vêm, gerações se vão.
“Cada um pensa que será eterno, e então se torna num rosto au
sente” (Will Houghton). A morte é inevitável.
A Bíblia não só diz que as pessoas terão que morrer. Ela acres
centa que “... depois disso” terá de “enfrentar o juízo”. Note a ex
pressão “depois disso”. A morte não é o fim. Existe um depois,
existe um além-túmulo. Após a morte, um julgamento e uma eterni
dade de sofrimento sem fim esperam pelos que não estão prepara
dos para se encontrar com Deus. A Bíblia garante que, se alguém
não estiver inscrito no Livro da Vida, será lançado no lago de fogo.4

Já que todos terão que morrer, e já que todos passarão a eter
nidade no céu ou no inferno, a coisa mais importante nesta vida
é assegurar que o céu será nosso endereço final e definitivo.

É possível ter certeza disso? Como?

Sim, é possível estarmos absolutamente seguros:

“Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes
que tendes a vida eterna, a vós outros que
credes em o nome do Filho de Deus”.5

Você pode ter certeza!

A Bíblia também fala que há somente dois lugares onde a pes
soa poderá passar a eternidade - o céu ou o inferno. O Deus que
não mente fala só desses dois destinos para a raça humana. Ho
mens ou mulheres podem decidir não acreditar, mas isso não al
tera os fatos.
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Vamos primeiro às más notícias.

O que é pecado? O que me manteria fora do céu?

Antes de saber como alcançar a vida eterna precisamos falar
sobre o pecado. O que significa a palavra pecado? Por que é im
portante falar sobre ele?
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O pecado é qualquer coisa que nos torna carentes da perfeição que
Deus exige, é não ter a glória de Deus.6 Pecar significa errar o alvo.
Pecado não é apenas fazer o que é errado; pecado também é não
fazer o que sabemos ser certo.7 Isso é pecado de omissão. Pecar é
transgredir a lei, é a obstinada recusa em fazer a vontade de Deus.8
Quando nossa consciência está pesada em relação a alguma coi
sa que pretendemos fazer e mesmo assim a fazemos, isso é pecado.9
Finalmente, toda a injustiça é pecado.10
A Bíblia explica com muita clareza e insistência que todo mun
do pecou.
Ela diz que “todos pecaram e carecem da glória de Deus”.11
Ela também afirma que não há homem justo sobre a terra, que
faça o bem e não peque. 12
Façamos um pequeno teste para avaliar se você é uma exce
ção à regra. Verifique esta lista e decida por você mesmo:
Iniciamos com aquilo que os homens classificam como os pecados
 ais graves: imoralidade, adultério, incesto, homossexualismo, bestialida
m
de, assassinato e idolatria. Muita gente vai se declarar inocente dessas
práticas – até se lembrar que Jesus disse que o homem que olhar para
uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela13, e
que, se alguém se irar contra seu irmão, está sujeito a julgamento.14
Continuemos com outros pecados como embriaguez, abuso de
drogas, aborto, pedofilia, crueldade, feitiçaria, falso testemunho e
vício de pornografia. Você continua se considerando inocente?
Se respondeu que sim, então veja estes: cobiça, lascívia, inveja,
ciúme, ódio, orgulho, egoísmo, difamação, mentira, fraude, desrespei

to aos pais, quebrar a palavra empenhada e infidelidade. Agora você
pode levantar sua mão direita e testificar sob juramento que nunca co
meteu qualquer um desses pecados? Se respondeu afirmativamente,
examine m
 ais um ponto: como está o mundo de seus pensamentos?
A terrível verdade é que não pecamos apenas uma única vez,
mas pecar faz parte da nossa rotina. Diariamente pecamos por pen
samentos, por palavras e por ações. Se você negar essa realidade,
estará enganando a si mesmo15 e fazendo D
 eus de mentiroso.16
Somos todos corruptos, isto é, totalmente pecadores. Talvez
não tenhamos cometido todos os pecados possíveis, mas somos
capazes de cometê-los. E o pecado afetou cada parte do nosso
ser.17 O que somos é muito pior do que qualquer coisa que pos
samos ter praticado.18
Nenhum pecador poderá entrar no céu,19 a não ser que os
seus pecados sejam perdoados. Se você cometeu apenas um
único pecado, você é culpado e precisa de perdão.
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Como meus pecados podem ser perdoados?
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Um dilema divino

Mas aí surge um problema: Deus é santo!20 Ele sempre faz o
que é absolutamente justo e bom. Ele não pode tolerar o peca
do,21 não pode fazer concessões, nem passar por cima ou fingir
que não vê. A Sua Palavra não deixa dúvida: “a alma que pecar,
essa morrerá”.22 A lei de Deus determina a morte do pecador. A
dívida precisa ser paga. A pena precisa ser aplicada e cumprida.
Mas se nossos pecados recebem a pena que merecem, então
estamos condenados à perdição eterna.
O dilema divino é este: Deus ama o pecador.23 Ele não tem
prazer na morte do pecador e não quer que alguém pereça.24
Ele quer que todos passem a eternidade com Ele no céu. Não
fez o inferno para os homens, mas para o Diabo e seus demô

Existe esperança para o desesperado

A situação não é sem saída! Deus achou um meio de perdoar
nossos pecados sem comprometer a Sua justiça.27

Totalmente pago

nios.25 Mas Ele não pode permitir que uma pessoa entre no
céu enquanto ainda estiver em pecado, isto é, com os seus pe
cados ainda não perdoados. Nada contaminado, abominável
ou falso poderá entrar ali.26 Então, como Deus pode manifestar
Seu amor e ainda permanecer justo? Como pode salvar peca
dores e continuar sendo santo?

Há dois mil anos Ele enviou Seu Filho amado ao mundo para
buscar e salvar o que se havia perdido.28 O Senhor Jesus Cristo
foi para a cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Esta é a
palavra-chave: Substituto! Ele morreu a morte
que nós merecíamos.29 Ele morreu pelos nos
sos pecados.30 Ele pagou a dívida que era
nossa por causa da nossa culpa. Ele cumpriu
a pena em nosso lugar.31
Jam ais ent end er em os o Evang elho até
comp reend erm os que Alg uém morr eu por
nós, e que ess e Alg uém é nad a men os
que o noss o D eus Criad or. 32 Ao inv és das
ovelhas morr er em pelo Past or, o Past or
morr eu pelas ovelhas. Ao inv és da criat u
ra morr er pelo Criad or, o Criad or morr eu
pelas S uas criat ur as.
13

Jesus ressuscitou?

Mas como sabemos que a obra de Cristo, como nosso Substitu
to, foi suficiente para Deus, o Pai? Sabemos porque Ele levantou o
Senhor Jesus dentre os mortos no terceiro dia.33 A ressurreição foi a
prova definitiva de que Cristo realizou tudo o que era necessário pa
ra a nossa salvação – e que Deus aceitou Seu sacrifício. Se Deus
não tivesse ressuscitado a Jesus, Sua morte não seria diferente das
mortes dos outros homens. Jesus foi o primeiro que levantou da
morte num corpo glorificado para jamais morrer novamente.
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Isso levanta outra questão: se Cristo morreu por todos, pela
lógica não podemos deduzir que todos estão salvos? Não, não
podemos! A obra do Senhor Jesus na cruz é suficiente para a
salvação de todos, mas ela se torna eficaz somente para aqueles
que O aceitarem como seu Substituto. Deus não está comprome
tido em levar ao céu pessoas que nem querem estar lá. Ele não
pode povoar o céu com pessoas que ainda são pecadoras prati
cantes. Que tipo de céu seria esse, se fosse habitado pelos pio
res pervertidos, assassinos e bandidos do mundo?

Como não ser salvo

Antes de analisarmos o caminho de Deus, o caminho que ga
rante o céu para alguém, pensemos nos muitos caminhos falsos
em que muita gente confia.
A maioria das pessoas pensa que a salvação é alcançada pe
las boas obras, fazendo o seu melhor, vivendo uma vida decente
ou tendo boas intenções. É isso que a maioria das religiões ensina
e a maior parte das pessoas no mundo acredita. A Bíblia diz que

A Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapos de
imundícia.35 Note que não é dito que todos os nossos pecados
não valem nada, mas todas as nossas boas obras é que são co
mo trapos imundos. A Bíblia também diz que não são nossas
obras de justiça que contam, mas que Ele nos salvou pela Sua
misericórdia.36 A Palavra de Deus insiste que a salvação não é al
cançada pelas obras, para que ninguém se glorie.37
A salvação não vem pelo batismo, não acontece por alguém ser
membro de uma igreja, muito menos por contribuir financeiramente ou
participar de rituais religiosos. Se a salvação fosse conseguida por es
sas obras, a morte de Cristo não seria necessária. Ele teria gasto Sua
vida em vão se houvesse outras alternativas de salvação.38 Se as boas
obras fossem o meio de salvação, ninguém poderia saber se está salvo
ou não. Nunca saberíamos se praticamos as boas obras certas ou sufi
cientes. Mark Twain, o famoso escritor norte-americano, disse que, se a
salvação fosse por ser bom, seu cão entraria no céu e você ficaria fora.

Como posso ser salvo?

esses caminhos parecem certos para o homem, mas terminam
em morte e perdição.34 Não são estes os caminhos para o céu. A
salvação não é adquirida por merecimento de qualquer tipo.

Um número surpreendente de pessoas acredita que ganhará
o céu por guardar os Dez Mandamentos. A maioria nem é capaz
de citá-los, mas sabe que eles estão na Bíblia e, portanto, esse
deve ser o caminho. Mas o que não sabem é que ninguém pode
guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Ele os deu a
fim de revelar o pecado,39 não para revelar a salvação. Eles são o
padrão de Deus para mostrar-nos o quanto falhamos.
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Há alguma...

A salvação não vem por meio da educação, da ciência, filosofia,
psicologia, materialismo, mudança de vida ou ambiente perfeito:
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• A educação ensina o pecador, tornando-o apenas um peca
dor educado.
• A ciência pode explorar o universo, mas não pode mudar a
vida interior de uma pessoa.
• A filosofia é apenas sabedoria humana. No fim da sua vida,
o filósofo americano Bertrand Russell declarou: “A filosofia provou
ser um fracasso para mim”.

• O materialismo pode alimentar o estômago, mas não pode
salvar a alma.
• Melhorar o ambiente é como colocar roupa nova em alguém
sem colocar uma pessoa nova dentro das roupas.
Foi por isto que o Senhor Jesus disse:

“...importa-vos nascer de novo”.40

...outra maneira?

• A psicologia não pode explicar o comportamento humano,
muito menos mudá-lo.
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Só há um caminho para o céu

Deus oferece agora a salvação como presente gratuito para
todos os que se arrependem dos seus pecados e recebem a Je
sus Cristo como seu Senhor e Salvador.41 Vamos pensar nestas
duas palavras: “arrependem” e “recebem”. São como os dois la
dos da mesma moeda. Nos arrependemos quando admitimos
nossa necessidade de salvação. Recebemos a salvação quando
aceitamos o caminho de D
 eus.

O que significa crer?

O que significa se arrepender? Um cristão idoso disse que
o arrependimento é o vômito da alma. Significa que você sente
repulsa pelo seu pecado, porque ele é vergonhoso e repug
nante. Você dá meia-volta, voltando-se para Deus e afastandose do pecado.42
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O que significa crer? Ao receber Jesus Cristo como sua única
esperança de chegar ao céu, você está crendo nEle. Você diz no
seu coração: “Senhor Jesus, sei que sou pecador e não mereço o
céu. Mas creio que Tu morreste por mim na Cruz do Calvário, su
portando a punição que deveria ser minha. Agora, num ato con
creto de fé, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador, para vi
ver para Ti de agora em diante”.
Crer em Crist o é vir a Ele do jeito que voc ê está, com to
dos os pecados. Um pint or quer ia pint ar um quad ro do filho
pródigo. Um dia viu um mend ig o na rua e marc ou uma hora
com ele em seu estúd io para serv ir de mod elo. No dia seg uin
te o mendigo veio, bem vestid o e barb ead o. O pint or lhe dis
se: “Agora não poss o usá-lo. Voc ê dever ia ter vind o com o o
mendigo que realm ent e é”.

Crer em Cristo é a coisa mais sadia, sensata e racional que
uma pessoa pode fazer. O que é mais razoável do que confiar no
seu Criador? Nada em D
 eus nos impede de crer em Deus!
Crer em Jesus não envolve risco algum. Ele é totalmente con
fiável e a Sua Palavra é a coisa mais segura do mundo.
Nunca devemos esquecer estas grandes verdades: a salva
ção está numa Pessoa, e essa Pessoa é o Senhor Jesus Cristo.
44
Se você crê em Jesus, você está tão salvo quanto Deus pode
salvar alguém.45
Cristo é o caminho para o céu.46 Ele é o único caminho.47 Ne
nhum pecado é tão grande que impeça D
 eus de salvar alguém.48

Só pecadores podem ser salvos

 rer é abrir a porta para Jesus.43 É largar todo o seu fardo so
C
bre Ele, como você faz quando se assenta numa cadeira. A fé é
como pular de pára-quedas, pois você confia a sua vida àquele
pedaço de fibra sintética. É como mergulhar numa piscina, onde
você se entrega à água sem reservas. É como aceitar um indulto,
que é apenas um pedaço de papel. Mas para ser efetivo precisa
ser aceito.

Na realidade, é o seu pecado que o faz apto para a salvação.
Cristo não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrepen
dimento.49
É a sua falta de mérito que faz de você um candidato prefe
rencial para a vida eterna. As únicas pessoas que vão para o céu
são os pecadores que não merecem, mas que D
 eus perdoou.
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Salvo pela graça, não por obras

Uma palavra-chave do Evangelho
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Este é um bom mom ent o para parar e falar da “graç a”,
uma das palavras-chave da fé cristã. A graç a é um favor não
merecido que D eus prest a aos que na verd ad e mer ec em o
contrár io. É alg o que voc ê não pod e obter em troc a de trab a
lho ou merecim ent o. É um dom grat uit o. No mom ent o em que
você tenta obtê-lo por trab alho ou mér it o, ele se torn a uma
dívida. O apóstolo Paulo faz ess a dist inç ão ao esc rever: “Ora,
ao que trabalha, o salár io não é cons id erad o com o favor, e
sim como dívida. Mas, ao que não trab alha, por ém crê naq ue
le que justifica o ímp io, a sua fé lhe é atribuíd a com o just i
ça”.50 Noutro lug ar ele disting ue entre a graç a e as o bras: “E,
se é pela graça, já não é pelas o bras; do cont rár io, a graç a já
não é graça”. 51 Não são os noss os mér it os que nos fazem
merecedores do céu e sim os mér it os de Crist o. Eis a raz ão
porque não há graus de mér it o para ir ao céu. Não exist e me
recimento além daq uele que há em Jes us.

Por que certas pessoas não confiam em Cristo?

Parece insensato. Deus quer presentear a salvação livremente
a todos os que aceitarem Seu Filho pela fé, mas o povo recusa o
convite. Por quê? Há diversas razões.
• Em seu orgulho colossal, as pessoas se envergonham de
Jesus Cristo. Mas Ele diz: “Porque qualquer que, nesta geração
adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas pala
vras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando
vier na glória de seu Pai com os santos anjos”.52

• Amam os seus pecados mais do que a Cristo. Essa é uma
escolha irracional que será lamentada para sempre.
• Amam mais a aprovação dos homens do que a aprovação
de Deus.54
• Não estão tão desesperadas como deveriam estar. A vida
eterna não é a sua prioridade máxima.
• Temem que o preço seja alto demais, que seriam obrigadas
a deixar de lado muitas coisas. Mas deveriam considerar o custo
de não confiar em Cristo.
• Pensam que são incapazes de continuar. Na sua própria for
ça, não podem mesmo. Mas quando o Senhor inicia uma obra na
vida de uma pessoa, Ele a segura em Suas mãos poderosas e
termina Sua o
 bra.
• Estão ocupadas demais. Quando um cristão visitou certo ho
mem de negócios, este lhe perguntou a razão da visita. “Queria
falar com o senhor sobre a sua alma e a vida eterna”. –“Mas você
não vê que estou ocupado?” O cristão estendeu a mão para se
despedir e disse: “Suponha que eu seja a morte!”

O que você ainda está esperando?

• Têm receio da reação violenta da família. O Senhor Jesus
previu isto quando disse: “Quem ama seu pai ou sua mãe mais
do que a mim não é digno de mim; quem ama seu filho ou sua fi
lha mais do que a mim não é digno de mim”.53 Em outras pala
vras, Jesus precisa estar em primeiro lugar.
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Desculpas, desculpas, desculpas

Desculpas esfarrapadas abundam sempre que as reivindica
ções de Cristo são apresentadas às pessoas. Aqui estão algumas
das desculpas mais comuns juntamente com as respostas:
• “Existem tantos hipócritas na igreja!” O Senhor Deus não pe
de que você c reia em outras pessoas, mas que creia nEle.
• “Tudo que a igreja quer é dinheiro”. Cristo não quer o seu di
nheiro; quer a sua confiança.

Sem desculpas!

• “O que acontecerá aos que nunca ouviram o Evangelho?” O
justo Juiz de toda a terra fará justiça.55 Quem está em questão
não são os pagãos, é você que ouviu o Evangelho. O que você
vai fazer com Jesus?
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• “Por que Deus permite que haja tanto mal no mundo?” Atra
vés da obra expiatória de Cristo, mais glória veio para Deus e
mais bênção para o homem do que se o pecado nunca tivesse
existido.
• “Se os cristãos estão certos, por que existem tão poucos?”
Na época do Dilúvio, somente as oito pessoas que entraram na
arca foram salvas, todas as outras pereceram na enchente. Não é
verdade que a maioria esteja sempre certa.
• “Como um Deus de amor pode mandar pessoas ao inferno?”
As pessoas escolhem voluntariamente ir ao inferno quando recu
sam a oferta de salvação.

• “Pensar que existe apenas um caminho não é ter uma visão es
treita demais?” Já foi mencionado que, se existisse mais do que um
caminho, o Senhor Jesus não precisaria ter morrido. Por que Ele pa
garia um preço tão alto se um preço menor teria sido suficiente?
• “Parece fácil demais”. Precisa ser fácil para que a salvação seja
acessível a todos. Todos podem crer em Jesus, mas nem todos po
deriam alcançar a salvação se fosse por m
 eio de outras condições.
Estas são desculpas. O problema não é entender, é querer. Jesus
deixou isto bem claro quando disse: “Não quereis vir a mim para ter
des vida”.56 Em outra ocasião Ele disse a Jerusalém: “Jerusalém, Je
rusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram envia
dos! Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta
os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes!”57
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O momento de decidir

Cristo convida você a se arrepen
der, a crer nEle e encontrar alívio.58
Não se engane, pois você está a favor
de Cristo ou contra Ele.59 Se ficar con
tra Jesus, você se coloca ao lado dos
assassinos, dos terroristas, dos estu
pradores, dos pedófilos e de outras
pessoas do mal. Será que esses são
companheiros desejáveis para passar
a eternidade com você?

 orque você deve confiar em
P
Cristo e ser salvo

Quatro fatos o estimulam a dar uma
resposta positiva ao chamado de Cristo:

• Sua felicidade real depende des
sa resposta.
• Seu bem-estar eterno depende
dela.
• Com relação à eternidade, você
tem tudo a ganhar e nada a perder.
• Em termos eternos, não há ne
nhum risco envolvido nessa decisão.

Porque confiar em Jesus agora mesmo

O momento atual é o único momento garantido. Deus diz: “eis,
agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação”.60
A vida é incerta. Todos os dias pessoas se levantam e vão tra
balhar sem pensar que antes do anoitecer irão se encontrar com
Deus. Hoje alguns deixarão o planeta Terra devido a um ataque
cardíaco, um acidente ou um assalto violento. Há inúmeras possi
bilidades de morte súbita.
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A vinda do Senhor está próxima. Jesus poderá vir a qualquer
momento. Os que estão salvos se encontrarão com Ele nos ares
e irão com Ele à casa do Pai no céu.61 Os não salvos ficarão para
enfrentar um tempo terrível de juízo na terra62 e uma eternidade
de perdição.63
Você tem deixado Jesus fora da porta por muitos anos. Você
não costuma tratar outras pessoas dessa forma. Por que você tra
ta seu D
 eus assim? Deixe-O entrar!
Deus decretou que um dia todo joelho se dobrará ao nome de
Jesus e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor.64 É
melhor fazê-lo voluntariamente hoje e ser salvo, do que ser força
do a fazê-lo depois e estar perdido eternamente.
Uma criança contava as batidas do relógio marcando as horas
na casa da sua avó. Um dia o relógio não estava em ordem e ba
teu 13, 14, 15 vezes. O menino correu à cozinha e disse: “Vovó,
está mais tarde que nunca!” Para você também é mais tarde do
que nunca. O dia da oportunidade está quase no fim.
Quando morrer, você comparecerá diante de Deus e ouvirá a
pergunta: “O que você fez com Meu Filho?” Seu destino final de
penderá da resposta. “Quem crê no Filho tem a vida eterna; o
que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de D
 eus”.65
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Como posso saber?

Quando você se arrepende dos seus pecados e confia no Se
nhor Jesus como seu Salvador, é importante que você esteja bem
certo da garantia da sua salvação. Como você pode ter absoluta
certeza de que agora está salvo?

Como posso saber?

A primeira maneira é mediante a Palavra de Deus. A Bíblia
diz que “se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e,
em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mor
tos, serás salvo”.66 Assim que você crê em Jesus como seu úni
co Senhor e Salvador, Deus diz que você está salvo. Ele não
pode mentir, não pode enganar nem ser enganado. Se Ele dis
se, é verdade.

26

Outras evidênc ias da salvaç ão apar ec er ão nos d ias que
seguem. Você sentirá ó dio pelo pec ad o 67 e a mor pela santid a
de. 68 Embora voc ê aind a com eta a tos pec am in os os, voc ê não
praticará o pecad o como rotin a.69 O pec ad o não ter á dom ín io
sobre você. 70 Voc ê amará os filhos de D eus. 71 Voc ê ser á per
severante na fé.72
Algumas pess oas têm uma convers ão dram át ic a. E las se
enchem de alegria quand o lib ert ad as do pes ad o fard o dos
seus pecados. Out ras simp lesm ent e aceit am tranq üilam ent e
o presente de D eus sem sin ais exter iores e sem tanta emo
ção. Seja como for a convers ão de alg uém, a pess oa não de
ve basear sua garant ia de salvaç ão em sent im ent os, p ois
eles são inconst ant es dem ais e não mer ec em conf ianç a. Se

E agora?

E agora?

somente Cristo for a sua esp eranç a para o céu, voc ê est á
salvo, independente das s uas emoç ões. Os fat os são sup er io
res aos sentimentos.

Batismo. Agora que voc ê est á salvo, des ejar á obed ec er
ao Senhor deixando-se batiz ar. Emb ora não seja nec ess ár io
para a salvação, o bat ismo é um ato de obed iênc ia.73 No ba
tismo você promete public am ent e ser f iel a Crist o com o seu
Senhor e Salvador. Voc ê se identif ic a com Ele em Sua mort e,
sepultamento e ress urreiç ão.74 Jes us morreu com o seu rep re
sentante; logo, você morreu com Ele. O batism o tamb ém é o
compromisso de and ar em nov id ad e de vid a.75 Iss o sign if ic a
viver a vida de batiz ad o como alg uém que morr eu para o pe
cado e agora vive para D eus.
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Há outras etapas importantes na vida cristã

• Confissão – Você deve aprender a confessar os seus peca
dos diretamente a Deus assim que se der conta de que pecou.
Quando você confessa, recebe perdão.76 Quando você confiou
em Jesus Cristo, recebeu o perdão de Deus, o Juiz. Agora, você
recebe o perdão paterno, pois D
 eus é seu Pai.
• Consagração – Comece cada dia apresentando o seu corpo
em sacrifício vivo a Deus.77 Isso significa que você troca a sua
vontade própria pela vontade de Deus.
• A Bíblia – Para crescer na vida cristã você deve ler, estudar,
memorizar e meditar na Bíblia. É assim que você pode ouvir Deus
falando ao seu coração.
• Oração – Na oração você fala a seu Pai celeste. É bom orar
em horas regulares e também sempre que surgir algum motivo
especial.
• Igreja local – O mais rápido possível, você deve se unir a
uma igreja que creia na Bíblia e a aceite como sendo a Palavra
de Deus infalível. Segundo o Novo Testamento, uma igreja é composta de pecadores salvos (chamados de “santos” na Escritura),
pastores e diáconos,78 que se reúnem para aprender a doutrina
dos apóstolos (o ensino da Bíblia), para manter comunhão, para
partir o pão (celebrar a Ceia do Senhor) e orar juntos.79 Peça que
o Senhor o conduza à igreja que Ele escolheu para você.
• Testemunho – Ore para que Deus lhe dê oportunidades pa
ra testemunhar dEle. Isso significa compartilhar o Evangelho com
os parentes, vizinhos, amigos e outras pessoas ainda não salvas.
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Uma palavra final

Se você leu até aqui e ainda não tomou uma
decisão, fazemos um carinhoso apelo final. Ve
nha a Jesus assim como está! Creia que Ele
morreu na cruz por você. Aceite-O como seu Se
nhor e Salvador e como o único caminho para
entrar no céu. Confie na promessa de Deus: “se,
com a tua boca, confessares Jesus como Senhor
e, em teu coração, creres que Deus o ressusci
tou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o
coração se crê para justiça e com a boca se con
fessa a respeito da salvação”.80
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Notas
Citações bíblicas extraídas da tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, 2ª Edição.

João 17.17
2 Timóteo 3.16
3
Hebreus 9.27
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Apocalipse 20.15
5
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9
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11
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Eclesiastes 7.20
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14
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1 João 1.8
16
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18
Jeremias 17.9
19
Apocalipse 21.27
20
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21
Habacuque 1.12-13
22
Ezequiel 18.4
23
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24
Ezequiel 18.32; 2 Pedro 3.9
25
Mateus 25.41
26
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27
Romanos 3.26
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1 Coríntios 15.3
31
1 Pedro 2.24; 3.18
32
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34
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35
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47
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48
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49
Marcos 2.17
50
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51
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52
Marcos 8.38
53
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João 12.43
Gênesis 18.25
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57
Lucas 13.34
58
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59
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60
2 Coríntios 6.2b
61
João 14.1-3
62
Mateus 24.21
63
Apocalipse 20.14-15
64
Filipenses 2.10-11
65
João 3.36
66
Romanos 10.9
67
Romanos 7.24
68
Romanos 7.22
69
1 João 3.9
70
Romanos 6.14
71
1 João 3.14
72
1 João 2.19
73
Mateus 28.19
74
Romanos 6.3-5
75
Romanos 6.4
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1 João 1.9
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A vida é incerta. Todo dia pessoas se levantam e vão trabalhar sem pensar que
antes do anoitecer irão se encontrar com
Deus. Hoje alguns deixarão o planeta
Terra devido a um ataque cardíaco, um
acidente ou um assalto violento. Há inúmeras possibilidades de morte súbita.
Por essa razão cada pessoa consciente
deveria pensar sobre onde irá quando
morrer e onde passará a eternidade.
Qual será o seu destino final?
Este livrete vai ajudá-lo a descobrir. Leiao cuidadosamente. Ele poderá mudar a
sua vida e o seu destino – para sempre!
William MacDonald (07/01/1917 – 25/12/2007) viveu
na California–EUA, onde desenvolveu seu ministério.
Sua ênfase era de ressaltar com clareza e objetividade os ensinamentos bíblicos para a vida cristã, tanto
nas suas pregações como através de mais de oitenta
livros que escreveu. No Brasil, uma de suas obras
mais conhecidas é o “Comentário Bíblico Popular”
além de “O Discipulado Verdadeiro”, considerado um
clássico cristão.
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