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INTRODUÇÃO 

 Esta é uma noite de festa e de muita alegria, pois  

pudemos presenciar vários irmãos dando seu testemunho 

público da sua fé em Jesus Cristo. Antes de começar  

nossa reflexão, vamos orar: Senhor Deus, querido Pai, 

agradeço pela vida de cada um presente aqui e sei que o 

Senhor tem um propósito para cada um de nós. Quero 

pedir que o Senhor sonde os nossos corações e que a 

obra do Senhor Jesus Cristo fique muito clara a cada um 

de nós. Àqueles que ainda não reconhecem o Senhor 

Jesus como seu suficiente Salvador, que o Senhor possa 

convencê-los nesta noite. É o meu pedido, no nome 

precioso do Senhor Jesus, amém. 

As pessoas testemunharam que Jesus morreu por 

elas, e pela fé elas creem que seus pecados são 

perdoados. Elas estão reagindo com fé, a algumas 

notícias que Deus deu a elas e que dá a todos nós. É 

sobre estas noticias que eu gostaria que refletíssemos 

agora. Deus nos manda noticias más e boas. 

 

AS MÁS NOTÍCIAS:  

A verdade nua e crua sobre a situação de cada um 

de nós com Deus é: 

I- Deus tem expectativas sobre as nossas vidas. 

Ele espera que vivamos da maneira como Ele 

determinou. Essa não é uma boa notícia e eu vou mostrar 

porque: Certa vez o Senhor Jesus estava sendo 

questionado por vários mestres da Lei, que conheciam 

toda revelação de Deus no Antigo Testamento, e  

estavam querendo colocar Jesus à prova. Um dos peritos 

da Lei perguntou ao Senhor Jesus: "Mestre, qual é o 

maior dos mandamentos?" Ele respondeu: De todas as 

coisas que o Senhor nos mandou fazer, eu resumo em 

duas somente:  

-"Ame o Senhor, seu Deus, de todo seu coração, 

de toda sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o 

primeiro e maior mandamento."  

 -Além disso, o Senhor Jesus respondeu também 

que a segunda expectativa que Deus tem é: "Ame o seu 

próximo como a si mesmo." E Jesus resumiu: "Destes 

dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas."  
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Será que eu e você podemos dizer sinceramente:  

"eu amo a Deus de todo o coração?" Você pode dizer 

que ama a Deus de todo seu coração, de toda sua alma, 

de todo seu entendimento?  Vou lhe dar alguma ajuda:   

Qual é a importância de Deus na sua vida? Qual é o 

nível de consideração que você dá para Deus na sua 

vida? Certa vez Jesus disse: aquele que tem os meus 

mandamentos e os guarda, esse é o que me ama...( Jo 

14.21) Então para avaliar o seu amor a Deus eu 

pergunto: "Você se empenha ao máximo para conhecer a 

vontade de Deus para cada área de sua vida? E você 

obedece a Deus em toda e qualquer decisão que você 

toma em sua vida?" Eu não consigo, e estou neste 

negócio faz uns 30 anos. Não posso dizer que amo a 

Deus de todo meu coração, toda minha alma, com todas 

as minhas forças, como Ele quer. Tudo o que Deus tinha 

revelado de expectativas no Antigo Testamento se 

resume a estes dois mandamentos. 

E você, ama ao seu próximo como a você mesmo? Será 

que alguém consegue isto? A Bíblia nos fala que alguém 

que obedece toda a Lei, mas tropeça em um único ponto 

torna-se culpado perante Deus. Então se você cometeu 

um deslize sequer, ao longo de toda a sua vida, você está 

desqualificado. 

Diante do que Deus nos manda fazer eu 

pergunto: 

- Você já mentiu alguma vez em sua vida? Eu já, 

e você também. E isto faz de mim e de você, mentirosos.  

- Você já se apropriou do que não lhe pertencia 

alguma vez na vida? Seja um troco errado, um imposto 

que você deveria pagar e não pagou e assim por diante. 

Eu já. Vocês também, seguramente.  

- Você já fez ou desejou mal para alguém? Eu já. 

Certamente você também. Isso faz de nós pessoas 

maldosas, violentas. Você já se vingou, prejudicou 

alguém deliberadamente, que tinha prejudicado você? Eu 

já. Você também. Somos vingativos. 

- Você já se omitiu diante da necessidade alheia? 

Diante de alguma pessoa pobre passando necessidade, 

você se omitiu diante da pobreza dela? Fechou o vidro 
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do carro para uma criança pobre no sinaleiro? Eu já e 

você também. Isso faz de nós, pessoas omissas. 

- Você já se expressou com altivez, com orgulho, 

com arrogância? Quis vender uma imagem sua que não 

era real? Eu já. Isso faz de nós arrogantes, orgulhosos. 

-Você já alimentou pensamentos ou realizou 

alguma prática sexual fora do casamento? Eu já. Vocês 

também. Então somos promíscuos, adúlteros e 

absolutamente diferentes de Deus. 

Então, à luz da expectativa de Deus nós somos: 

desprezadores de Deus, alienados a Deus, mentirosos, 

ladrões, desonestos, corruptos, maldosos, violentos, 

cruéis, vingativos, mesquinhos, avarentos, egoístas, 

omissos, arrogantes, adúlteros e imorais. Todos debaixo 

do céu são assim. 

Deus espera de nós, o que? Pureza moral 

absoluta; tal como Ele é puro, Ele espera que sejamos 

puros, e nós não somos.  Deus espera de nós plena 

obediência a toda a sua vontade. E nem eu, nem você, 

ninguém consegue obedecer a Deus em tudo o que Ele 

quer. Então a primeira má notícia é: Ninguém consegue 

atingir as expectativas de Deus. Todos estamos 

reprovados diante dos parâmetros que Deus usa para nos 

julgar. Mas, as más noticias não se encerram por aí.  

II- A segunda má notícia é que nossa 

desqualificação diante de Deus tem consequências. O 

que podemos esperar de Deus estando desqualificados 

diante do seu padrão, que é Ele próprio? Todos pecaram, 

eu pequei, vocês pecaram. Todos nós pecamos e estamos 

afastados da presença gloriosa de Deus. Deus diz: " Eu 

não me relaciono com pecadores. Eu não me relaciono 

com pessoas que não satisfazem os meus padrões 

morais." A Palavra de Deus [a Bíblia] nos fala: "Por 

causa da teimosia do seu coração obstinado, você está 

acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de 

Deus, quando se revelará o seu justo julgamento." Deus 

retribuirá a cada um, conforme o seu procedimento. E 

quanto a essa retribuição, a Palavra de Deus é clara, é 

uma retribuição de ira, de punição. Deus aplicará sua 

justa punição para todos os que estão desqualificados do 

seu padrão de moralidade. Isto inclui toda a humanidade. 

Ninguém escapa do juízo de Deus porque todos 

pecaram. Essa má notícia tem mais alguns detalhes que 

precisamos avaliar. A Palavra de Deus nos fala em He 

9.27: Assim como aos homens está ordenado morrer 

uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós estamos 

vivendo nesta vida, enchendo nosso cálice de pecado. 

Depois da nossa morte, seremos julgados por Deus. E 

quem com a morte perpetuar esta situação de 

incompatibilidade com as expectativas de Deus, estará 

condenado ao afastamento eterno de Deus por toda a 

eternidade. Isso é a pior coisa que pode acontecer para 

um ser humano na face da Terra. A Bíblia descreve esta 

condição de afastamento eterno de Deus como ambiente 

de tormento. Se morrermos nesta condição, se 

perpetuarmos a nossa condição de pecadores diante de 

Deus, isto será um profundo lamento. É um lugar de 

choro, de ranger de dentes. É a descrição do inferno. 

Esta é a segunda e grande  má notícia para nossas vidas. 

Então o que podemos esperar de Deus diante da nossa 

condição de pecadores, desqualificados diante de Deus? 

Ele vai julgar cada um de nós segundo o nosso 

procedimento de pecaminosidade. É a imparcialidade no 

julgamento.   Portanto, nossa maior necessidade na vida 

não é dinheiro, não é prestígio, não é a situação 

financeira estabilizada, não é saúde. Nossa principal 

necessidade é a salvação, porque estamos condenados 

diante do justo Deus. 

 

AS BOAS NOTÍCIAS:  

Felizmente, Deus não tem só más noticias para 

nós.  

I- A primeira boa notícia é que Deus tem algo a 

nos oferecer para reverter este quadro de calamidade. 

Deus nos oferece amor e a Bíblia nos diz em 1Jo 4.10: 

Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a 

Deus, mas que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho 

como propiciação pelos nossos pecados. Deus que 

poderia permanecer longe de nós, é justo, mas também é 

um Deus de amor. Motivado pelo seu amor, este Deus 

santo, justo e puro veio habitar entre nós, [na pessoa de 

Jesus Cristo]. Veio se oferecer como penalidade pelos 

nossos pecados. 

II- Esta é a segunda boa notícia. Jesus nos 

substituiu na punição que nos era cabida. Cristo nos 

redimiu da maldição da Lei quando se tornou maldição 

em nosso lugar - o Senhor Jesus, que naquela cruz 

recebeu o castigo que cabia a mim e a você. Deus 

aplicou em seu próprio Filho o castigo. Ele não deixou a 

punição para lá, Ele não pode deixar para lá, porque Ele 

é justo. E quando alguém crê no Senhor Jesus, como seu 

Salvador, ele recebe o perdão. Veja que em Atos 10. 42-

43 Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e 

testemunhar que Ele foi posto, por Deus, como juiz dos 

vivos e dos mortos. Jesus é o juiz. 

E a palavra de Deus nos fala que: quem tem o Filho, tem 

a vida e terna. E quem não tem o Filho, não tem a vida 

eterna. Ele é o critério do julgamento. E mais do que 

isto, todos os profetas falaram a respeito de Jesus 

dizendo que os que creem Nele, recebem por meio Dele 

o perdão dos seus pecados. Então, quem Nele crê é 

purificado dos seus pecados, porque a condenação pelos 

pecados cometidos foi paga naquela cruz por Jesus. 

Quem crê em Jesus escapa do terrível julgamento de 
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Deus. Está salvo da ira vindoura que Deus aplicará 

àqueles que com a morte perpetuarem o seu estado de 

afastamento de Deus. Quem recebe o Senhor Jesus pela 

fé está livre da condenação. Está puro novamente para se 

relacionar com Deus. 

Com isso então recebemos a reconciliação. Deus, 

que nos afastou do seu convívio por causa dos nossos 

pecados, mediante a condenação justa que Ele aplicou 

em Jesus, para aqueles que creem, estes estão de novo 

aptos a se relacionar com Deus. E a Bíblia nos fala que 

este relacionamento começa nesta vida e também 

perpetua por toda a eternidade. Se você passar pela 

morte purificado por Cristo, Deus garante que você será 

salvo, reconciliado, e passará a eternidade com Ele. 

Perceba que você se apropria da salvação pela fé. Não 

tente fazer nada, não tente agradar a Deus com os seus 

atos, pois a cada pisada na bola, você se desqualifica 

cada vez mais. Não tem chance de sermos aprovados por 

Deus mediante o nosso esforço, nosso empenho. E isto 

nos remete à segunda boa noticia.  

II- A pergunta que você pode estar fazendo é: O 

que eu preciso oferecer a Deus para receber o perdão dos 

meus pecados? Se Deus me oferece salvação Ele quer 

alguma coisa em troca.Veja o que a Bíblia fala sobre isso 

em Efésios 2. 8-9: Pela graça sois salvos, mediante a fé, 

isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de 

obras, para que ninguém se vanglorie. Ninguém é salvo 

pela prática do bem. Não que o bem não seja necessário. 

É necessário, mas ele é insuficiente para reverter o nosso 

estado de pecadores. A cada pecado cometido nós nos 

tornamos cada vez mais desqualificados diante de Deus. 

Então, a salvação que recebemos, não merecemos. Isto é 

dado de graça. Ninguém merece ser salvo. Pelos nossos 

méritos o que deveríamos receber de Deus é a 

condenação,  o inferno. E Ele nos oferece salvação de 

graça. O que é preciso fazer para receber a salvação? 

Nada, pare de tentar, é impossível merecer. Muitos 

questionaram Jesus sobre isto. Em Jo 6.28 lemos: 

Disseram-lhe pois: "O que faremos para executarmos as 

obras de Deus?" Jesus respondeu: "a obra de Deus é 

esta: crer naquele que Ele enviou." Não têm que fazer 

nada, é só crer. Creiam. Ninguém consegue receber a 

salvação pela prática da justiça, pelo esforço, pelas boas 

obras, por religiosidade, por rituais, por qualquer coisa 

que seja. E você pode perguntar: "E para manter a 

salvação? Tudo bem, Jesus morreu por mim na cruz, eu 

aceito isto, mas será que eu não a perco? Será que eu não 

sou de novo remetido a esta condição de pecador? e os 

pecados que eu cometer dali para frente?" Veja o que a 

Palavra de Deus fala em Jo 10. 27-29: As minhas ovelhas 

ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu 

lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as 

arrebatará da minha mão. Aquele que o Pai me dá, me 

deu o Maior que todos, da mão do Pai ninguém pode 

arrebatar. Quem foi purificado por Jesus Cristo, jamais 

se tornará condenável novamente. Mesmo que 

eventualmente, venha  a pecar, a purificação que o 

Senhor Jesus nos oferece é definitiva. Ele oferece o 

perdão pelos nossos pecados passados, presentes e 

futuros, porque os pecados foram pagos por Ele na cruz. 

Então, resumindo esta segunda boa notícia: Nós não 

precisamos oferecer nada em troca para Deus para 

merecer a salvação. Nem para receber e nem para manter 

a salvação. Absolutamente nada, este é o conceito de 

graça! É o perdão, imerecido; o mérito é de Cristo. 

Diante destas notícias, meus queridos, existem três, e 

somente três decisões possíveis que podemos tomar. São 

decisões válidas e que têm cada uma a sua consequência: 

- A primeira decisão é: "Eu rejeito esta oferta de 

Deus." É uma decisão que vai perpetuar o seu estado de 

afastamento de Deus e depois da morte vem choro e 

ranger de dentes. É o inferno. Mas é uma decisão que 

Deus vai respeitar. Se você rejeita o que Ele está lhe 

oferecendo, você não irá receber o que o Senhor Jesus 

oferece. Entretanto, se daqui a algum tempo, você 

decidir o contrário, Deus vai lhe receber de braços 

abertos. Ele não é rancoroso, Ele é amoroso. Mas não 

demore, pois se você perpetuar com a morte o seu estado 

de desqualificação, isto é para todo o sempre. 

- A segunda decisão que podemos tomar diante 

das más e das boas notícias é: "Estou em dúvida, preciso 

conhecer e pensar mais no assunto para futuramente 

tomar uma decisão." Para você que está disposto a 

conhecer mais sobre o assunto, refletir um pouco, deixo 

aqui abaixo os contatos com a Igreja. Terei  o maior 

prazer em responder qualquer dúvida, encontrar com 

você, dar as explicações que você quiser saber a respeito 

da palavra de Deus. Estou à sua disposição, fique à 

vontade para entrar em contato comigo. 

-E a terceira decisão possível é: "Eu aceito  a 

oferta graciosa de Deus, de salvação pelo Senhor Jesus 

Cristo, isto é, eu creio em Jesus Cristo como meu único 

salvador." Foi isto que estas pessoas que se batizaram 

hoje, testemunharam. Elas creram que o Senhor Jesus 

morreu naquela cruz e pagou por seus pecados. E isto é 

definitivo, isto é eterno. Eu espero que muitos agora  

possam estar tomando esta decisão. 

Quero encerrar esta reflexão com uma palavra de 

oração, pedindo  para Deus tocar nossos corações, 

daqueles que eventualmente precisam de esclarecimento, 

mesmo daqueles que estão rejeitando a oferta graciosa 

de Deus. Que o Senhor possa graciosa e amorosamente 

reverter esta sua decisão, e  quero agradecer por aqueles 

que aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador.  
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Se hoje você creu no Senhor Jesus como seu 

Salvador, se você creu que ele morreu naquela cruz para 

te purificar dos teus pecados, faça uma oração a Deus, 

do seu jeito. Marque com você esta data, dia 28 de 

novembro foi o dia em que eu reconheci  que o Senhor 

Jesus morreu naquela cruz para pagar os meus pecados. 

Quero agradecer pela oferta generosa de Deus 

para nossas vidas, pela garantia da salvação que o 

Senhor Jesus nos oferece.  

Vamos orar: Pai amado obrigado porque entendemos 

que somos pecadores e entendemos que o Senhor tem 

expectativas em relação a nós. Compreendemos que não 

é possível por nós mesmos atingir o padrão de 

moralidade que o Senhor espera de cada um de nós. 

Agradecemos Pai, pela justa punição que cabia a nós, ter 

sido aplicada sobre o  Senhor Jesus, e porque o Senhor 

disponibiliza este fato como objeto para nossa fé. 

Obrigado porque podemos confiar na obra do Senhor 

Jesus Cristo. Obrigado porque o sangue de Jesus nos 

purifica de nossos pecados. Ajuda-nos Pai agora, a 

vivermos vidas que te agradem, ajuda-nos a proclamar 

esta mensagem de salvação a quem estiver ao nosso 

alcance. Eu agradeço muito pela oportunidade que 

muitas pessoas tiveram de conhecer sobre a obra do 

Senhor Jesus Cristo e peço que o Senhor trabalhe nos 

corações de todos eles. Eu peço no nome precioso do 

Senhor Jesus, Amém.  
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