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A BÍBLIA SAGRADA: UM LIVRO NÃO CIENTÍFICO, CUJO O AUTOR É
OMINISCIENTE
1. O QUE SIGNIFICA A DOUTRINA DA SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS?1
Essa doutrina é baseada principalmente na 2 Timóteo 3:15-17 e Jude 1:3. "...As Escrituras Sagradas, as
quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a
Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas
e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e
pronto para fazer todo tipo de boas ações. "...para animá-los a combater a favor da fé que, uma vez por
todas, Deus deu ao seu povo".
Em outras palavras, as Escrituras são suficientes no sentido de que eles são a única ("de uma vez por
todas") inspiradas e (portanto) palavras inerrantes de Deus que precisamos, a fim de conhecermos o
caminho da salvação ("fazer você sábio para a salvação ") e o caminho da obediência (" equipado para
toda boa obra ").
A suficiência das Escrituras não significa que a Escritura é tudo que precisamos para viver
obedientemente(eficientemente). Para sermos eficientes nas ciências, precisamos ler a ciência e estudar
a natureza. Para sermos eficientes em economia precisamos ler economia e observar o mundo dos
negócios. Para sermos eficientes em desporto, precisamos saber as regras do jogo. Para sermos
eficientes em casamento, precisamos saber a personalidade do nosso cônjuge. Para ser eficiente como
um piloto precisamos saber como pilotar um avião. Em outras palavras, a Bíblia não nos diz tudo o que
precisamos saber para sermos mordomos obedientes deste mundo.
A suficiência das Escrituras significa que nós não precisamos mais de revelações especiais. Nós não
precisamos de mais inspiradas, palavras infalíveis. Na Bíblia, Deus nos deu, temos o padrão perfeito
para julgar todos os outros conhecimentos. Todos os outros conhecimentos estão sob o julgamento da
Bíblia, mesmo quando serve a Bíblia. Por exemplo, o idioma Inglês serve a Bíblia, tornando-a acessível a
leitores de Inglês. Mas, mesmo como a língua Inglêsa faz isso, ela está sob a Bíblia e é regida pela Bíblia.
Assim, a palavra Inglêsa "Sim" não pode traduzir a palavra grega para "Não." A Bíblia é suficiente para
impedir o mau uso do Inglês neste sentido.
Desta forma, a Bíblia é servida pelo nosso conhecimento extra-bíblico de muitas maneiras. Por exemplo,
a palavra "formiga" ocorre duas vezes na Bíblia (Provérbios 6:6; 30:25). Ela nunca é definida. A Bíblia
espera de nós, conhecermos o que uma formiga é de nossa experiência. Mas se dissermos que a lição da
formiga é que todos nós devemos ser preguiçosos, a Bíblia é suficiente para evitar esse erro.
Assim é com a língua em disputas doutrinárias. Linguagem Não-bíblica serve a Bíblia por exclusão de
alguns significados e incluindo outros. A palavra "trindade" e a frase "uma substância com o Pai" são
termos extra-bíblicos. Mas eles contêm verdade bíblica essencial. Afirmar com a linguagem extra-bíblica
que Deus é "uma essência em três pessoas" (= trindade) e que o Filho é "uma substância com o Pai" é
mais bíblico do que usar a linguagem bíblica para chamar Cristo criatura de Deus. A suficiência das
Escrituras não dita a linguagem que usamos para interpretar a Bíblia, mas sim governa o significado da
linguagem que usamos. Para isso, é totalmente suficiente.
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2. INFALIBILIDADE DA PALAVRA (CONHECER A VERDADE COM CERTEZA)
Em primeiro lugar, devemos entender a inspiração da Bíblia é, em referência aos documentos originais,
não as cópias. O cristianismo afirma que os escritos originais, os autógrafos, estavam sem erro em tudo
que foi abordado. Não são as cópias que são inspiradas. O que temos são cópias de documentos
inspirados e a verdade é que alguns erros de cópia teceram-se em alguns dos exemplares bíblicos. No
entanto, isso não significa que a Bíblia não é confiável.
“O caminho de Deus é perfeito; a palavra do SENHOR é provada; é um escudo para todos os que nele
confiam”. Salmos 18:30.
“E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom”. Romanos 7:12
“A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos
símplices”. Salmos 19:7.
“Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os
mandamentos do SENHOR vosso Deus, que eu vos mando”. Deuteronômio 4:2
Outras passagens: Salmos 111:7, Salmos 119, Apocalipse 22:18.

3. A INERRÂNCIA DA PALAVRA (A BÍBLIA NÃO EXPRESSA ERRO ALGUM)
Inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendidas no sentido em que foram
empregadas, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam erro algum.
A inspiração garante a inerrância da Bíblia. Inerrância não significa que os escritores não tinham faltas
na vida, mas que foram preservados de erros os seus ensinos. Eles podem ter tido concepções errôneas
acerca de muitas coisas, mas não as ensinaram; por exemplo, quanto à terra, às estrelas, às leis
naturais, à geografia, à vida política e social etc.
Também não significa que não se possa interpretar erroneamente o texto ou que ele não possa ser mal
compreendido.
A inerrância não nega a flexibilidade da linguagem como veículo de comunicação. É muitas vezes difícil
transmitir com exatidão um pensamento por causa desta flexibilidade de linguagem ou por causa de
possível variação no sentido das palavras.
Outro exemplo utilizado para contrariar a inerrância da Bíblia, encontra-se em ICo.10:8 onde lemos que
23.000 homens morreram no deserto, enquanto que Nm.25:9 diz que morreram 24.000. Acontece que
em Números nós temos o número total dos mortos, ao passo que em I aos Coríntios nós temos o número
parcial que somado ao restante dos homens relacionados nos versículos 9 e 10, deverá contabilizar o
total de 24.000.
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Profecia Bíblica
QUAIS SÃO AS SUAS DÚVIDAS (OU DE SEUS AMIGOS) SOBRE A
VERACIDADE (INFALIBILIDADE) DA BÍBLIA?
A Bíblia é verdadeira? Inquestionavelmente, a maior prova da veracidade das alegações da Bíblia de
ter inspiração divina é o cumprimento da profecia bíblica.
Evidentemente, a Bíblia não é o único livro que reivindica ter a inspiração divina, mas ela é única
em sua categoria, oferecendo provas substanciais para apoiar as suas alegações e desafiando os seus
leitores a colocá-la "à prova" (1 Tessalonicenses 5:21).
Os judeus ficaram sem uma pátria por 1.900 anos! No entanto, Deus prometeu aos judeus que,
embora Ele iria retirá-los da sua terra, eles permaneceriam um povo identificável e eventualmente
voltariam para a sua terra novamente. (Leia, por exemplo, Levíticos 26:13-16; Neemias 1:8-9;
Deuteronômio 30:1-5). É um milagre em si que os judeus têm sobrevivido e permanecido um grupo
identificável mesmo sem terem tido uma pátria por 1900 anos. Todas as outras nações que já
perderam a sua pátria se assimilaram a nações ao redor e perderam a sua identidade dentro de
alguns séculos. Mesmo assim, os judeus têm sobrevivido como uma nação e milagrosamente
retornaram a Israel como sua pátria oficial em 1948.
Profecia Messiânica: O que é isso? Profecia messiânica é a coleção de mais de 100 profecias (uma
estimativa conservadora) do Antigo Testamento sobre o futuro Messias do povo judeu. Estas
previsões foram escritas por vários autores, em numerosos livros, ao longo de mais de 1.000 anos.
Iremos aqui citar apenas uma. Se fizer busca online encontrará muitos artigos sobre este tópico e
poderá ler detalhadamente.
Mais de 5 séculos antes do nascimento do Cristo, temos uma das mais famosas profecias sobre a
vinda de Cristo, escrito por Miquéias. Miquéias 5.2 é uma das mais famosas profecias de todo o
Antigo Testamento. Ela autentica a profecia bíblica como “a Palavra do Senhor”. A expressão “a
Palavra” do Senhor é um título aplicável a Cristo. A profecia de Miquéias 5.2 é, explicitamente,
messiânica (“Senhor em Israel”) e especifica seu lugar de nascimento em Belém, num tempo
quando Belém era pouco conhecida. Suas palavras foram pronunciadas muitos séculos antes do
acontecimento; ele não tinha nenhuma sugestão do lugar a que recorrer. Outra característica dessa
profecia é que ela não pode se referir a apenas qualquer líder que possa ter sua origem em Belém.
Cristo é o único a quem ela pode se referir. Esta profecia confirma tanto a humanidade quanto a
divindade do Messias de um modo sublime.
Uma das coisas mais fascinantes da Bíblia e apóia fortissimamente a veracidade dela são as
inúmeras profecias contidas nela que já se cumpriram. Se a Bíblia fosse como um outro livro
qualquer, sem nenhuma inspiração Divina, cheio de erros e enganações então certamente nenhuma
das profecias contidas nela se cumpririam um dia. Contudo, vemos que a Bíblia é fidedigna, é
confiável, contendo inúmeras profecias para deixar até os mais céticos de boca aberta.
Mas, então, como a Bíblia pôde ter sido tão exata, com profecias há séculos antes dos
acontecimentos? Como sustentar a idéia de que não houve a “mão de Deus” em cada profecia
marcada pela Bíblia?
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Ciência Na Bíblia
JÁ ALGUMA VEZ ALGUÉM O DISSE QUE A BÍBLIA ESTÁ CIENTIFICAMENTE
ERRADA/UM
LIVRO
ANTIQUADO?
E
QUAL
FOI
A
SUA
REACÇÃO/RESPOSTA?
A bíblia embora não sendo um livro científico, o autor que é o criador não erra quando fala da
natureza e suas leis (ciência), que o homem tem descoberto. A ciência foi um dom de Deus ao ser
humano quando o Omnisciente disse: “…enchei a terra, e sujeitai-a…” Genesis 1:28
Enquanto não há nenhuma declaração específica na Escritura que a Terra é inclinada em seu eixo,
há uma série de declarações maravilhosas sobre a terra, que eram contrários à "ciência" do tempo
em que foi escrito. Por exemplo, quando o Antigo Testamento foi escrito universalmente
acreditavam que a terra era plana. No entanto, o escritor de Provérbios descreve Deus como
sentado "sobre o círculo da terra." (Provérbios 8:27.) A crença comum quando a Bíblia foi escrita
era que a terra estava assentada sobre a parte de trás do Atlas(mitologia Grega) ou outros meios
similares de apoio. No entanto, o Livro de Jó, disse que "Ele. . . faz pairar a terra sobre o nada "(Jó
26:7). Muitos outros exemplos poderiam ser citados. Por favor leia Jó 38.
O livro de Jó foi escrito cerca de 15 séculos antes do Cristo (um dos mais antigos livros do antigo
testamento). Como foi possível o autor naquela altura falar sobre o espaço antes do Galileu(15641642, foi o primeiro a fazer o uso científico do telescópio).
A Bíblia e as leis meteorológicas
A Bíblia descreveu um “ciclo” de correntes de ar dois mil anos antes de os cientistas descobrirem:
“O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; continuamente vai girando o vento, e volta
fazendo os seus circuitos.” (Eclesiastes 1:6). Nós sabemos agora que o ar ao redor da Terra gira em
gigantescos círculos, no sentido horário em um hemisfério e no sentido anti-horário no outro
hemisfério.
A Bíblia e as ondas de rádio
Deus fez a Jó uma pergunta muito estranha em 1.500 a.C. Ele perguntou: “Ou mandarás aos raios
para que saiam, e te digam: Eis-nos aqui?” (Jó 38:35). Isso parece ser uma afirmação
cientificamente ridícula – que a luz pode ser enviada, e depois se manifestar em fala. Mas você
sabia que toda radiação eletromagnética, de ondas de rádio ao raio-X, viaja na velocidade da luz? É
por isso que você pode fazer uma comunicação instantânea sem fio com alguém do outro lado do
mundo. O fato de que a luz podia ser enviada e depois se manifestar em fala não foi descoberto pela
ciência até 1846 ( 3.300 anos depois) , quando “o cientista britânico James Clerk Maxwell sugeriu
que a eletricidade e as ondas leves eram duas formas da mesma coisa” (Modern Century Illustrated
Encyclopedia).
Devido a falta de escpaço, vamos evitar escrever em detalhes mas, rogamos ao irmão/irmã para que
visite o sítio: http://www.creationism.org/portuguese/ComfortScientificFactsInBible_pt.htm
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“Se você viver o tempo suficiente, verás a ciência acompanhar (concordar com) a
bíblia ...” o falecido Dr. Adrian Rogers (Love Worth Finding Ministries).
O Dr. John MacArthur2, falando da ciência na bíblia num dos seus sermões diria o seguinte:
"…Para mostrar o quão fantástico é, em 1903, um homem morreu pelo nome de Herbert Spencer.
Herbert Spencer era um cientista. Ele foi anunciado pelo mundo, ele recebeu todos os tipos de prêmios
como um cientista inovador. Sua maior conquista foi categórica.
Foi Herbert Spencer, que anunciou ao mundo científico de que tudo o que existe no universo cai em cinco
categorias ... uma das cinco ... tempo, força, ação, espaço e matéria. Isso é o que ele disse e ele disse-o
nessa ordem ... o tempo, a força, a ação, espaço e matéria.
Bom trabalho, Herbert Que tal isso? "No princípio" Gênesis 1:1, que é o tempo, "Deus", que é força ,
"criou", que é a ação, "os céus", que é o espaço , "e a terra", que é a matéria. Bem ali, no primeiro verso.
Está tudo bem, Herbert, você estava tentando encontrá-lo sem esse o verso".
Os críticos da bíblia
Uma das passagens que os críticos da bíblia usam para denegrir a ciência na bíblia é a seguinte:
Josué 10:13 (O sol parou…)
Na conquista de Canaã por Josué ele enfrentou cinco reis dos amorreus que tentavam tomar e
aniquilar Gibeão e seus habitantes, com quem Josué havia feito tratado de paz. Josué sendo
avisado preparou seu exército e veio de surpresa contra os inimigos causando-lhes muitas baixas e
os perseguiu de tal maneira que fugiam, mesmo assim a batalha era tremenda, como o dia já estava
para se declinar o que tornaria difícil uma total vitória à noite. Josué orou a Deus pedindo que o sol
detivesse, (Josué 10:12) “Então, Josué falou ao SENHOR, no dia em que o SENHOR deu os
amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu
lua, no vale de Aijalom.” Em (Josué 10:13) diz o seguinte: “E o sol se deteve, e a lua parou, até que o
povo se vingou de seus inimigos.
Com a extensão do tempo da luminosidade solar Josué venceu a batalha. Hoje, porém, a ciência diz
que o sol não gira e que a terra é que gira e agora crer em quem, na Bíblia ou na ciência? Cremos na
Bíblia e não contestaremos a ciência porque Josué não era cientista, mas um humilde e fiel servo de
Deus. Ele estava preocupado com a luz solar e nada mais.
Linguagem fenomenológica(linguagem humana)
O Pôr do Sol e Nascer do sol: a linguagem humana tem haver com o que os nossos sentidos
registam. Já alguma vez imaginou o(a) apresentador(a) do INAMET na TPA fazendo referência ao
tempo a dizer: “rotação da terra em torno do sol...?” Como seria isso interpretado/entendido por
alguém que nunca foi à escola, ou os telescpectadores em geral.
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Arqueologia Bíblica
SERÁ QUE HÁ FACTOS INEQUÍVOCOS QUE PROVAM HISTÓRIAS BÍBLICAS?
Como a Arqueologia é algo visual, gostaríamos de convidar os participantes a visitar os websites
aqui mencionados para melhor entender os factos. Entre as dez maiores descobertas da arqueologia
bíblica citaremos apenas quarto:
O Papiro de John Rylands, redescoberto (1934) por C. H. Roberts na Biblioteca John Rylands
(1801-1888) em Manchester, Inglaterra. Conhecido como o mais antigo texto escrito do Novo
Testamento (125).
Os Manuscritos do Mar Morto (1947), casualmente descobertos por um grupo de pastores de
cabras. Na sua maioria, escritos antes da era cristã e guardados em rolos, dentro de vasilhas de
barro.
A Estela de Tel Dã (1993), cuja descoberta provou, sem sombra de dúvidas, a existência do rei Davi
(1015-975 a. C.) e seu reinado. Placa comemorativa sobre conquista militar da Síria sobre a região
de Dã. A inscrição traz de modo bem legível a expressão "casa de Davi", que pode ser uma
referência ao templo ou à família real. O mais importante, todavia, é que menciona, pela primeira
vez fora da Bíblia, o nome de Davi, indicando que este foi um personagem real. Esta descoberta
também fez mídia admitir que a Bíblia pode ser tomada como fonte de documentação histórica.
O Tablete 11 (1872) do épico de Gilgamés, descoberto pelo arqueólogo bíblico e assiriologista inglês
George Smith (1840-1876). A descoberta deste documento provou a antigüidade do relato do
dilúvio.
(Por favor visite os websites mencionados no fim deste documento, e leia mais sobre
as dez maiores descobertas da arqueologia bíblica).

O Princípio Da Não-Contradição
QUEM JÁ VIU UM SER HUMANO NATURAL DE DUAS LOCALIDADES?
Foi formulado por Platão(filósofo Grego 348-347 Antes de Cristo) e diz-nos que uma proposição
verdadeira não pode ser falsa e uma proposição falsa não pode ser verdadeira. Nenhuma
proposição, portanto, pode ser os dois ao mesmo tempo.
Dyá kiuvu wa kieseswa, dizem os Bakongo. Em Português quer dizer: Faça a pergunta para ser
esclarecido(a) ou melhor: QUEM PERGUNTA APRENDE.
Irei dar aqui um exemplo prático acerca do princípio da não-contradição: Suponhamos que alguém
falsificou os documentos e foi descoberto pela polícia/justiça. Num dos documentos pessoais
ele/ela dizia que nasceu em Benguela, e noutro no Huambo. Será que as duas afirmações poderiam
ser verdadeiras ao mesmo tempo?
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Ninguém (historiadores, cientistas, arqueólogos etc...) no mundo pode negar que a bíblia é um dos
antigos livros do mundo. Escrito (Antigo Testamento) cerca de 15 seculos antes do Cristo.
O que o servo de Deus Jó, escreveu sobre o universo não foi uma ficção e não poderia ter vindo da
mente dele(ele não é o autor). Só podia ser por inspiração Divina. “Dizer que foi pesquisas
científicas feitas por Jó usando Hubble Telescope” seria contrariar o princípio da não-contradição.
Noutras palavras seria dizer que o Jó foi o melhor astrónomo do mundo(o que é falso e impossível)
A única alternativa que nos resta é a seguinte: Foi por inspiração Divina que ele escreveu sobre o
espaço/universo.

Deus - Quem É? O Que A Bíblia Sagrada Diz!
SERÁ QUE É POSSÍVEL CONHECER (NA RUA) A IDENTIDADE DE UMA
PESSOA ESTRANHA À NÓS, SEM ELE SE APRESENTAR?
(“Nzambi ya Abalayami, ye Izaki, ye Yakobi I ndiona u ki sunzulanga, e vangu kiandi/muntu ka
lendi ku ntungununa ko [Kikongo]”). “O Deus de Abraão, Isaque e Jacó revela-se. Ninguém (a sua
ciatura) o descobre”.
“O estudo correto do eleito de Deus, é Deus. O estudo apropriado do cristão é a
Divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que
possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as
ações e a existência do Grande Deus, a quem chamamos de Pai”. (C. H. SPURGEON - o
famoso pastor Inglês do seculo 19).
Se você encontrar-se pela primeira vez com alguém, a única maneira de saber quem ele/ela é, vai
ser preciso a pessoa estrangeira apresentar-se. Não há outra opção.
Nós não podemos atribuir nome a alguém que não conhecemos, o estrangeiro é quem deve
apresentar-se a nós e nos diga mais sobre si mesmo, para que possamos conhecê-lo melhor.
Não busque a Deus em outro lugar além da Bíblia. Nenhuma adivinhação é necessária. O Deus de
Abraão fala de SI mesmo através da Bíblia Sagrada. Algumas passagens: Jó 38, Isaías 40: 18-31 e.
“…Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó….” Êxodo 3:6
Seria um bom “trabalho de casa” pesquisar a bíblia para aprender sobre o que Deus diz de si
mesmo.
Os atributos de Deus: A presciência de Deus, Amós 3:2; A supremacia de Deus, 1 Crônicas 29:1112; A soberania de Deus, Efésios 1:11; A imutabilidade de Deus, Deuteronômio 32:4;
A santidade de Deus, Isaías 6:3; O poder de Deus, Salmos 62:11; A fidelidade de Deus, 2 Timóteo
2:13; A bondade de Deus, Salmos 52:1; A paciência de Deus, Salmos 145:8; A graça de Deus, Efésios
2:8-9; A misericórdia de Deus, Salmos 136:1; A ira de Deus, Deuteronomeos 32:39-41;
A contemplação de Deus, Jó 11:7-9.
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TOME NOTA:

Conhecer alguém (relacionar-se) e saber algo sobre alguém são duas coisas
diferentes. Por exemplo o povo britânico conhece(tem informações) algo
sobre a rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Mas o príncipe Charles(o seu filho)
conhece a rainha e está relacionado com ela. A coisa mais importante não é
saber o quanto você sabe sobre Deus, mas, a questão chave é: você está
relacionado a Ele? Você já "nasceu de novo"? Você é um cristão genuino?

A Salvação Da Nossa Alma
A. QUEM FOI O “CAPITÃO” DOS APÓSTOLOS, A QUEM FOI ENTREGUE AS
CHAVES DO REINO DOS CÉUS POR CRISTO?
B. QUAIS FORAM AS PALAVRAS CHAVES DA “CHAVE” DESTE REINO?
Como foi dito anteriormente: O nosso Deus fala de Si mesmo. Aqui não iremos comentar muito
senão “To let the bible speak” i.e. Vamos deixar a bíblia sagrada falar! A nossa opinião não vale
nada.
“E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e
tudo o que desligares na terra será desligado nos céus”.
Mateus 16:19
A preocupação são as chaves do reino dos céus. João Batista iniciou sua pregação, “…E dizendo:
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus”. Mateus 3:2.
O nosso Senhor começou o seu ministério com as mesmas palavras, “Desde então começou Jesus a
pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus”. Mateus 4:17.
Em Lucas 16: 16 a conexão é mostrada a nós, “A lei e os profetas duraram até João; desde então é
anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele”.
No dia de Pentecostes(o nascimento da igreja Cristã), os primeiros crentes tinham entrado no
Reino de Deus e foram mais privilegiado do que o próprio João Batista que anunciou este Reino.

AS PALAVRAS CHAVES DA “CHAVE” SÃO AS SEGUINTES:
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo”
Atos 2:38
Yángálálá!...(mpasi, vo) Wàlèmbì nuna…
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O apóstolo Pedro tinha recebido autoridade divina que ele usou como as chaves do Reino do Céu no
caminho certo. Ele era o único que deu as ordenanças sempre válidas para a igreja do Novo
Testamento logo no início.
O símbolo das chaves é muito fácil de compreender. Quem tem uma chave para uma casa pode
entrar, que tem uma de um carro pode conduzir a mesma e aquele que está na posse das chaves do
Reino dos céus tem o acesso a este reino e ele poderia desbloquear as coisas que eram
anteriormente trancadas e poderia revelar o que foi escondido antes.

A Pergunta Chave Da Sua Vida:
ONDE É QUE VOCÊ VAI PASSAR A ETERNIDADE?
“E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo”, Hebreus
9:27.
A pergunta não é “Se vais morrer…” isto todos temos a certeza. Mas a mais importante pergunta da
sua vida é: “Onde vás depois da sua morte?”.
O Inglês diz: “Nothing is certain but death and taxes”. Nós não podemos ter 100% de certeza sobre
qualquer coisa (exceto morrer e ter de pagar o fisco - neste caso, a última idéia que está sendo
adicionado para o humor).
“Porque 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 eternal”.João 3:16.
Quer dizer que há possibilidade de nós perecermos e passarmos a vida eterna no inferno(isto nao é
Figura de Estilo; há um lugar onde os não salvos/perdidos passarão a eternidade). Claro a salvação
é pela graça.
Somos salvos pela graça, não pelas obras, e que, portanto, a salvação é obra de Deus, de nenhum
sábio do homem, é uma verdade que diz respeito à essência do Evangelho. "Porque pela graça sois
salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus" (Efésios 2.8).

Como Saber, Se Es Mesmo Salvo!
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo” Atos 2:38
A “chave” que abre a porta do reino de Deus(ser salvo) foram as palavras proferidas pelo apóstolo
Pedro no dia de Petencostes. Foi a primeira campanha de evangelização e o nascimento da igreja.
Como todos sabemos é preciso inserir a chave no buraco da fechadura para poder entrar.
Quer dizer pôr em prática, seguir as etapas segundo o que está escrito no livro dos Actos 2:38.
As três personalidades divinas(a trindade) estão envolvidas na salvação da alma.
1. Arrependei-vos, (Arrepende-se diante de Deus, o Pai)
2. Seja batizado em nome de Jesus Cristo
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3. O perdão dos pecados
4. Receber o dom do Espírito Santo”
1.“Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens,
e em todo o lugar, que se arrependam”; Atos 17:30. “Porque todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus”; Romanos 3:23. O ser humano nasce no pecado e destinado à perdição
eterna, por isso deve tomar a decisão consciente de se arrepender diante de Deus.
2.“"... todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento de sangue
não há remissão". Hebreus 9:22. Expiar significa fazer as pazes. A expiação na Bíblia está
associada com o pecado do homem. Na velha aliança(antigo testamento) uma oferta pelo
pecado, era o sacrifício de um animal inocente , cujo sangue foi trazido para fazer expiação
(Levítico 16:27). Deus disse: "Porque a vida da carne está no sangue: e eu dei a vocês sobre o
altar, para fazer expiação por vossas almas, pois é o sangue que fará expiação pela alma"
(Levítico 17 : 11).
3. “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. Só Jesus-Cristo tem o poder
de perdoar o pecador.
4. “Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da
vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa”
Efésios 1:13
“Portanto, pelos seus frutos os conhecereis”. Mateus 7:20. A nossa vida irá revelar o que
realmente somos no interior(coração).
Se realmente somos cristãos(nascidos de novo). Os frutos do Espirito irão se manifestar na
nossa vida. “Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança”. Gálatas 5:22.
“Qualquer que permanece nele não peca; qualquer que peca não o viu nem o conheceu”.
1 João 3:6. Quem permanace no pecado não é cristão salvo. A bíblia não está falar da perfeição
mas, da direção da sua vida, seu estilo de vida.

A Importância Da Leitura Díaria Da Palavra
A nossa fé vem e alimenta-se daquilo que ouvimos da palavra de Deus. “De sorte que a fé é pelo
ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus”. Romanos 10:17.
Sem a Bíblia como a fonte da verdade, os fiéis deixam-se abrir à influência de qualquer filosofia
que o mundo secular tem para oferecer. Paulo aos Colossenses, adverte os fiéis para não darem
crédito a qualquer filosofia não firmemente fundamentada na Palavra de Deus: “Tende cuidado,
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição
dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo”. Colossenses 2:8.
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“Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu
caminho, e serás bem sucedido”. Josué 1:8.
“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei
do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite”. Salmos 1:1-2.
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho”. Salmos 119:105.
“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”.
Romanos 12:2.
Conclusão: O cristão deve ser capaz de defender a Palavra. “Antes, santificai ao Senhor Deus em
vossos corações; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer
que vos pedir a razão da esperança que há em vós” 1 Pedro 3:15
Tudo se resume numa coisa: Como é que temos vivido a nossa vida no dia a dia, quer dizer o nosso
testemunho. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11:26
Nota: Pedimos desculpas pelo uso inconsistente do novo acordo ortográfico (2009)
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