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THE GOSPEL ROAD

Introdução

TEMOS boas notícias para compartilhar! As mensagens contidas nesta obra, 
“O Caminho do Evangelho”, darão a você incentivo, paz e um propósito cla-

ro para sua vida — se você optar por aceitá-las. Nossa história é muito diferente 
de qualquer outra que já tenha sido contada — e a estamos contando dentro do 
contexto; explicando eventos que aconteceram no passado e outros que estão 
programados para acontecer no futuro. 

Agora, vou dar alguns detalhes: nossa história será mais bem compreendida 
lendo-a desde o início e continuando na sequência até o final, porque alguns dos 
personagens e eventos são explicados apenas nas seções anteriores. 

Todas as referências aos fatos contidos nesta história podem ser encontradas 
em um livro chamado “Bíblia”. Nós escolhemos usar a versão Almeida Corrigida 
Fiel da Bíblia como nosso livro básico. As referências bíblicas para cada parágrafo 
estão listadas no final deste livro. 
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1
Saiba quem e o que exiStia anteS da 

formação do planeta terra

ANTES de a Terra ou qualquer outro planeta ou estrela terem sido criados, 
existia uma família amorosa de três seres divinos. Cada um desses membros 

da família divina tem consistentemente tido os mesmos traços de caráter como 
amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, longanimidade, misericórdia, 
justiça, honestidade, mansidão, humildade e temperança. No entanto, cada um 
deles tem personalidades e papéis diferentes, parecidos com o funcionamento 
de uma família humana amorosa. A Bíblia se refere a essa família divina como 
“Deus” e a cada ser divino individual como “Deus”. Os três membros desta fa-
mília divina geralmente são referidos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles 
sempre trabalham juntos em completa união e amor uns pelos outros. 1

A família divina vive em um lugar muito real chamado “Céu”. O Céu é o lar de 
Deus, além de ser o lar de outras criaturas sagradas chamadas “anjos”. Anjos não 
são seres divinos; eles foram criados por Deus. Existe uma bela cidade no Céu. 
Além de muitas coisas familiares, como árvores, rios e diferentes tipos de frutas, 
há também muitas coisas que nunca vimos antes, como ruas feitas de ouro puro 
que se assemelham ao vidro. O Céu é o lar perfeito de Deus — o lugar mais glo-
rioso e belo que já existiu ou que jamais será criado! 2

Há muito mais para aprender sobre Deus e Seu reino e, felizmente, Ele pro-
meteu a cada um de nós que quando o buscarmos de todo o nosso coração, 
nós O encontraremos. Essa é uma notícia maravilhosa, porque significa que se 
você realmente buscar o Deus do Céu com todo o seu coração — colocando 
esta busca como sua principal prioridade sem parar até que você tenha sucesso 
— então descobrirá quem Ele é e quais são os Seus planos para sua vida. Onde 
quer que esteja hoje, qualquer que seja sua posição na vida, você pode falar com 
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Deus como um amigo. Ele ouve qualquer pessoa que O faça perguntas sinceras e 
que esteja pedindo ajuda para conhecer mais sobre Ele. À medida que aprende-
mos mais sobre Deus, também podemos ser gratos por Ele nos amar com amor 
eterno; mesmo antes de sabermos qualquer coisa sobre Ele. Nossa Família celes-
tial está ansiosa para estabelecer um relacionamento amoroso conosco. 3
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2
Compreenda de onde viemoS

ÉSEMPRE mais gratificante compartilhar nossas experiências com pessoas que 
nos amam do que vivenciarmos sozinhos os acontecimentos da vida. Deus 

continuamente dá, compartilha e ama. Deus gosta de ter uma família grande com 
quem possa compartilhar suas experiências e amor; assim como muitos pais gos-
tam de compartilhar os acontecimentos de sua vida com seus filhos. 4

Antes de Deus criar a Terra, Ele gostava de viver no Céu com um grande 
número de anjos sagrados. O anjo de mais alto nível que Deus criou, e a quem 
Ele confiou a maior responsabilidade, foi chamado de Lúcifer. Infelizmente, Lúci-
fer ficou orgulhoso das incríveis habilidades com as quais Deus o criou. Lúcifer 
acabou se tornando tão orgulhoso e egoísta que achou que governaria o Céu 
melhor que Deus. 5  

A rebelião de Lúcifer chegou a tal ponto que ele começou a compartilhar suas 
dúvidas com os outros anjos a respeito do modo de Deus governar Seu reino. 
Lúcifer tornou-se o primeiro ser criado no universo a pecar contra Deus — a 
fazer coisas que estavam em oposição à lei moral perfeita de Deus. O exemplo 
do pecado de Lúcifer se espalhou para muitos anjos no céu que deram ouvidos 
a Lúcifer em vez de confiar em seu Criador. Podemos ter certeza de que, como 
Deus foi misericordioso por toda a eternidade, Ele estendeu Sua misericórdia a 
Lúcifer e aos anjos que decidiram se unir à sua rebelião e lhes deu a oportunidade 
de se arrependerem e abandonarem seu orgulho e egoísmo – mas muitos deles 
recusaram. Deus foi deixado com a única opção de remover a causa do pecado 
do Céu; então, Ele e os anjos leais remanescentes expulsaram fisicamente Lúcifer 
e seus seguidores do Céu. 6

Infelizmente, um terço dos anjos foi enganado e acabou acreditando em Lúci-
fer e seguindo-o ao invés de Deus. Esses anjos foram permanentemente expulsos 
do Céu porque escolheram confiar em um novo líder rebelde ao invés de confiar 
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nAquele que os havia criado e amado. O primeiro pecado começou no Céu e 
acabou separando Deus de um grande número de seus amigos íntimos. 7

Após este evento no Céu de partir o coração, Deus criou um novo lugar cha-
mado “Terra”. Neste planeta, Ele primeiro criaria uma bela variedade de plantas e 
animais. Então, como evento final e especial de Sua criação, Ele criaria dois seres 
humanos que teriam Seus traços de caráter e aparência semelhante. Durante seis 
períodos de 24 horas, Deus criou o seguinte: 

Dia 1: Dia e noite. 

Dia 2: Nossa atmosfera. 

Dia 3:  O mar e a terra seca.  
Grama, plantas que produzem sementes e árvores frutíferas. 

Dia 4:  O Sol para nos dar luz durante o dia, e a Lua para nos iluminar 
à noite. O Sol e a Lua também determinariam nossas várias 
estações e nos forneceriam a capacidade de medir dias e anos. 
As estrelas. 

Dia 5: Todos os animais que vivem no mar e no ar. 

Dia 6: Todos os animais que vivem em terra seca. 

Dois seres humanos. Deus criou um ser humano masculino chamado “Adão” e 
um ser humano feminino chamado “Eva”. Deus os instruiu a ter filhos e a encher 
a Terra com sua família. Ele também deu a eles total autoridade sobre todos os 
animais criados. Originalmente, Ele forneceu a Adão e a Eva frutas, nozes e grãos 
para comer de plantas e árvores que produzem sementes, e cada um dos animais 
comia plantas. 8 

Deus criou a Terra com tudo o que os humanos precisariam para viver uma 
vida agradável e pacífica. Tudo o que Ele fez foi muito bom. No ambiente perfeito 
original da Terra não havia morte, doença, guerra, dor, enfermidade ou egoísmo. 
No dia seguinte ao sexto dia da criação, Deus reservou um dia especial chamado 
“Sábado” para nos ajudar a lembrar e ser gratos pelo poder de Deus e Sua 
capacidade de criar vida. As lindas flores, lagos, pássaros e animais amigáveis   
que ainda existem em nosso planeta são uma lembrança do amor e cuidado que 
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nosso Pai celestial tem para cada um de nós. Deus é tão poderoso que pode cha-
mar à existência qualquer coisa. Mediante Sua palavra, as minúsculas estruturas 
que compõem todos os elementos da Terra obedecem a Seu comando. E, no 
entanto, os súditos de Seu reino são motivados a servi-lO pelo poder do amor, 
não pelo poder da força. Ele deseja uma obediência voluntária de cada um de 
seus súditos, motivada pelo amor e pela gratidão. 9
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3
analiSe oS detalheS da primeira batalha 

na terra e quem a perdeu

QUANDO Deus criou a Terra, ele também criou um jardim muito bonito, cha-
mado de “Jardim do Éden”, para Adão e Eva viverem. Em Sua sabedoria, 

Deus decidiu fazer um pequeno, mas importante, teste de lealdade e obediência 
no Jardim do Éden. Deus criou uma árvore única no jardim chamada “Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal”. Ele instruiu especificamente Adão e Eva de que 
eles poderiam comer do fruto de qualquer árvore em todo o jardim, exceto o de 
uma árvore — esse era o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. 10

Deus também informou Adão que a penalidade por comer da Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal seria que a vida que Ele deu a eles seria retirada, 
pois Deus não poderia mais confiar neles para obedecerem a ordens maiores, 
se não conseguissem obedecer a esse simples mandamento. Se Adão ou Eva 
desobedecessem a Deus nesse pequeno mandamento, eles estariam tomando a 
mesma decisão que Lúcifer tomou no Céu — decidindo seguir sua própria von-
tade em vez de entregar sua vontade à sabedoria e à perfeição de seu Criador. 11

Um dia, enquanto Eva caminhava no jardim de sua casa, ela se encontrou no 
mesmo local que a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Esse seria o local 
da primeira batalha na Terra entre o bem e o mal. Deus havia claramente dito a 
Adão que eles não deveriam comer dessa árvore em particular, e Ele também 
explicou claramente a justiça da penalidade por questionar o perfeito julgamento 
de seu amoroso Criador. O primeiro erro de Eva foi olhar mais de perto a árvore 
que Deus havia proibido de comer — ela estava curiosa sobre a única coisa que 
Deus havia proibido. 12 

Quando Eva se aproximou da árvore proibida, Lúcifer estava pronto com uma 
tentação que a incentivaria a desconfiar da ordem clara de Deus. Embora Lúcifer 
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não possa criar vida, e não seja um ser divino como Deus, ele foi criado com 
grande poder e habilidade. Lúcifer usou o poder que lhe fora dado para fazer 
com que uma serpente alada, que estava na árvore proibida, falasse com Eva. 
Lúcifer falou por intermédio dessa bela serpente para lançar dúvidas sobre o que 
Deus havia dito. 13  

Primeiro, a serpente perguntou a Eva se Deus a proibira de comer frutas das 
árvores do jardim. Eva respondeu que eles poderiam comer de todas as árvo-
res do jardim, com exceção da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Eva 
explicou ainda que Deus disse que eles morreriam se tocassem ou comessem a 
fruta daquela árvore. A serpente contradisse a palavra de Deus e disse a Eva que 
ela não morreria se comesse da fruta da árvore. Em seguida, a serpente disse a 
Eva que Deus estava tentando esconder a verdade dela; que se ela comesse a 
fruta daquela árvore, seus olhos seriam abertos e ela seria como um ser divino e 
conheceria o bem e o mal. 14 

Eva viu quão bom o fruto parecia, e ela aceitou as palavras da serpente de que 
ao comer a fruta daquela árvore ela se tornaria sábia. Jamais alguém mentira para 
Eva; ela conhecia apenas a verdade. Infelizmente, Eva desconfiou de Deus e comeu 
a fruta da árvore e então deu algunas das frutas ao seu marido Adão; e ele também 
comeu a fruta. O primeiro pecado de Eva foi acreditar que Deus estava mentindo 
para ela. Em seguida, Eva aumentou seu primeiro pecado ao tentar seu marido 
Adão a entrar, com ela, em rebelião contra o mandamento claro de Deus. 15

Embora essa história possa parecer simples, as decisões de Adão e Eva tive-
ram a terrível consequência para Adão de perder seu papel de líder da Terra. 
Quando Adão e Eva desconfiaram da palavra de Deus, a primeira batalha na Terra 
entre o bem e o mal foi perdida. Agora, Lúcifer reivindicou a Terra como seu reino 
e se tornou seu líder temporário. Como resultado, podemos testemunhar as con-
sequências da liderança de Lúcifer na dor, doença, destruição e morte resultantes 
do pecado — um resultado da desconfiança e desrespeito ao Ser divino que criou 
a nós e a todas as coisas. 16

Essa mesma batalha entre o bem e o mal está sendo repetida na vida de cada 
pessoa na Terra. Cada um de nós tem a escolha de confiar em nosso Criador — 
para entregar toda decisão à Sua perfeita orientação. Ou podemos ficar inertes 
e sujeitos a Lúcifer. Deus não força seus seguidores a servi-lO; Ele só deseja um 
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serviço voluntário de amor e obediência confiante. A Terra foi temporariamente 
tomada por Lúcifer, um cruel ditador estrangeiro. Se escolhermos não fazer nada, 
estaremos servindo a Lúcifer, o inimigo — estaremos apoiando o inimigo de 
nosso Criador por nossa falta de ação. Somente aqueles que fazem a escolha de 
mudança de vida para servir fielmente a nosso Criador serão reconhecidos como 
Seus seguidores. Um dos maiores enganos de Lúcifer é convencer as pessoas de 
que elas são essencialmente boas e que provavelmente acabarão no céu mesmo 
que não sejam fiéis seguidoras de Deus. Lúcifer é mencionado na Bíblia como 
“Satanás” porque ele se tornou nosso adversário — não há posição neutra na 
guerra que está ocorrendo na Terra. 17

E, mesmo assim, embora ainda ainda estejamos vivendo em meio a muitas 
batalhas entre o bem e o mal, há boas notícias para compartilhar. Deus tem um 
plano estratégico e decisivo para garantir que, quando esta guerra entre o bem e 
o mal estiver acabada, nunca mais haverá dor, sofrimento, morte ou egoísmo. 18
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4
deSCubra aCerCa do plano de reSgate 

para Salvar a raça humana  
da deStruição eterna 

DEUS tinha falado claramente a Adão e a Eva que a penalidade por não seguir 
Sua lei seria a morte. Ao estudarmos os resultados da desobediência de 

Adão e Eva, e ao considerarmos o julgamento perfeito de Deus e Sua misericór-
dia, começaremos a entender o quão devastador é o pecado — até mesmo um 
único pecado. 19

Após o pecado de Adão e Eva, vários eventos perturbadores ocorreram. 

• Pela primeira vez, Adão e Eva apareceram um para o outro sem roupas. 
Eles ficaram envergonhados e procuraram uma maneira de se cobrir. No 
futuro, quando os seguidores de Deus estiverem reunidos no Céu, cada 
membro da família de Deus receberá uma túnica de luz branca que cobrirá 
modestamente seu corpo. Esse manto é um símbolo da pureza de Deus. 
Adão e Eva não eram mais puros; ambos haviam cometido traição contra 
seu Criador, acreditando na palavra do inimigo do Criador. 20

• Adão e Eva foram criados para serem amorosos, atenciosos e generosos. 
Após seu primeiro pecado, sua tendência passou a ser egoísta em vez de 
amorosa. Após o primeiro pecado, Adão culpou Eva por tentá-lo a pecar, e 
Eva culpou a serpente. Seu primeiro pecado de desconfiar de Deus levou 
a outro pecado de culpar um ao outro, e isso resultou em uma abundância 
de pecados em nosso mundo hoje. Pecado é como uma doença conta-
giosa que pode destruir o pecador e tem o potencial de destruir os filhos 
do pecador que herdam características do caráter egoísta de seus pais. 21
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• Nossos primeiros pais não podiam mais viver no Jardim do Éden. Um par 
de anjos agora guardavam a entrada do jardim para impedi-los de entrar. 
Nesse jardim, havia uma árvore chamada “Árvore da Vida”. Essa árvore foi 
criada para dar vida contínua a Adão e Eva, desde que eles comessem de 
seus frutos. A penalidade de Adão pelo pecado não foi morte imediata; 
eventualmente, ele acabou morrendo com a idade de 930 anos e testemu-
nhou os resultados horríveis de seu pecado durante sua vida. 22

• Caim e Abel foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Caim tomou a 
decisão de seguir Lúcifer, e Abel decidiu seguir a Deus e Suas instruções. 
Caim ficou irritado com a decisão de Abel de obedecer a Deus e ficou tão 
irritado com o irmão que o assassinou. Desde esse evento, muitos dos 
fiéis seguidores de Deus também têm sido mortos por crerem em Deus. 
Imagine a extrema tristeza que isso causou a Adão e a Eva; sabendo que 
eles foram os responsáveis   por trazer o pecado a este mundo. No futuro, 
quando todo o universo confiar em Deus, não haverá assassinato — não 
haverá guerra nem morte nem ódio nem raiva. 23

 
Depois que Adão e Eva pecaram, Deus colocou em ação um surpreendente 

plano de resgate que Ele havia considerado havia muito tempo. Esse plano teria 
muitos resultados positivos — resgataria os seres humanos da devastação desta 
Terra e os restauraria física, espiritual e emocionalmente. O plano de Deus tam-
bém determinaria para sempre a questão de quanto amoroso e justo Deus é. 24 

Não há maior expressão de amor do que uma pessoa inocente dar sua pró-
pria vida para que outra pessoa culpada viva. E, no entanto, foi isso que o nosso 
Criador fez por cada um de nós — e muito mais. Ele não é apenas inocente e sem 
pecado; Ele é nosso Criador e nosso Rei e Provedor original. Quando o plano de 
salvação de Deus é compreendido e aceito, temos esperança real — esperamos 
que nosso caráter possa ser mudado para se tornar como o de nosso Criador e 
que possamos viver de novo para sempre depois que esta vida na Terra terminar. 
Mais adiante, serão apresentados mais detalhes sobre como e quando esse plano 
ocorreu. 25
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A história da Terra, como descrita na Bíblia, remonta a cerca de 6. 000 anos. 
No início desse período, Adão e Eva foram criados. Após o pecado de Adão e 
Eva, Deus forneceu um símbolo que representava o que aconteceria com o Filho 
de Deus no futuro. Esse símbolo foi disponibilizado para nos ajudar a não apenas 
perceber a devastação absoluta que o pecado causa, mas também para nos dar 
esperança de que Deus forneceria uma solução para o problema do pecado e da 
morte. 26

O símbolo que Deus escolheu para representar o Filho de Deus era um cor-
deiro inocente que não tinha defeitos físicos. Esse cordeiro não tinha ferido 
ninguém — era verdadeiramente inocente, e ainda assim a sua vida foi tirada 
— foi morto. Esse símbolo horrível representou o que aconteceria com o Filho 
de Deus no futuro quando Ele veio à Terra e pagou com Sua própria vida nossa 
penalidade por sermos desobediente à lei de Deus. Esse símbolo revelou a imu-
tável e perfeita lei de Deus e começou a mostrar aos humanos como o pecado é 
destrutivo. 27 

Quando qualquer animal é ferido ou morre, isso causa dor em Deus, e o 
mesmo aconteceu com a cerimônia simbólica de um cordeiro morrendo. Essa 
morte repulsiva de um animal inocente criado é uma comparação muito leve 
com o sofrimento e morte do Criador divino inocente de todas as coisas, que é 
o Governante e Legislador do universo, que levou nossa penalidade para que 
pudéssemos ter a oportunidade de mais uma vez viver eternamente em paz. 28

 
Cerca de 4. 000 anos depois que Adão e Eva foram criados, Deus colocou em 

prática a importante fase seguinte de Seu plano de salvação. O plano para salvar 
os humanos da destruição era crítico — nenhum erro poderia ser cometido; essa 
foi uma das razões pelas quais a missão foi confiada ao próprio Deus. Todos os 
membros da família divina concordaram que o Filho de Deus seria aquele que 
viria à Terra como um ser humano e viveria entre nós. Deus Pai, como o Juiz 
divino do universo, tinha autoridade para aceitar Seu único Filho como nosso 
substituto; assumindo a penalidade dos pecados que cometemos contra Deus. 29 

O Filho de Deus viria à Terra para revelar perfeitamente como Deus é, para 
que tivéssemos um exemplo perfeito a seguir. Seu nome na Terra seria “Jesus” 
— que era um nome que se referia à crença de que Deus era quem nos salvaria 
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de nossos pecados. Como Adão, Ele teria a liberdade de escolha para seguir as 
instruções do Pai ou pecar. Ele também seria mencionado como o “Cristo” — 
o que significa que Ele era o Filho de Deus Pai. E Ele seria chamado de nosso 
“Senhor” — que significa nosso Mestre, Aquele a quem seguimos e com quem 
aprendemos. 30

Mais alguns vislumbres da vida de Jesus — o Deus visível. 

Centenas de anos antes de Jesus nascer, alguns dos seguidores de Deus, 
conhecidos como profetas, registraram mensagens que tinham muitos detalhes 
acerca da vida futura de Jesus. Essas mensagens destinam-se a nos convencer de 
que esse evento sobrenatural foi planejado antecipadamente pelo único Deus 
verdadeiro que conhece o futuro tão claramente quanto o passado. 31 

Ele nasceria antes que a tribo de Judá perdesse o direito de governar. 

Ele nasceria de uma virgem na cidade de Belém Efrata e um de seus nomes (Ema-
nuel) significaria que Ele é Deus. 

Ele seria Aquele que sempre existiu. 

Mesmo que Ele nascesse como uma criança, Ele seria chamado de “Deus Pode-
roso”, indicando Seu caráter divino. 

As pessoas não seriam atraídas por Ele por causa de sua aparência física. 

Muitas pessoas o desprezariam e o rejeitariam na Terra, fazendo com que Ele se 
tornasse um homem de dores, familiarizado com a dor. 

Ele tomaria sobre si a penalidade que nós merecemos por pecar contra Deus, 
mesmo Ele sendo completamente inocente. 

Seu ministério público duraria 3 anos e meio, e sua morte poria fim ao serviço 
simbólico do santuário, porque o evento para o qual o serviço simbólico apon-
tava viria a acontecer. 
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Seus pés e suas mãos seriam perfurados quando ele fosse morto. 

Mesmo sendo morto, ressuscitaria. 32

 
Ao contrário de Adão, Jesus veio à Terra como um bebê. De todas as pessoas da 

Terra, Deus escolheu uma mulher chamada Maria para ser sua mãe; Seu padrasto 
era um homem chamado José. Maria era virgem na época do nascimento de Jesus. 
O Espírito Santo milagrosamente formou Jesus dentro do ventre de Maria. 33

“E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e 
a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por isso também o 
Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.” Lucas 1:35

“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido 
do Espírito Santo.” Mateus 1:18

“Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma 
terra seca; não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, 
não havia boa aparência nele, para que o desejássemos.” Isaías 53:2

Pouquíssimos detalhes são mencionados na Bíblia sobre os primeiros 30 anos 
da vida de Jesus. Sabemos que Ele nasceu na cidade de Belém Efrata em um 
lugar que abrigava animais (já que não havia acomodações normais disponíveis). 
Semelhante a um cordeiro sem mácula, Jesus não tinha nenhum defeito, marca 
ou mancha de nascença. Anjos que estavam assistindo à cena do céu anunciaram 
Seu nascimento a um grupo de pastores que estavam cuidando de seus reba-
nhos. Esses pastores viajaram até o local onde Jesus nasceu e o adoraram como 
seu Deus e futuro Rei. Sábios de uma região a leste de Jerusalém viajaram para 
encontrar Jesus, com base em uma profecia que haviam lido e foram direciona-
dos por uma estrela especial em sua jornada. Quando eles encontraram Jesus, 
eles O adoraram como Deus e lhe deram presentes de ouro, incenso e mirra. 34

Depois que os sábios visitaram Jesus e Sua família, um anjo instruiu José a 
levar Jesus e Maria para o Egito, a fim de protegê-lO para não ser destruído pelo 
governante da época chamado Herodes. Depois que Herodes morreu, um anjo 
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instruiu José a retornar à terra de Israel. José se estabeleceu em uma cidade 
chamada Nazaré, na região da Galileia – foi aí que Jesus cresceu. Seus pais eram 
pobres em bens terrenos, mas ricos em conhecimento espiritual. Jesus aprendeu 
o ofício de carpinteiro com Seu padrasto José. Jesus permaneceu com sua família 
em Nazaré até os trinta anos de idade. 35

Jesus era parente de Abraão e do rei Davi por parte de sua mãe Maria. Seu 
padrasto José também era parente de Abraão e do rei Davi. Passaram-se 14 
gerações desde o tempo de Abraão até o rei Davi. Passaram-se mais 14 gerações 
desde o tempo do rei Davi até os israelitas serem levados cativos e escravizados 
na Babilônia e então outras 14 gerações até o nascimento de Jesus. 36

 
Quando Jesus tinha 30 anos, deixou Nazaré e começou a fase pública de Seu 

ministério, que durou três anos e meio. No início de seu ministério, Ele pediu a 
seu primo, João Batista, que o batizasse no rio Jordão como exemplo para Seus 
seguidores. O batismo por imersão total na água simboliza o novo nascimento 
como um seguidor de Jesus; nossa vida antiga é enterrada na água e nós saímos 
da água para viver uma nova vida — a vida de Jesus, nosso Mestre. 37

Depois de Seu batismo, Jesus suportou uma série de tentações muito duras 
por parte de Lúcifer que eram para prepará-Lo para o Seu ministério público e 
proporcionar-Lhe o conhecimento pessoal e a experiência que O capacitaria a 
livrar-nos de qualquer tentação ao pecado. Sua primeira tentação envolvia con-
trole do apetite e desconfiança de Deus, as mesmas tentações que levaram Adão 
e Eva a pecar. A segunda tentação foi sobre presunção, que é uma versão falsa 
da verdadeira fé em Deus. Alguns exemplos de presunção são: colocar-nos em 
uma situação perigosa (física, espiritual, mental ou emocional) em que Deus não 
nos orientou a estar, ou esperar que Deus nos proteja de uma situação perigosa 
em que nos colocamos sem a Sua orientação. Podemos também presumir que 
podemos ser salvos em Seu Reino com base em nossas próprias ideias, em vez 
do plano de salvação de Deus. Se sabemos quais são as instruções de Deus, mas 
não as seguimos porque não acreditamos que Deus é poderoso e amoroso o 
suficiente para nos ajudar a seguir Suas instruções, isso também é presunção. Sua 
terceira tentação envolveu orgulho e egoísmo, que é a fonte de todo pecado e 
que foi o pecado causador da queda de Lúcifer. 38
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O exemplo de Jesus nos revela que, quando somos tentados a pecar, deve-
mos confiar que o que Deus nos disse na Bíblia é verdade e devemos confiar que 
Ele cuidará perfeitamente de nós. Precisamos pedir o poder de Deus para vencer 
qualquer pecado; porque não somos fortes o suficiente para vencer o pecado 
com nossa própria força. Com o poder que Deus quer nos dar, podemos entregar 
a nossa vontade a Ele e pedir que Ele nos ajude a ter o mesmo caráter que Jesus 
teve. Cada um de nós pode se tornar uma pessoa que ama a Deus acima de tudo 
e que humildemente considera que os outros são maiores que nós. 39

 
Depois que Jesus resistiu com sucesso às tentações de Lúcifer, Ele chamou doze 

homens para segui-lO em Seu ministério público, para que fossem testemunhas 
de suas experiências e conseguissem compartilhá-las com muitas outras pessoas. 
Alguns desses homens eram pescadores; que era uma ocupação comum na região 
para onde Jesus viajou. Esses seguidores abençoados de Jesus pessoalmente 
viajaram e comeram com Ele. No futuro, Seus discípulos seriam severamente per-
seguidos, e alguns seriam mortos por causa de sua fé em Jesus e por compartilhar 
o que eles sabiam sobre Ele. O ministério de Jesus também foi apoiado por muitos 
outros seguidores e por mulheres como Maria e Marta — as irmãs de Lázaro. 40

Jesus viajou pela região da Galileia ensinando nas sinagogas e pregando as 
boas novas sobre o Reino de Deus e curando as pessoas de suas doenças e enfer-
midades. Jesus tornou-se uma pessoa muito conhecida em toda a Síria. Aonde 
quer que Jesus fosse, grandes multidões de pessoas O seguiam e traziam doentes 
para que Ele pudesse curá-los. Algumas pessoas seguiam Jesus porque estavam 
interessadas em Seus ensinamentos, outras seguiam-no por curiosidade; alguns 
O seguiam para obter benefício pessoal de Seu poder, e outros ainda criticavam 
a Ele e Seus ensinamentos, pois, às vezes, suas próprias crenças eram contrárias 
ao que Jesus ensinava. 41

A vida diária de Jesus era uma combinação de pouco conforto físico e abun-
dantes bênçãos espirituais. Ele normalmente comia as refeições simples que seus 
humildes seguidores comiam. Ele não tinha um lar para chamar de seu; por isso, 
contava com a hospitalidade das pessoas ou dormia sob as estrelas. Ele usava 
roupas simples, mas de boa qualidade. Embora tivesse uma forma física perfeita, 
Ele não parecia ser uma pessoa rica ou importante. Ele era um servo de todos, 
como nos aconselha a ser. 42
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Era comum que Jesus conversasse com o Pai por longos períodos durante 

as primeiras horas da manhã e depois em mensagens curtas durante o dia todo. 
Essa era a fonte de Sua força, e isso também está disponível para nós. Comuni-
car-se com Deus chama-se oração e é um privilégio precioso. Quando qualquer 
um de nós fala com Deus como com um Amigo e deseja sinceramente Sua ajuda, 
Ele sempre nos ouve e está pronto a ajudar. As respostas de Deus às nossas ora-
ções são dadas visando nosso maior benefício. Os seguidores de Jesus notaram 
como suas orações eram belas e significativas. Um dia pediram a Jesus que lhes 
ensinasse como orar e Ele lhes deu um exemplo de oração simples parecida com 
as palavras seguintes:43

Nosso Pai que vive no Céu — Teu nome é sagrado, e nós o 
respeitamos acima de todos os outros nomes. 

Aguardamos ansiosamente o tempo em que Tu reinarás novamente 
sobre o Céu e a Terra e quando todas as pessoas e anjos estarão 
unidos em seguir Tua vontade. 

Pedimos hoje o pão físico e o espiritual e a água que Tu nos 
prometeste a fim de suprir nossas necessidades. 

Por meio de Tua influência, desejamos perdoar completamente 
aqueles que pecaram contra nós e pedir perdão por qualquer 
pecado cometido contra Ti ou qualquer pessoa. 

Somos também gratos por Teu poder e sabedoria que nos afastam 
da tentação e nos permitem conhecer Tua perfeita vontade. 

Nós Te louvamos agora e por toda a eternidade por ser o Criador 
e Sustentador de Teu Reino, por Teu poder infinito e por Teu 
glorioso caráter perfeito. Pedimos a Ti que nos ajude a dar-Te 
todo o louvor e toda a glória por qualquer coisa boa que nós ou 
outros recebamos. 44

As palavras mais grandiosas já ditas foram proferidas por Jesus. Ele abençoou, 
incentivou e curou aqueles que eram marginalizados pela sociedade e também 
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ministrou àqueles que eram ricos. Ele se importava igualmente com pessoas de 
todas as culturas e origens, já que Ele era o Criador deste mundo e amava cada 
pessoa individualmente como membro de sua própria família. A seguir estão ape-
nas alguns dos ensinamentos de Jesus:45

Arrependa-se de seus pecados porque o Reino celestial de Deus está muito pró-
ximo e Deus quer que todas as pessoas sejam salvas — Ele quer que cada um de 
nós viva com Ele para sempre em Seu Reino. 

As pessoas que têm fome e sede de receber o caráter de Jesus serão abençoadas 
porque Deus lhes concederá seu desejo. 

Aqueles que são perseguidos por terem o caráter de Jesus serão abençoados 
porque acabarão vivendo no Reino dos Céus. 

Quando as pessoas o perseguirem e disserem coisas falsas a seu respeito por 
você ser seguidor de Jesus — fique feliz com isso! Alegre-se porque isso mostra 
que você faz parte da família de Deus e será abençoado com a grande recom-
pensa que Deus tem reservada para você no Céu. 

Ame seus inimigos, abençoe os que o amaldiçoam, faça o bem aos que o odeiam 
e ore por eles que são hostis com você e o perseguem. Faça isso para que você 
possa ser filho de Deus Pai. Porque Deus abençoa tanto seus inimigos quanto 
seus amigos com a luz do sol e com a chuva. 

Não ajunte tesouro terreno para si mesmo, porque esse tesouro pode ser arrui-
nado ou roubado. Em vez disso, ajunte um tesouro no Céu porque esse tesouro 
nunca será arruinado ou roubado. Lembre-se de que seu coração estará onde seu 
tesouro estiver. 

Primeiro, busque o Reino de Deus e o caráter de Jesus; e você terá comida, água 
e roupas. 
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Você será julgado por Deus segundo tiver julgado as pessoas. 

Ajude as pessoas da mesma forma que você gostaria que elas o ajudassem se 
suas circunstâncias fossem as delas. 

Certifique-se de procurar a porta estreita e o caminho estreito porque muitas 
pessoas estão atravessando a porta larga e trilhando pelo caminho largo que leva 
à destruição. Relativamente poucas pessoas entrarão pela porta estreita e conti-
nuarão no caminho estreito que leva à vida eterna no Reino de Deus. 

Nem todos que Me chamam de Mestre entrarão no Reino dos Céus; mas, no 
Reino de Deus, entrarão aqueles que estão realmente fazendo a vontade do Meu 
Pai. 

Você será odiado por todos os que Me odeiam, mas deixe-me assegurá-lo de 
que, se perseverar até o fim, você será salvo. 

Se você está sendo perseguido porque me segue e declara fielmente ser meu 
seguidor, confirmarei que você faz parte de minha família diante de Deus Pai. 

Considero como Meu irmão, irmã ou mãe qualquer pessoa que faz a vontade de 
Meu Pai Celestial — eles são verdadeiramente parte de Minha família. 

Há pessoas que dizem aos outros que são seguidores de Jesus, mas suas ações 
revelam que elas não são minhas seguidoras. Essas pessoas não estão verdadei-
ramente me adorando; elas estão ensinando os mandamentos dos homens em 
vez dos mandamentos de Deus. 

Que benefício tem uma pessoa se ganhar uma tremenda riqueza nesta Terra, mas 
perder a vida eterna? O que um homem pode dar para obter a vida eterna? No 
futuro, voltarei à Terra cercado de anjos e da glória de meu Pai. Então, recompen-
sarei cada pessoa de acordo com o que fizeram nesta vida. 
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Falo a verdade quando digo que você só entrará no Reino dos Céus se buscar 
conhecer e fazer a vontade de Meu Pai de todo o seu coração e se tornar tão 
humilde e confiante como uma criança pequena. 

Eu vim para salvar aqueles que estão atualmente perdidos e não conhecem o 
caminho para o Reino dos Céus. 

Meu Pai celestial gostaria que todas as pessoas fossem salvas em Seu Reino. 

Os anjos no Céu têm grande alegria quando apenas um pecador na Terra se arre-
pende de seus pecados. 

Pague ao governo o que é devido ao governo e dê a Deus o que a Deus pertence. 

A pessoa que é fiel na menor questão também é fiel em grandes questões; e a 
pessoa que não é justa na menor questão também é injusta em questões maiores. 

Aqueles que são servos de todos que precisam de ajuda são pessoas grandiosas. 

Cuidado para não ser enganado nos últimos dias desta Terra porque muitos virão 
e fingirão ser Jesus, mas são enganadores. 

Quando eu retornar à Terra para levar meus seguidores para o Céu, não virei 
secretamente para algum lugar no deserto ou para algum outro lugar secreto. As 
pessoas do oriente e do ocidente verão publicamente Minha chegada à Terra ao 
mesmo tempo, assim como as pessoas podem ver raios de muitas direções. 

No fim dos tempos desta Terra, as pessoas que são inimigas de Deus entregarão 
você para ser perseguido e morto, e você será odiado por pessoas de todas as 
nações por ser um verdadeiro seguidor de Jesus. 

O pecado aumentará tanto nos últimos dias da Terra que muitas pessoas não 
terão mais amor em seus corações. 
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Quando Eu voltar para a Terra como Rei, direi às pessoas que coloquei à minha 
direita: “Venham, abençoados por meu Pai, herdem o Reino celestial que estava 
preparado para vocês antes que a Terra fosse criada. Você está sendo abençoado 
porque deu comida àqueles que estavam com fome, água àqueles que estavam 
com sede, acomodações àqueles que precisavam de abrigo, roupas para aqueles 
que estavam sem e visitou aqueles que estavam na prisão. Sempre que você se 
preocupou com a pessoa menos importante da Terra, você também estava cui-
dando de Mim, porque cada pessoa é meu filho.” 46

 

A vida de Jesus na Terra nos dá um exemplo perfeito. Sua vida foi um reflexo 
de Deus Pai e do Espírito Santo. Ao estudar Sua Palavra, pensamentos e ações, 
podemos obter uma boa ideia de quem é Deus e por que podemos confiar com 
segurança em Seus conselhos e promessas. 47

 

Muitos conceitos que Jesus ensinou eram considerados radicais e novos, uma 
vez que eram contrários aos ensinamentos populares de seu tempo. Jesus com-
binou Seus ensinamentos em perfeito equilíbrio. Ao mesmo tempo em que Ele 
deixou claro que tinha vindo para cumprir e tornar clara a sagrada lei de Deus, Ele 
também eliminou as falsas leis feitas pelo homem que eram contrárias à lei per-
feita de Deus. Ele deixou claro que os seres humanos só são capazes de observar 
verdadeiramente a lei de Deus pelo poder que apenas Deus fornece. As reli-
giões falsas ensinam a ideia de que podemos nos tornar bons por nossos próprios 
esforços; no entanto, esse ensinamento leva ao orgulho e ao egoísmo — os dois 
pecados originais de Lúcifer. Somente o método de Deus de cura espiritual, por 
meio de Seu poder combinado com nosso consentimento e esforço abençoado 
por Deus, destrói o orgulho. Seu caminho também nos faz dar todo o louvor e 
glória a Deus por qualquer sucesso que tenhamos em nossa vida ou que vejamos 
na vida dos outros. 48

Jesus sofreu extrema perseguição, e seus seguidores também podem esperar 
ser perseguidos. Nós não somos maiores que o nosso Mestre. Durante o tempo 
em que Jesus viveu na Terra, Lúcifer tentou ao máximo fazer com que Jesus 
pecasse, para que o plano de Deus para nos salvar fosse frustrado. Sejamos gratos 
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porque Jesus não pecou contra o Pai Celestial nem sequer em uma ocasião. Por-
tanto, Jesus não teve nenhuma culpa ou penalidade pelo pecado colocado sobre 
Ele — Ele foi batizado para dar exemplo, mas não por qualquer pecado que Ele 
tenha cometido. Ele seguiu a orientação de Seu Pai em todas as decisões e nunca 
causou dor a Ele. Ele era puro, embora tenha vivido rodeado por pecadores por 
mais de 30 anos e tenha sido tentado a pecar diretamente por Lúcifer. 49

A maioria dos líderes religiosos do tempo de Jesus não apoiava Seu ministé-
rio e nem sempre entendia quem Ele era ou quais eram Seus objetivos, porque 
tinham a intenção de manter suas próprias leis e tradições feitas pelo homem. Os 
líderes religiosos pensavam que se Jesus obtivesse mais reconhecimento e apoio, 
Ele poderia substituí-los. Esses líderes foram influenciados por Lúcifer para con-
cluir que seria melhor a morte de Jesus do que perder sua posição e autoridade. 
Então, eles planejaram encontrar uma maneira de prender secretamente Jesus 
e julgá-lo no tribunal por transgredir suas leis. No futuro, eles pressionariam as 
autoridades civis para matá-lo porque Ele era uma pessoa que causava inquie-
tação na sociedade, e porque Ele tinha sido achado de morte pela maioria dos 
líderes religiosos. 50

Jesus não ficou surpreso com os planos dos líderes religiosos. Ele disse a seus 
seguidores antecipadamente o que aconteceria com Ele. Seus seguidores tiveram 
dificuldade em entender suas palavras porque pensavam que Jesus se tornaria o 
rei deles nesta Terra. Eles ainda não tinham entendido que Ele veio à Terra por 
outras razões. 51 Por exemplo: 

• Ele veio à Terra para nos mostrar como uma pessoa pode conhecer e fazer 
a vontade de Deus. 52

“Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a von-
tade daquele que me enviou.” João 6:38

“Porque para isto sois chamados; pois também Cristo padeceu por nós, 
deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas.” 1 Pedro 2:21

“Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; 
do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, 
e permaneço no seu amor.” João 15:10
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• Jesus veio para aprender muito especificamente como é ser tentado a 
pecar como humano, para que Ele pudesse nos fornecer o supremo apoio 
para evitar o pecado. Seu caráter se desenvolveu e amadureceu na Terra 
enquanto estava cercado pelo pecado. Essa experiência permitiu que 
Jesus entendesse claramente como ajudar nosso caráter a se desenvol-
ver e amadurecer sob as mesmas circunstâncias. Isso é muito importante, 
porque nosso caráter é o que levaremos ao Céu e teremos por toda a 
eternidade. Nunca mais alguém terá a oportunidade de desenvolver seu 
caráter enquanto viver em um ambiente pecaminoso. 53

“E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com 
Deus e os homens.” Lucas 2:52

“Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. 
E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para 
todos os que lhe obedecem.” Hebreus 5:8-9

• Nosso Criador veio à Terra para assumir nossa penalidade de sofrimento e 
morte pelos pecados que cometemos contra Deus. Ele sofreu mais do que 
qualquer um de nós jamais sofrerá e morreu para que pudéssemos ter a 
oportunidade de sermos restaurados e viver com Ele no Céu para sempre. 54

“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que 
lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assen-
tou-se à destra do trono de Deus.” Hebreus 12:2

• Jesus veio mostrar que Deus é o Pai mais amoroso e misericordioso que 
poderíamos esperar. 55

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho uni-
gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna.” João 3:16

• Ele veio para revelar Seu poder para curar nossos pecados e nossos pro-
blemas físicos — Ele até ressuscitou pessoas dentre os mortos. Seus muitos 
exemplos de cura que visam nos dar uma fé sólida em Seu poder para nos 
ressuscitar da morte e nos restaurar à vida novamente. Todos os seguidores 
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de Jesus podem esperar pelo dia em que estaremos no Céu, onde não 
haverá doença nem morte. 56

“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, 
ainda que esteja morto, viverá.” João 11:25

“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, 
nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são 
passadas.” Apocalipse 21:4

Na noite da prisão de Jesus, um de seus seguidores professos chamado Judas 
(que era um traidor e, na realidade, um seguidor de Lúcifer) levou os líderes reli-
giosos locais ao lugar onde Jesus estava no Jardim do Getsêmani em troca de 
uma pequena quantia de dinheiro. O Jardim do Getsêmani fica próximo à cidade 
de Jerusalém. Jesus foi secretamente preso por um grupo de homens que lá che-
garam com espadas e porretes. Jesus poderia facilmente ter escapado pedindo a 
Seus anjos para protegê-lO, mas em vez disso Ele seguiu Seu plano para nos salvar 
e continuou recebendo nossa penalidade de sofrimento e morte. Jesus recebeu 
um julgamento cruel e injusto que incluiu o uso de testemunhas falsas. Durante seu 
julgamento, seus perseguidores zombaram dEle colocando uma coroa de espinhos 
sobre Sua cabeça e muitos outros atos indizíveis de crueldade. Ele foi condenado à 
morte pelo crime de blasfêmia — por dizer que Ele era Deus. 57 

E, assim, nosso Criador e Aquele que nos ama mais do que qualquer outra 
pessoa foi condenado a morrer por Seus próprios compatriotas — Seus amigos 
que Ele criou e veio à Terra para salvar. O plano de salvação de Deus destruirá o 
pecado para sempre, mas sempre haverá um lembrete o quanto esse plano cus-
tou. No futuro, haverá algumas pessoas no Céu que ainda não ouviram a história 
que você está lendo — nos é dito na Bíblia que eles encontrarão o Filho de Deus 
e perguntarão: “Que feridas são estas nas tuas mãos?” E Jesus responderá: “São 
feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos”. 58

Jesus foi morto em um lugar chamado Calvário em uma sexta-feira, o sexto 
dia da semana. Suas preciosas mãos que tocaram e consolaram milhares de pes-
soas sofridas foram pregadas a uma cruz de madeira por soldados romanos. Seus 
pés que haviam caminhado quilômetro após quilômetro para aliviar o sofrimento 
humano foram pregados na cruz. Seu lado foi perfurado com uma lança para 
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confirmar que Ele tinha morrido. Quando seu lado foi perfurado, um fluxo de 
água e sangue jorrou de seu lado — isso foi testemunhado por João, um de 
Seus seguidores mais próximos. Ele foi confirmado como morto pelo centurião 
romano que estava encarregado de sua punição e o fato foi relatado a Pôncio 
Pilatos, o governador da Judeia. Mas a experiência mais dolorosa para Jesus foi 
ficar separado do amor de Seu Pai enquanto suportava a punição que nós mere-
cemos. Jesus morreu de coração partido quando sofreu pelos seus e pelos meus 
pecados. E enquanto Jesus sofria, Seu Pai Celestial estava sofrendo como um pai 
sofre por seu único filho que está sendo torturado e morto — e ainda assim Deus 
Pai permitiu que isso acontecesse a Seu próprio Filho para que você pudesse ser 
salvo. Esse nível extremo de amor é difícil de descrever e entender. 59

Na cruz onde Jesus morreu, podemos aprender muitas coisas. O mais impor-
tante é que podermos aprender sobre o incrível amor que Deus tem para cada 
um de nós. Também podemos aprender sobre a terrível penalidade do pecado, 
bem como a natureza eterna da sagrada lei de Deus. Se Deus pudesse mudar 
Sua lei perfeita e sagrada, então certamente Ele a teria mudado para impedir a 
morte de Seu próprio Filho. Contudo, Sua lei é imutável porque é perfeita e é um 
reflexo do caráter perfeito de Deus. 60

Na cruz, também podemos conhecer o ódio que Lúcifer sente por Deus e cada 
um de seus seguidores. De que lado você está hoje?61

 
Jesus foi cuidadosamente retirado da cruz. Seu corpo sem vida foi envolto 

em linho fino junto com cerca de 50 kg de mirra e aloés que foram doados por 
um homem chamado Nicodemos. Então, seu corpo foi colocado em uma tumba 
nova que havia sido esculpida em rocha em uma encosta próxima. Esse túmulo 
foi doado por um homem chamado José de Arimateia para que Jesus tivesse um 
lugar apropriado para ser enterrado. Depois que Ele foi colocado no túmulo, uma 
grande pedra foi rolada até a frente da porta. 62

No sétimo dia, Sábado, enquanto Jesus descansava no sepulcro onde estava 
enterrado, alguns dos líderes religiosos estavam se sentindo ansiosos. Eles lem-
braram que Jesus havia declarado anteriormente que ressuscitaria depois de três 
dias. Então, os líderes religiosos pediram a Pôncio Pilatos para proteger o túmulo 
de Jesus e colocar uma guarda romana ao redor dele até o final do primeiro dia 
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da semana. Seu pedido foi concedido — um selo foi colocado na pedra que 
cobria a entrada da tumba e uma guarda romana estava de vigia para se certificar 
de que nenhum de seus seguidores tirasse o corpo de Jesus da tumba e depois 
alegasse que Ele havia ressuscitado. 63

Na madrugada de domingo, o primeiro dia da semana, um grande terremoto 
aconteceu quando um anjo desceu do Céu e fez rolar a pedra que estava selando 
aquela tumba. Então, o anjo sentou-se sobre a pedra. O rosto do anjo parecia 
um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve. A guarda romana ficou com 
tanto medo que os guardas ficaram tremendo e paralisados como se estivessem 
mortos. Jesus foi, então, elevado da morte para a vida pelo poder de Deus. Sua 
ressurreição pode dar a cada um de nós a confiança de que o poder de Deus para 
criar e recriar a vida será usado para nos dar vida novamente quando Jesus vier 
pela segunda vez como Rei, com todos os Seus anjos, para nos levar para o Céu. 
A morte e ressurreição de Jesus é simbolizada pela cerimônia do batismo. Como 
Jesus foi ressuscitado, cada novo crente em Jesus é enterrado na água para sim-
bolizar sua morte para o pecado e, depois, ressuscitado para simbolizar sua nova 
vida que será guiada por Jesus e viabilizada por Seu poder. 64

Alguns dos guardas romanos então voltaram para Jerusalém. Eles disseram 
aos líderes religiosos tudo o que tinha acontecido na ressurreição de Jesus. Os 
líderes religiosos decidiram subornar a guarda romana com uma grande quantia 
em dinheiro para que eles dissessem que enquanto estavam dormindo em ser-
viço, os seguidores de Jesus vieram e O tiraram do túmulo. Tal como acontece 
com muitas histórias que são rapidamente inventadas por pessoas culpadas, essa 
história não faz sentido lógico, porque a guarda romana não saberia quem havia 
tirado o corpo de Jesus do túmulo se estivesse dormindo. 65

 
Depois que Jesus foi ressuscitado, Ele retornou ao Céu para obter a aceitação 

de Seu Pai de que Seu sofrimento e morte haviam satisfeito a penalidade por 
nossos pecados. Após a aceitação que Jesus recebeu de Deus o Pai, Ele retornou 
à Terra por 40 dias a fim de incentivar Seus seguidores antes de retornar para Sua 
casa no Céu. 66

Depois da ressurreição de Jesus, Deus ressuscitou muitas outras pessoas. 
Essas pessoas foram para a cidade de Jerusalém e apareceram para muitas 
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pessoas. Jesus foi visto por pelo menos 500 pessoas depois que Ele foi ressus-
citado — algumas dessas pessoas eram seguidores de Jesus, e outras não. O 
cuidado pessoal que Jesus tem por Seus seguidores fica claro com as reuniões 
que Jesus organizou depois de Sua ressurreição. A seguir estão três exemplos: 
Simão Pedro, Maria Madalena e Cléopas. 67

 
Simão Pedro foi um dos seguidores mais sinceros de Jesus. Pedro era um pes-

cador da cidade de Betsaida e foi convidado por Jesus para segui-lO. Pedro foi 
privilegiado ao viajar com Jesus por três anos. Ele viu Jesus curar pessoas com 
lepra, curar sua sogra, dar visão aos cegos, criar milagrosamente comida para 
mais de cinco mil famílias, acalmar instantaneamente uma tempestade e ressus-
citar Lázaro. Ele afirmou perante os seguidores de Jesus que Ele era, de fato, o 
Filho de Deus. Pedro amava a Jesus, mas não percebeu que se sua própria vida 
fosse colocada em perigo, ele negaria até mesmo que O conhecia. Podemos 
também pensar que seremos corajosos e fiéis quando formos obrigados a defen-
der o que é certo, mas é somente pelo poder de Deus que permaneceremos fiéis 
em meio à provação. 68

Quando Jesus estava sendo preso no Jardim do Getsêmani, Pedro tentou 
defender Jesus com sua espada. Ele cortou a orelha de Malco, o servo de um dos 
líderes religiosos. Jesus curou a orelha de Malco e disse a Pedro que guardasse 
sua espada. Ele explicou novamente a Pedro que Seu reino não estava nesta 
Terra e que Ele tinha vindo aqui para cumprir as profecias da Bíblia. Quando Jesus 
se permitiu ser preso, todos os seguidores de Jesus fugiram para se salvar. Mais 
tarde, Pedro ficou do lado de fora do palácio do sumo sacerdote, em Jerusalém, 
para que pudesse ouvir o julgamento de Jesus. Enquanto Pedro ouvia o julga-
mento, três pessoas diferentes o acusaram de ser um seguidor de Jesus, e a cada 
acusação, ele negou. Ele afirmou que nem mesmo conhecia Jesus. Depois da 
última negação de Pedro, ele deixou o palácio do sumo sacerdote e saiu à noite e 
lamentou muito o que fizera. Ele se arrependeu e pediu perdão por negar Jesus. 
É incentivador ler na Bíblia sobre um anjo que instruiu as mulheres que foram ao 
sepulcro a “irem dizer aos outros seguidores e a Pedro” para encontrar Jesus na 
Galileia. Jesus ama e se preocupa com cada um de nós e Ele nunca nos abando-
nará nem nos esquecerá. Ele nos ama mesmo quando cometemos um erro grave, 
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mesmo quando negamos que O conhecemos. Jesus pede para nos arrepender-
mos de nossos pecados para sermos perdoados e, assim, possamos viver com Ele 
para sempre em Seu reino. 69

 
Maria Madalena foi uma das seguidoras mais devotadas e dedicadas de Jesus. 

Depois que o Sábado havia passado e no início da manhã do primeiro dia da 
semana, Maria foi uma das primeiras pessoas a ir até onde Jesus havia sido enter-
rado. Quando Maria chegou ao túmulo de Jesus, um anjo lhe disse para não ter 
medo. O anjo disse que Jesus não estava mais lá porque Ele havia ressuscitado. 
Maria teve dificuldade em acreditar nas palavras do anjo e achou que alguém 
deveria ter tirado o corpo de Jesus do túmulo. Aquele foi um momento muito 
comovente e triste para Maria, como teria sido para qualquer um de nós. Não 
muito longe do túmulo, ela ficou chorando porque não sabia para onde Jesus 
havia sido levado. Então, Jesus apareceu a Maria, mas ela ainda não O reco-
nheceu. Jesus perguntou a ela: “Mulher, por que choras? Quem buscas?” Maria 
achou que Jesus era o jardineiro e respondeu: “Senhor, se tu o levaste, dize-me 
onde o puseste, e eu o levarei”. Então, Jesus se deu a conhecer a Maria quando 
Ele a chamou pelo nome. Maria ficou maravilhada quando se reuniu com seu 
Mestre. Jesus havia acabado de ressuscitar e, ainda assim, Ele esperou para enco-
rajar Maria, uma de Suas fiéis seguidoras, antes de viajar para o Céu para se reunir 
com Deus o Pai, e os muitos milhares e milhares de anjos sagrados. 70

Na tarde de domingo, enquanto Cléopas e outro seguidor de Jesus cami-
nhavam cerca de 13 km de Jerusalém até sua casa na cidade de Emaús, eles 
conversaram sobre os recentes eventos que tinham acontecido com Jesus. Eles 
ficaram muito tristes ao relembrar o julgamento e a morte de Jesus. Eles tinham 
esperado que Jesus governasse como Rei deles nesta Terra e, em vez disso, Ele 
havia sido morto. Enquanto caminhavam para casa, um companheiro de viagem 
juntou-se a eles. Por meio de um milagre, Jesus impediu que esses dois segui-
dores o reconhecessem para que eles pudessem se concentrar em Suas palavras 
incentivadoras. Jesus reservou um tempo para analisar as profecias da Bíblia que 
explicavam com antecedência como seria sua vida e sua morte. 71

Assim como você está lendo e compreendendo a mensagem do evangelho, 
Jesus ensinou o evangelho a Cléopas e a seu amigo enquanto caminhavam pela 
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estrada para Emaús. Ele os ajudou a entender que Seus seguidores se uniriam a 
Ele em Seu reino celestial, onde não haveria pecado e onde todos os cidadãos 
de Seu reino viveriam em paz uns com os outros. Quando chegaram a Emaús, os 
seguidores de Jesus O convidaram para ficar com eles durante a noite. Jesus acei-
tou o convite deles. Ao se sentarem para fazer a refeição da noite, Jesus pediu a 
bênção de Deus para sua comida e, então, permitiu que Seus seguidores vissem 
quem Ele realmente era. Então, Jesus desapareceu da vista deles e embora esti-
vesse começando a escurecer, os dois seguidores empolgados correram todo o 
caminho de volta a Jerusalém para contar aos outros seguidores de Jesus o que 
havia acontecido e o que Ele havia dito a eles. 72

 
Ao final do tempo de Jesus aqui na Terra, Ele encontrou-se com Seus seguidores 

em uma montanha em Betânia, no distrito da Galileia. Jesus teve uma última con-
versa incentivadora com Seus seguidores. Ele lhes disse que todo o poder agora 
era dado a Ele no Céu e na Terra, pois Ele completara com sucesso a parte cen-
tral do plano para salvar todo pecador que queira ser libertado da destruição do 
pecado. Ele instruiu Seus seguidores a agir e a ensinar a todas as pessoas de todas 
as nações as boas novas do evangelho. E, quando uma pessoa decidisse seguir 
Jesus, Ele instruiu que ela deveria ser batizada na água em nome de Deus o Pai, de 
Jesus o Filho, e do Espírito Santo. Devemos também ensinar todos os seguidores a 
observar os mandamentos que Jesus ensinou. Seu pensamento final foi assegurar 
a Seus seguidores que Ele estaria com eles até o fim deste mundo. 73

Quando o tempo de Jesus na Terra terminou, Ele subiu em uma nuvem 
enquanto Seus seguidores observavam. E enquanto Seus seguidores ainda 
olhavam para o céu para ter um último vislumbre de seu Mestre, dois anjos apa-
receram para eles e perguntaram por que eles estavam ali, olhando para o céu. 
Os anjos, então, explicaram que Jesus voltaria à Terra futuramente da mesma 
maneira que Ele partiu. As palavras dos anjos eram semelhantes a uma conversa 
anterior que Jesus teve com Seus seguidores quando Ele disse: “Não se turbe o 
vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há 
muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. 
E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim 
mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também”. Quando os seguidores 
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de Jesus entenderam que Ele voltaria para levá-los para casa para viver com Ele 
para sempre, eles se regozijaram e ficaram muito contentes. Que dia de regozijo 
será para os seguidores de Jesus quando Ele voltar para levá-los para casa! Você 
tem certeza hoje de que Jesus o levará para o Céu quando voltar? Espero que 
sim, mas se você precisar de mais informações específicas sobre como você pode 
ter essa garantia, encontrará esses detalhes nas duas seções a seguir. 74
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5
ConSidere oS doiS ladoS 

que eStão influenCiando SuaS deCiSõeS 

AO LONGO de nossa vida, várias forças estão nos influenciando a tomar de-
cisões. Nós herdamos tendências de nossos pais e gerações anteriores para 

fazer o bem ou pecar contra Deus. O ambiente em que fomos criados e os ami-
gos com quem nos associamos têm uma grande influência sobre nós. Lúcifer e 
os anjos maus, que estão sob seu controle, têm a capacidade de nos influenciar 
a pecar contra Deus através de várias tentações, mas eles não têm o poder de 
nos forçar a errar. O Espírito Santo e os anjos de Deus nos influenciam a seguir 
a sagrada lei de Deus, mas eles nunca nos forçarão a fazer o que é certo. Deus 
nos deu o poder de escolha — se quisermos amar e servir a Deus, precisaremos 
tomar a decisão de segui-lO completamente. Se você gostaria de seguir a Deus 
hoje, peça a Ele que lhe dê força e poder para tomar essa decisão que mudará 
sua vida. 75

 
Deus colocou os princípios de Sua sagrada lei em nossa mente para que pos-

samos saber o que é certo e errado — Ele inicialmente dá a cada um de nós uma 
consciência. Vamos agora pedir a Deus Sua sabedoria e compreensão ao respei-
tosamente lermos e entendermos a sagrada lei de Deus. 76
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Os Dois Fundamentos da Sagrada Lei de Deus
 
1

Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 
todo o teu pensamento. 

 
2

Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Trecho de: Mateus 22:37-40

 

 

Os Dois Mandamentos da Sagrada Lei de Deus
 
1

Não terás outros deuses diante de mim. 
 

2
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima 

nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás 
a elas nem as servirás; porque eu, o SENHOR teu Deus, sou Deus zeloso, que visito 
a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me 

odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus 
mandamentos. 

 

3
Não tomarás o nome do SENHOR teu Deus em vão; porque o SENHOR não terá por 

inocente o que tomar o seu nome em vão. 
 

4
Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Seis dias trabalharás, e farás 

toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR teu Deus; não farás 
nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a 
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tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas 
portas. Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo que 
neles há, e ao sétimo dia descansou; portanto abençoou o SENHOR o dia do 

sábado, e o santificou. 
 
 
 
5

Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que 
o SENHOR teu Deus te dá. 

 
6

Não matarás. 
 
7

Não adulterarás. 
 
8

Não furtarás. 
 
9

Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
 
10

Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, 
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem 

coisa alguma do teu próximo. 
Êxodo 20:3-17

 
 
 

Seu amor por Deus aumenta quando você começa a perceber quanto Ele o 
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amou mesmo quando você estava violando Sua lei e fazendo coisas que ferem a 
Ele e a Seu povo. Deus Pai permitiu que Jesus viesse à Terra para ser perseguido 
e sofrer a morte que você merece para que você pudesse ter vida eterna. Este 
nível de amor está acima de nossa compreensão — você permitiria que seu filho 
inocente fosse perseguido e morresse para que pessoas que o odeiam pudessem 
ter a oportunidade de viver? Essa é a diferença fundamental entre a mensagem 
do evangelho e a mensagem das falsas religiões — você é instruído a amar aque-
les que o odeiam e o perseguem, porque esse é o caráter de seu Pai Celestial e 
você é filho dEle. 77

Ao obedecer à lei de Deus, você está revelando ao universo que ama a Deus e 
quer segui-lO porque Ele o criou, o salvou e o ama como Seu filho. Deus nos disse 
que, se O amamos, guardaremos Seus mandamentos — este será o sinal do amor 
e apreço que você sente por Seu caráter e sabedoria. No entanto, sem a ajuda 
poderosa de Deus, você será incapaz de guardar Seus mandamentos. Por isso, 
peça a Deus para ajudá-lo a se tornar uma verdadeira testemunha e seguidor de 
Deus. Então, usando a fé (acreditando que o que Deus diz é verdade) e a graça 
(poder divino para se tornar como Jesus) que Ele lhe ofereceu, você se tornará 
um verdadeiro seguidor de Deus. 78

 
Louve a Deus! Pelo fato de você poder ser salvo da morte eterna porque Jesus 

tomou sobre si sua penalidade de sofrimento e morte. Louve-O! Pois você pode 
ser salvo do pecado, de ferir a Deus, porque Jesus lhe dará o desejo de amá-lO e 
obedecer Sua sagrada lei se você pedir e acreditar que Ele o ajudará. 79
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Com a ajuda poderosa de Deus, convido você a dar os seguintes passos 
para ser salvo do pecado e da morte eterna:

 

1. Peça a Deus para explicar claramente como você violou e continua violando a 
lei dEle. 
Muitos de nós estamos acostumados a violar a sagrada lei de Deus e, portanto, 
destruímos ou reduzimos grandemente a consciência que Deus nos deu. Mui-
tas vezes não conseguimos entender a diferença entre certo e errado. Ore 
sinceramente a Deus pedindo que Ele revele claramente seus pecados para 
que você compreenda sua necessidade de perdão e compreenda sua neces-
sidade de um Salvador do pecado. Leia com atenção a lei sagrada e peça a 
Deus para revelar o que você precisa mudar em sua vida. 80

“Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade; 
porque o pecado é iniquidade.” 1 João 3:4

“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.” 
Romanos 3:23

“Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.” 
Tiago 4:17

2.  Esteja genuinamente arrependido de seus pecados e acredite que Deus o sal-
vará, porque Jesus o amou tanto que Ele assumiu sua penalidade pelo pecado. 
Deus gostaria que TODOS nós fôssemos salvos — Ele ama a todos nós. Deus 
convida você a vir a Ele como você está, pecador e com fraqueza moral e 
receber um novo coração espiritual. Esse novo coração dará a você o desejo 
de colocar sua total confiança em Deus ao invés de em você mesmo — você, 
então, terá o desejo de seguir o caminho de Deus em vez de seu próprio 
caminho, pois terá consciência de que Deus tem sabedoria e amor perfeitos. 
Deus prometeu nos ajudar a parar de pecar a fim de que possamos estar em 
paz com Ele e ser um bom exemplo de um verdadeiro seguidor de Jesus. 81
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Para nós recebermos o dom que Deus nos oferece — o dom de uma nova 
vida seguindo Jesus e o dom de viver para sempre com Ele em Seu Reino 
— precisamos acreditar genuinamente que o que Deus nos disse é verdade 
(isso é chamado de “fé”). Deus já deu fé a cada um de nós. Se precisarmos de 
mais fé, podemos pedir a Deus que Ele ajude a aumentar nossa fé. Deus não 
espera que tenhamos fé sem evidência. Ele nos dá evidências para fundamen-
tar nossa fé de muitas maneiras. 82 Por exemplo:

• Deus mudará nosso coração e nos dará uma nova vida que estará em paz 
com Ele — essa mudança é feita pelo poder do Espírito Santo. Essa é 
uma das provas mais claras e poderosas de Sua existência e poder, porque 
todos nós podemos experimentar essa mudança, não importa onde viva-
mos nem nosso nível de educação. 83

• Podemos entender que o design complexo do corpo humano, as estrelas, 
plantas e animais foram todos projetados por um Criador muito poderoso 
e habilidoso. Deus afirma que Ele é nosso Criador e o Criador de todas as 
coisas. Se orarmos a Deus e pedirmos que Ele se revele a nós por meio de 
Sua criação, Ele começará a se revelar a nós por meio de vários exemplos 
na natureza. Deus providenciou uma variedade de lições espirituais que 
podemos observar na natureza. 84

• As profecias da Bíblia que previram eventos passados, incluindo as profe-
cias mencionadas nesta apresentação do evangelho, foram cumpridas com 
exatidão. Deus fez com que a Bíblia fosse escrita por uma grande variedade 
de escritores. É Sua criação e não há nenhum outro livro como esse. 85

• Se você tiver o privilégio de falar com outros seguidores verdadeiros de 
Jesus, ouvirá as experiências que eles tiveram com Deus. Eles poderão com-
partilhar as razões de sua fé em Deus, e isso o ajudará a aumentar sua fé. 86

• Se você tem uma Bíblia para ler, então você é abençoado por ter o livro 
de instrução e incentivo de Deus. Muitos seguidores de Jesus foram per-
seguidos e até mesmo mortos por possuírem uma Bíblia ou traduzi-la para 
outras línguas. Quando você enfrenta uma provação ou precisa tomar 
uma decisão, pode pedir a Deus que o leve à melhor solução usando os 
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conselhos encontrados na Bíblia. Devemos sempre tratar a Bíblia com res-
peito e honra — e devemos orar antes de lermos a Bíblia para que Deus 
nos leve a entender claramente Sua Palavra. Alguns versículos da Bíblia são 
mais difíceis de entender do que outros. É sábio basear uma conclusão em 
vários versículos da Bíblia, em vez de em apenas um versículo que você 
possa entender mal. 87

• Deus deu promessas a cada um de nós. Essas promessas são encontradas 
na Bíblia. Deus se agrada quando confiamos em Suas promessas e com-
preendemos que Ele cumprirá a promessa que pedimos exatamente como 
a lemos ou melhor ainda. Deus cumpre Suas promessas de acordo com Seu 
tempo perfeito. À medida que clamamos as promessas de Deus para aben-
çoarmos os outros, amarmos mais a Deus e provermos as necessidades de 
nossa família, entenderemos mais o poder e o amor de Deus por nós. 88

• Cada um de nós tem o privilégio de falar com Deus como a um amigo — 
isso se chama “oração”. Ao falarmos com Deus e agradecermos a Ele por 
suas muitas bênçãos e pedirmos orientação e ajuda para nossa vida, tere-
mos mais uma prova para fundamentar nossa fé. 89

 
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos 
aliviarei.” Mateus 11:28

“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 eterna.” João 3:16

“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo 
que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, 
e assentou-se à destra do trono de Deus.” Hebreus 12:2

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” Romanos 6:23

“E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está 
próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho.” Marcos 1:15
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“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o 
que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.” Provérbios 28:13

“E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito 
novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um 
coração de carne.” Ezequiel 36:26

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de 
vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se 
glorie.” Efésios 2:8-9

“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que 
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é 
galardoador dos que o buscam.” Hebreus 11:6

“Vinde então, e argui-me, diz o SENHOR: ainda que os vossos 
pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como 
a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão 
como a branca lã.” Isaías 1:18

“Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que 
todo aquele que comete pecado é servo do pecado.” João 8:34

3. Peça perdão diretamente a Deus. 
À medida que Deus revela a você seus pecados, peça-Lhe perdão e reivindi-
que as seguintes promessas. Jesus apresentará pessoalmente seu pedido de 
perdão a Deus o Pai e pedirá que seus pecados sejam perdoados e esqueci-
dos porque Ele sofreu nossa penalidade pelo pecado. 90

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.” 1 João 1:9

“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 
homens, Jesus Cristo homem.” 1 Timóteo 2:5

“Tornará a apiedar-se de nós; sujeitará as nossas iniquidades, 
e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar.” 
Miqueias 7:19
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Depois de receber o perdão de Deus, peça perdão àqueles contra quem você 

pecou e com a ajuda de Deus, faça o melhor para acertar as coisas. 
“Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de 
Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 
Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor.” 
1 João 4:7-8

 
 
Se você aceitou genuinamente os passos acima, falando com Deus sobre eles 

e aplicando-os à sua vida, agora você está completamente perdoado de todo e 
qualquer pecado que tenha cometido em sua vida. Você foi liberto da penalidade 
do pecado por causa do sacrifício de Jesus por você. Olhe para o futuro! Agora 
você pode estar em paz com Deus e ter certeza de que se reunirá com Ele no Céu 
quando Jesus retornar à Terra. Você também deve perdoar prontamente aqueles 
que pecaram contra você — já que Deus o perdoou, Ele também espera que 
você perdoe e seja misericordioso com as outras pessoas. 91

Agora que está perdoado, você tem o privilégio de ser um representante de 
Jesus, revelando aos outros o caráter de Jesus. Essa será sua nova vida como um 
seguidor de Jesus e será vivida um dia de cada vez, porque Deus prometeu nos 
dar força e poder para um dia. Concentre-se no dia de hoje e saiba que Jesus 
nunca o deixará nem o abandonará. Ele colocará um anjo sagrado para ficar con-
tinuamente a seu lado. Ele o abençoará com a presença do Espírito Santo que 
dará a você amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fé, mansidão e 
temperança. Jesus apresentará pessoalmente seus pedidos de oração a Deus o 
Pai, e você será tratado como Seu filho, e Ele abrirá para você a porta de todas 
as bênçãos do Céu, porque você faz parte de Sua família. 92

A mudança que Deus fez em sua vida é maravilhosa e estimulante, e ainda há 
muito mais a aprender à medida que você for conduzido ao longo do caminho 
estreito por Deus e por Suas instruções que estão na Bíblia. Na próxima seção 
você aprenderá como andar com Deus todos os dias. Ser perdoado é o começo 
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maravilhoso de sua nova vida em Jesus. Aprender a amar a Deus e a cada pes-
soa é aquilo em que, agora, você terá o privilégio de se concentrar a cada dia 
enquanto continua no caminho para o Céu. 93
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6
Sinta-Se enCorajado ao entender Como 

voCê pode viver uma vida Com SignifiCado 
e amor a partir de hoje

AO COMEÇAR sua nova vida como seguidor de Jesus, você encontrará mui-
tos pensamentos e métodos novos para lidar com tentações, provações e 

decisões. Cada dia tem o potencial de fortalecer seu relacionamento com Deus, 
de modo que você entenda mais claramente que você é realmente Seu filho ou 
Sua filha. A jornada de cada pessoa ao longo do caminho para o céu é única. 
Deus direcionará seu caminho de acordo com as prioridades que serão de maior 
benefício para você e para as pessoas que você influencia. Com a experiência de 
caminhar com Jesus em meio às provações da vida, seu caráter crescerá e ama-
durecerá, assim como um grão de milho plantado cresce e amadurece e dá frutos 
quando é plantado em bom solo e regado. 94 

 
Para ter sucesso, você precisará se concentrar na vida de Jesus todos os dias. 

Ao procurar conhecer a Deus de todo o seu coração, mente e força, você será 
recompensado com vislumbres de quem é Deus. Pelo poder do Espírito Santo, 
você conseguirá amar a Deus acima de tudo e amar não apenas as pessoas 
amigáveis, mas também seus inimigos. Se você começar a ficar desanimado ou 
cansado, olhe para o céu e peça a Deus para lembrá-lo da vida e do sacrifício de 
Jesus; peça força e coragem para continuar a ser um fiel seguidor. 95
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Jesus tem um amor que está muito acima de qualquer tipo de amor que já 
experimentamos aqui na Terra. Tornar-se amoroso como Jesus, é algo que você 
pode esperar em sua nova vida plena e significativa. Vamos agora considerar 
alguns aspectos do amor de Jesus. 96 Ele tem um amor que. . . 

permanece mesmo quando não é apreciado e é rejeitado. 

continua em meio a circunstâncias dolorosas ou angustiantes. 

procede de um coração terno e sensível. 

deseja que tenhamos sucesso mesmo que tenhamos cometido grandes 
erros no passado. 

é solidário e não tem ciúmes de outros relacionamentos amorosos que 
temos. 

é humilde e não se vangloria de como seu amor é superior em compa-
ração ao nosso. 

é apropriado para cada ocasião — sempre puro e modesto. 

está livre de todo egoísmo e está focado em fazer o bem para os 
outros promoverem sua felicidade. 

não é facilmente provocado ou irritado por palavras, pensamentos ou 
ações inadequados de outras pessoas. 

concentra-se em nossos traços positivos de caráter e não está ansioso 
para encontrar nossas falhas. 

se alegra conosco quando nosso caráter está sendo transformado para 
se assemelhar ao de Jesus. 

leva nossos fardos. 

é esperançoso — jamais desiste de nós ao longo de nossa vida. 

suporta todas as dificuldades e sofrimentos para que possamos viver 
juntos como uma família no futuro. 

nunca falha sob nenhuma circunstância. 97
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Ao refletir na vida e no amor de Jesus todos os dias e ao procurar tornar-se 
como Jesus pelo poder divino que Deus está ansioso para lhe dar por intermédio 
do Espírito Santo, você se tornará como Jesus e essa mudança trará paz a seu cora-
ção. Lembre-se de que você não conseguirá se tornar semelhante a Jesus tentando 
ser como Ele com sua própria força — se isso fosse possível, você se tornaria orgu-
lhoso como Lúcifer. Sua nova vida como seguidor de Jesus concentra-se no poder 
e na força de Deus. Você será bem-sucedido ao ter fé nas promessas de Deus de 
mudar você para se tornar semelhante a Jesus. Essa fé é uma dádiva de Deus; 
portanto, certifique-se de pedi-la e acreditar que Deus está ansioso para provê-la. 
Essa mudança ocorre por meio do poder do Espírito Santo em cooperação com 
seu consentimento voluntário e o esforço abençoado por Deus. 98

No final desta seção, você encontrará uma série de promessas contidas na 
Palavra de Deus, a Bíblia, que o incentivarão a cada dia em sua nova busca de 
se tornar como Jesus — em palavras, pensamentos, ações e motivações. Guarde 
essas promessas em sua mente para que você nunca as esqueça. Se você é afor-
tunado o suficiente para ter uma Bíblia, você é muito abençoado por ter toda a 
Sua Palavra — valorize esse presente e compartilhe-o com os outros. Se você não 
tem acesso a uma Bíblia, louve a Deus pelas porções da Bíblia que são encontra-
das nesta apresentação e pacientemente faça um pedido a Deus para que lhe dê 
uma Bíblia completa. 99

 
 
Peça a Deus para ajudá-lo a entender o que outras pessoas precisam e Ele o 

ajudará a amar verdadeiramente seu próximo. Deus é o criador de todas as coisas 
boas e isso inclui o dom da hospitalidade. Que alegria é considerar o que outra 
pessoa precisa — pode ser uma palavra de incentivo, um copo de água gelada, 
uma refeição cuidadosamente preparada, um casaco, alguns sapatos novos, uma 
oração pelas necessidades de sua família, um texto da Bíblia ou uma apresenta-
ção sobre o evangelho. 100

Considere o que você gostaria de receber se pudesse trocar de lugar com 
a pessoa que deseja ajudar. Uma das razões pelas quais Jesus nos resgatou da 
morte é porque é isso o que Ele gostaria de receber se estivesse em nosso lugar 
— se nossas circunstâncias fossem invertidas. 101
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Deus espera que sejamos motivados a ajudar os outros por causa da gratidão 
que temos em nossos corações por tudo o que Ele fez por nós. Como filhos de 
sua família, agora desejamos agir como Deus — queremos ser uma bênção para 
os outros. Deus é muito generoso e prometeu nos recompensar por todas as 
coisas boas que fazemos para Ele por meio de Seu poder, mas Deus nunca nos 
dará uma recompensa que nos deixe orgulhosos. Nós não somos recompensados   
porque merecemos; estamos simplesmente fazendo o que um membro da família 
de Deus deve fazer. Uma de nossas maiores recompensas será encontrar pessoas 
no Céu que ajudamos espiritual ou materialmente quando vivíamos na Terra. 102

 

 
Ao iniciar sua nova vida com Deus, você encontrará desafios e receberá muitas 

bênçãos. A seguir estão algumas dicas úteis para você andar com Deus ao longo 
de Seu estreito caminho para o Céu: 

• Como Deus o guia todos os dias, você será abençoado com sinais de Seu 
amor — você também pode esperar ser confrontado por provações e deci-
sões difíceis. Essas provações e decisões são o método que Deus usa para 
ajudar seu caráter a crescer e amadurecer. Todo desafio é uma oportunidade 
de aprender mais sobre a sabedoria e o poder de Deus e, portanto, você 
deve louvar a Deus quando se deparar com dificuldades. Ao ganhar expe-
riência confiando no caminho de Deus, seus pensamentos e sentimentos 
mudarão, e você se tornará cada vez mais parecido com Jesus. Você ainda 
terá sua própria personalidade, mas, ainda assim, desejará ter palavras, pen-
samentos e ações como Jesus. Esse processo de se tornar cada vez mais 
semelhante a Jesus continuará enquanto você estiver aqui nesta Terra. O 
seguidor de Jesus que se torna tão confiante e amoroso como uma crianci-
nha inocente, que é verdadeiramente convertido e segue a Deus de todo o 
coração, crescerá para ser como Jesus por um processo de aprendizado pro-
dutivo de obediência contínua motivada pelo amor. Como nosso exemplo, 
Jesus aprendeu com as provações que vivenciou na Terra e, no entanto, não 
aprendeu pecando, aprendeu sendo obediente a Deus, o Pai. 103
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• Se você está desconsiderando intencionalmente qualquer ordem conhe-
cida de Deus, então você é desobediente como Adão e Eva foram e ainda 
não entregou totalmente sua vontade a Deus — você ainda não está con-
vertido como um filho de Deus confiante e humilde. Se esta é sua situação, 
ore sinceramente a Deus para ajudá-lo e diga a Ele que você gostaria de 
Sua poderosa ajuda para tomar cada decisão segundo Seu perfeito con-
selho. Não é seguro tomar nenhuma decisão sem submetê-la à orientação 
de Deus — devemos submeter tudo a Deus, se quisermos estar sob Seu 
pleno cuidado. Qualquer coisa menor do que uma submissão completa 
significa que ainda não confiamos em Deus e sentimos que sabemos mais 
do que Deus para tomar certas decisões. É bom lembrar de que uma sub-
missão incompleta fez Eva e Adão pecarem contra Deus. Se você pecar 
— se você se afastar do caminho de Deus e seguir as tentações de Lúcifer 
ou um hábito antigo — volte-se rapidamente a Deus e arrependa-se de seu 
pecado e peça Seu perdão. Deus sempre estará disponível para ajudá-lo a 
voltar para o caminho estreito que leva ao Céu — como seu Pai amoroso, 
Ele nunca o deixará nem o abandonará. 104

• Por favor, não desanime se você estiver tendo pensamentos ou falando 
palavras que não agradam a Deus. Perceba que esses são hábitos de sua 
antiga vida ou tentações. Peça a Deus para ajudá-lo a pensar em algo como 
um de seus versículos favoritos da Bíblia, em algo que você aprecia sobre a 
vida de Jesus, ou coisas que você apreciará sobre o Céu ou em uma canção 
espiritual. Se você está acostumado a falar e a agir impulsivamente, peça 
a Deus para ajudá-lo a falar e a agir com prudência, buscando Sua orien-
tação. Quando você procura constantemente a ajuda de Deus em cada 
pequena provação e decisão, então, Deus saberá que você confiará nEle 
quando precisar tomar decisões importantes. 105

• Quando precisar de ajuda para tomar uma decisão, pergunte a Deus o que 
Jesus faria e lembre-se de que, ao estudarmos e considerarmos a vida de 
Jesus, nos tornaremos cada vez mais semelhantes a Ele. Se você pedir a 
Deus para ajudá-lo a superar qualquer pecado, a resposta Dele sempre será: 
“Estou aqui para ajudá-lo”. Ele também esperará que você trabalhe com 
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Ele ao exercitar seu poder de escolha — peça a Deus para ajudá-lo a estar 
disposto a escolher o caminho certo. Para pedidos diferentes de vencer o 
pecado, você nem sempre receberá a resposta rapidamente; às vezes, Deus 
pode desejar que você espere pacientemente por Sua resposta, e, às vezes, 
Ele poderá dar a resposta quando você chegar ao Céu. O tempo e o plano 
de Deus são perfeitos, Ele sabe o que é melhor — nós devemos confiar em 
Deus como um filho que confia completamente em um pai amoroso. Uma das 
lições que você aprenderá ao experimentar muitas provações é que Deus é 
sempre confiável, mesmo quando você não entende Seu propósito ou plano. 
Por exemplo, há orações para cura física que Deus responde rapidamente, 
e também há momentos em que teremos que esperar pacientemente até 
chegarmos ao Céu para sermos curados. Nossa parte é fazer nosso pedido 
com fé e crer que nosso Pai amoroso proverá a ajuda de que precisamos em 
Seu perfeito tempo e de acordo com Sua perfeita vontade. Devemos confiar 
em Seu amor, bem como em Seu poder e sabedoria, e devemos deixar o 
resultado de nosso pedido de oração aos cuidados de Deus. 106

• Salvação não é como qualquer outro dom — é um dom que foi dispo-
nibilizado para você por meio do sacrifício mais doloroso já feito. Não 
desperdice esse sacrifício. Se você levou uma vida pecaminosa e sente que 
não é digno de aceitar o dom da salvação de Deus, você está certo em se 
considerar indigno; no entanto, uma decisão ainda pior seria não aceitar 
esse dom que Deus oferece a você a um custo infinito para Ele mesmo e 
para Seu Filho. Deus oferece a você esse precioso dom porque Ele quer 
que o aceite — confie que o plano dEle para você é o melhor. Você pode 
ter causado a Ele tremenda dor por causa de sua vida passada de pecado; 
por favor não continue Lhe causando dor recusando o dom da salvação — 
aceite o dom dEle agora, abandone seus pecados e peça perdão a Deus 
e uma nova vida com Jesus a seu lado. Jesus e Deus estão esperando 
para perdoá-lo completamente, não como o homem perdoa, mas como 
somente Deus pode perdoar. 107

• Mesmo que você seja muito jovem ou se estiver chegando ao fim da vida 
— hoje é o melhor dia para se tornar um seguidor de Jesus. Entregue tudo 
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a Deus hoje, confie em Seu dom de salvação e comece a viver uma nova 
vida com Jesus agora mesmo — você nunca se arrependerá dessa decisão. 
Você está fraco? Peça a Deus para lhe dar força. Você está desanimado por 
causas das escolhas que fez no passado? Peça a Deus para incentivá-lo com 
Sua paz e perdão — e, como um favor especial, peça a Ele para ajudá-lo 
a entender quanto Ele o ama e deseja que você viva para sempre com Ele 
no Céu. 108

• Por meio do poder de Deus, nunca desista! Como um cristão novato, você 
é inexperiente e encontrará muitos desafios novos. Mesmo quando não 
entende os eventos da vida, mesmo quando está desanimado por seus 
próprios fracassos — perceba que Deus o ama e continuará sempre a seu 
lado. Peça a Deus que lhe dê fé por meio de Seu amor por você e aguarde 
ansiosamente pelo dia que está chegando, quando você se reunirá com 
Jesus no Céu. Continue olhando para o alto! 109

 

“Pela manhã ouvirás a minha voz, ó SENHOR; pela manhã 
apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei.” Salmo 5:3

“Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te estribes 
no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus 
caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” Provérbios 3:5-6

“Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, 
dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando 
um menino, o pôs no meio deles, E disse: Em verdade vos digo 
que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, 
de modo algum entrareis no reino dos céus.” — Mateus 18:1-3

“A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do 
SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos símplices.” Salmo 19:7

“Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei 
está dentro do meu coração.” Salmo 40:8
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“Fizeste bem ao teu servo, SENHOR, segundo a tua palavra.” 
Salmo 119:65

“Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação 
do meu coração perante a tua face, SENHOR, Rocha minha e 
Redentor meu!” Salmo 19:14

“Uma coisa pedi ao SENHOR, e a buscarei: que possa morar na 
casa do SENHOR todos os dias da minha vida, para contemplar a 
formosura do SENHOR, e inquirir no seu templo.” Salmo 27:4

“Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-
te-ei com os meus olhos.” Salmo 32:8

“Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a 
boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.” Filipenses 1:6

“Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me 
de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar 
comida.” João 4:7-8

“Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes 
uns aos outros.” João 13:35

“Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro.” 1 João 4:19

“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.” João 1:12

“Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho 
a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na 
mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.” 2 Coríntios 3:18

“Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em 
meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar 
de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos 
dou; não vo-la dou como o mundo a dá.  Não se turbe o vosso 
coração, nem se atemorize.” João 14:26-27
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“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.” Gálatas 5:22–23

“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque 
ele confia em ti.” Isaías 26:3

“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que 
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é 
galardoador dos que o buscam.” Hebreus 11:6

“Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará 
continuamente na minha boca.” Salmo 34:1

“Deleita-te também no SENHOR, e te concederá os desejos do 
teu coração.” Salmo 37:4

“Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me 
possa fazer o homem.” Salmo 56:11

“Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de 
benefícios; o Deus que é a nossa salvação…” Salmo 68:19

“Em ti, SENHOR, confio; nunca seja eu confundido.” Salmo 71:1

“Porque o SENHOR Deus é um sol e escudo; o SENHOR dará 
graça e glória; não retirará bem algum aos que andam na retidão.” 
Salmo 84:11

“Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te 
guardarem em todos os teus caminhos.” Salmo 91:11

“Salmo de Davi. O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. 
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas 
tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da 
justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale 
da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás 
comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma 
mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha 
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cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a 
bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha 
vida; e habitarei na casa do SENHOR por longos dias.” Salmo 23

“Salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as 
terras.  Servi ao SENHOR com alegria; e entrai diante dele com 
canto.” Salmo 100:1-2

“Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua 
oração.” Salmo 102:17

“Com todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos 
teus mandamentos.   Escondi a tua palavra no meu coração, para 
eu não pecar contra ti.” Salmo 119:10-11

“Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu 
caminho.” Salmo 119:105

“Sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas.” 
Salmo 147:3

“Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não 
o sabendo, hospedaram anjos.” Hebreus 13:2

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” João 8:32

“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque 
eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a 
destra da minha justiça.” Isaías 41:10

“E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, fá-los-ei 
caminhar pelas veredas que não conheceram; tornarei as trevas 
em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas.   Estas coisas 
lhes farei, e nunca os desampararei.” Isaías 42:16

“Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem 
nenhum vigor.” Isaías 40:29
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“Todo o que o Pai me dá virá a mim; e o que vem a mim de 
maneira nenhuma o lançarei fora.” João 6:37

“Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para 
vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; Mas alegrai-
vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para 
que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.” 
1 Pedro 4:12-13

“Este habitará nas alturas; as fortalezas das rochas serão o seu 
alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas.” 
Isaías 33:16

“Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, 
que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a 
tentação dará também o escape, para que a possais suportar.” 
1 Coríntios 10:13

“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer 
coisa, fazei tudo para glória de Deus.” 1 Coríntios 10:31

“Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me 
são ocultos.” Salmo 19:12

“E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.” 
Tiago 1:5

“Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, 
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo 
escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo.   
E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai 
à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, E à ciência a temperança, 
e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, E à piedade 
o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade.” 2 Pedro 1:4-7
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“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve 
também em Cristo Jesus.” Filipenses 2:5

“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo 
do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de 
variação.” Tiago 1:17

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que 
é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há 
algum louvor, nisso pensai.” Filipenses 4:8
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7
enContre a verdadeira paz em meio àS 

tempeStadeS da vida

MUITAS provações e eventos difíceis estão atualmente testando a paciência 
dos seguidores de Jesus.  Ao ficar perto de Jesus, você ficará tranquilo com 

a presença dEle e perceberá que essas provações difíceis chegarão ao fim e que 
um dos eventos mais incríveis da história do universo está chegando em breve 
— a segunda vinda de Jesus à Terra. Em nossa seção final a seguir, analisaremos 
alguns dos detalhes dos eventos atuais e futuros para que você possa estar mais 
bem preparado para eles. 110

 

No final de nosso tempo na Terra, haverá apenas dois lados

Aqueles que estão do lado de Deus:

• Obedecerão aos Dez Mandamentos de Deus e terão a mesma fé forte que 
Jesus tinha. 

• Amarão seus inimigos e farão o bem àqueles que os odeiam. 

• Divulgarão o evangelho a todas as nações, tribos, línguas e pessoas. 

• Serão perseguidos por aqueles que estão do lado de Lúcifer. 111

Aqueles que estão do lado de Lúcifer:

• Desobedecerão aos Dez Mandamentos de Deus. 

• Serão hostis e odiarão quem discordar deles. 
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• Amarão mais a este mundo do que o Céu. 

• Perseguirão aqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus. 112

 

 Três advertências para seu futuro

A batalha sobre a lei de Deus:

A maior batalha que você testemunhará no futuro será uma escalada da 
mesma batalha espiritual que tem sido travada desde que Lúcifer pecou contra 
Deus e foi expulso do Céu. A batalha é simplesmente esta: aqueles que estão 
do lado de Lúcifer tentarão convencer você de que a lei de Deus não é perfeita 
e que precisa ser mudada. Ao longo desta batalha; sempre haverá seguidores 
fiéis de Jesus que escolherão obedecer à Sua lei e terão fé de que Sua lei é 
perfeita. Haverá muitos eventos assustadores no final de nossos dias na Terra. 
Não tenha medo, confie nas promessas de Deus mencionadas na seção anterior 
para ajudá-lo nesses momentos e lembre-se de manter seu foco em Jesus — Ele 
sempre estará com você. Se você está confuso quanto a qual caminho seguir, 
lembre-se de amar a Deus com todo o seu coração, alma e mente; e amar ao 
próximo como a si mesmo. Se você está procurando conhecer e fazer a vontade 
de Deus, você será conduzido para o caminho certo. 113

Eventos sobrenaturais estranhos:

É importante atentar para o fato de que nem todos os eventos sobrena-
turais são de Deus. A seguir estão alguns exemplos de eventos sobrenaturais 
futuros que serão causados por Lúcifer:

• Jesus nos advertiu de que haverá pessoas afirmando ser o próprio Jesus; 
mas elas serão enganadoras. Lúcifer aparecerá como um anjo de luz e 
enganará muitas pessoas. Veja como você pode saber a diferença entre o 
engano de Lúcifer e a segunda vinda de Jesus: quando Jesus voltar à Terra 
para nos levar ao Céu, Ele virá com milhões de santos anjos e ressuscitará 
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todos os Seus seguidores de suas sepulturas a seu comando. Aqueles 
seguidores de Jesus que ainda estiverem vivos em Sua segunda vinda tam-
bém serão elevados ao céu para estar com Jesus. Sua vinda será sonora e 
toda pessoa a verá; você ouvirá o som de uma trombeta e a Terra tremerá, 
e algumas ilhas se moverão de onde elas estão atualmente. Durante esse 
período, aqueles que não são seguidores de Jesus tentarão se esconder. 
Jesus permanecerá nas nuvens no Céu, enquanto aqueles que são segui-
dores de Jesus serão levados para o Céu para acompanhar Jesus em Sua 
viagem de volta ao Céu. 114

• Lúcifer chamará fogo do céu como um exemplo de seu poder. Lembre-se 
de que Lúcifer foi criado com muito poder e ele mostrará um pouco desse 
poder para enganar as pessoas e convencê-las de que ele é realmente um 
anjo de luz. Felizmente, Deus é infinitamente mais poderoso do que Lúcifer. 
Será necessário andar pela fé durante esse período e não olhar para Lúcifer 
nem ouvir o que ele tem a dizer — não presuma que você é forte o suficiente 
para resistir a esse engano. Lembre-se da lição que Eva aprendeu no Jardim 
do Éden — não seja curioso sobre o que Deus proibiu, em vez disso, se 
afaste e ore pedindo forças para permanecer fiel a Jesus e à Sua lei. 115

O que acontece quando uma pessoa morre?

A primeira mentira de Lúcifer para Eva foi que ela não morreria se pecasse 
contra Deus. Eva morreu muitos anos atrás e espera pela ressurreição dos salvos 
enquanto dorme silenciosamente na sepultura, como fazem os demais filhos 
de Deus que estão dormindo. Só Deus tem o poder de viver eternamente (isso 
também chama-se ser imortal). Na segunda vinda de Jesus, Seus seguidores 
receberão a vida eterna como um dom, mas sem o poder de sustentação de 
Deus, os humanos não são imortais. À medida que a história da Terra chegar 
ao fim, Lúcifer mais uma vez tentará nos enganar, repetindo a mesma men-
tira — que nós não morremos realmente no fim de nossas vidas, mas apenas 
mudamos de forma ou vamos para algum outro lugar. A Bíblia explica que os 
mortos não sabem de nada; eles são incapazes de louvar a Deus. Lembre-se 
de que Lúcifer e seus anjos têm a capacidade de se transformar em anjos de 
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luz, assim como em parentes mortos. À medida que experimentamos a dor de 
perder nossos familiares e amigos para a morte, não seja enganado, mas seja 
abençoado pela verdade de que os mortos não sabem nada até que sejam 
ressuscitados na primeira ressurreição dos salvos na segunda vinda de Jesus 
ou na segunda ressurreição dos perdidos. 116

 

 Três bênçãos para seu futuro

A Bênção de Dormir:

Ao acordar de um bom sono parece que você acabou de fechar os olhos 
e foi dormir um momento atrás. Jesus nos disse que quando um de Seus 
seguidores morre, é como dormir — o próximo momento que eles estarão 
conscientes será quando eles acordarem e virem Jesus vindo para levá-los 
para o Céu em um evento chamado de “ressurreição” — isso ocorrerá na 
segunda vinda de Jesus à Terra. A ressurreição de Jesus nos dá confiança 
de que Ele tem o poder de ressuscitar cada um de Seus seguidores e dar-
-lhes a vida eterna. Nosso Deus é tão poderoso que Ele pode recriar cada 
um de seus seguidores fiéis em um único instante. Quando ressuscitarmos, 
reconheceremos uns aos outros, mas nossos novos corpos serão perfeitos e 
seremos vestidos com um belo manto branco parecido com luz. Deus tam-
bém preservará nosso caráter — os pensamentos e sentimentos habituais que 
desenvolvemos com o poder de Deus ao longo de nossa vida enquanto vive-
mos na Terra. Ao experimentamos a dor da morte de nossos entes queridos e 
amigos, lembremo-nos também da bênção do sono. 117

A Bênção da Confiança:

Em algum momento, aqueles em posições de liderança tornarão ilegal para 
os seguidores de Jesus obedecer Sua lei perfeita. Leis cada vez mais severas 
perseguirão aqueles que forem obedientes à lei real de Deus. Ao ouvir essas leis 
sendo discutidas, será sensato que você e sua família peçam a Deus que os ajude 
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a mudar-se para um local isolado onde vocês possam aprender a cultivar seu 
próprio alimento. À medida que a perseguição aumentar, chegará um momento 
em que você não poderá mais comprar ou vender nada — esse será o momento 
em que você precisará confiar em Deus para suprir todas as suas necessidades. 
Quando você for avisado por Deus para fugir para a proteção das montanhas 
ou outros lugares desolados, deverá sair imediatamente e sem demora. Se você 
estiver fora de sua casa quando receber este aviso, não volte para buscar o que 
quer que seja — esse será o momento de confiar plenamente na provisão de 
Deus para você. Somos instruídos por Jesus a orar para que nosso momento de 
partida não aconteça no dia de Sábado. Também somos advertidos de que nós, 
que somos casados, não devemos continuar tendo filhos, ao percebermos que 
este momento se aproxima — Jesus adverte especificamente que não devemos 
ter um bebê conosco durante este período de perseguição. Ao experimentar-
mos a dor da perseguição, também experimentaremos a bênção de confiar em 
Deus plenamente para suprir nossas necessidades. 118

A Bênção do Julgamento e da Justiça Perfeita de Deus:

Na Terra, temos sorte se moramos em um lugar que tenha leis e juízes 
justos. Quando uma pessoa está sendo julgada por um crime, o juiz analisa a 
prova que foi apresentada ao tribunal para determinar se a pessoa é culpada 
ou inocente. 

Nós podemos ser muito gratos pelo fato de Deus Pai ser um juiz perfeito 
que jamais mente nem comete enganos. Cada pessoa na Terra tem sido cul-
pada de pecar contra o governo de Deus; portanto, cada um de nós será 
julgado por Deus em Seu tribunal no Céu para determinar se nossos pecados 
foram perdoados e para provar se somos genuínos seguidores de Jesus. 119

A lei que Deus usará para nos julgar serão os Dez Mandamentos: Sua lei 
perfeita e sagrada. Os princípios de Sua lei podem ser claramente entendidos 
por qualquer pessoa que peça ajuda a Deus. Deus colocou os conceitos de 
Sua lei em nosso coração para que possamos saber a diferença entre o certo 
e o errado. Quando o caso de um seguidor declarado de Jesus vier diante de 
Deus, nosso advogado e testemunha será Jesus — Ele é quem testificará a 
Deus Pai se fomos um de Seus verdadeiros seguidores. 120
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A prova que Deus usará para fazer Seu julgamento é completa e muito 
mais detalhada do que qualquer prova encontrada em qualquer tribunal da 
Terra. Deus registra cada palavra, pensamento, motivação e ação de toda a 
sua vida — isso é usado como evidência. Deus também está completamente 
ciente do ambiente em que você foi criado e da influência de outras pessoas 
em sua vida. Deus é uma das testemunhas dessa prova, bem como seu anjo. 
Somente Deus tem o poder, como um ser divino, de analisar tantas informa-
ções e fazer um julgamento perfeito sobre você. 121

Quando seu caso judicial chegar diante de Deus Pai, se você for julgado 
como sendo atualmente obediente à lei de Deus pelo poder que Ele lhe deu, 
então você será julgado por Deus o Pai como um genuíno seguidor de Jesus. 
Então, por causa de sua fé na capacidade e no direito de Jesus de salvá-lo, 
Deus Pai determinará que você é Seu filho — um cidadão do Céu. Deus Pai 
considerará essa decisão como justa (como válida e verdadeira de acordo com 
Sua lei) porque Ele reconhecerá que Jesus pagou a penalidade pelos pecados 
que você cometeu anteriormente. Ele considerará que Sua decisão é justa 
porque a prova mostrou que você tem crescido como um filho fiel para se 
tornar como seu grande amigo e Salvador, Jesus. Ele considerará que Sua 
decisão é justa porque a prova mostrará que, por meio do poder de Deus, 
você tem guardado Sua lei sagrada — em outras palavras, não foi considerado 
que você estava desobedecendo, intencional ou conscientemente a nenhum 
de Seus mandamentos. 122

 
Para aqueles cujo caso é levado perante Deus e considerado desobediência 

à Sua lei — para aqueles que duvidam que Jesus possa salvá-los do pecado ou 
que amam pecar — eles serão julgados como seguidores de Lúcifer e irão com-
partilhar de sua penalidade. Deus Pai considerará essa decisão justa porque Ele 
reconhecerá que havia prova clara de que essa pessoa não salva não amava a 
Deus de todo o seu coração, alma e mente ou ao próximo como a si mesmo. Tam-
bém haverá evidências claras de que essa pessoa não salva não tem fé genuína 
na capacidade e no direito de Jesus de salvá-lo do pecado. 123

Depois que todos os casos de cada pessoa que já viveu estiverem decididos, 
a misericórdia de Deus terminará para os não salvos e Sua justiça será dispensada 
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— isso ocorrerá após a segunda ressurreição (a ressurreição dos não salvos). A 
penalidade final de Deus pelos pecados dos perdidos será a morte — essa pena-
lidade terá efeitos eternos, será permanente. Foi-nos dado um exemplo claro da 
penalidade final pelo pecado na morte de Jesus, que tomou sobre si a penalidade 
dos pecados de Seus seguidores. Aqueles que estão perdidos pagarão a pena-
lidade por seus crimes contra Deus enquanto estiverem cercados por um fogo 
global que abrangerá e limpará a Terra de todo pecado e de qualquer lembrança 
do pecado. Os perdidos serão queimados completamente e se tornarão cinzas. A 
justiça de Deus será perfeita e exata — a penalidade dada a cada um dos perdi-
dos corresponderá exatamente à penalidade por seus pecados específicos. Para 
cada vez que eles maltrataram alguém do povo de Deus de alguma forma, para 
cada vez que feriram a Deus por sua rebelião contra Sua lei, por todo dom de 
Deus que eles rejeitaram, para cada uso indevido das bênçãos que Ele lhes deu 
para que pudessem ajudar as pessoas em necessidade, para todo ato egoísta ou 
imoral, mentira ou olhar altivo, Deus calculará a penalidade. Deus nos alertou na 
Bíblia que Sua justiça não é algo que qualquer pessoa desejaria experimentar — 
está muito além de nossa capacidade de compreender. A única razão pela qual 
uma pessoa perdida não está preocupada em receber a justiça de Deus é porque 
ela não tem ideia de como será Sua perfeita justiça — por favor avise a todas as 
pessoas que você conhece que atualmente estão em desobediência a Deus. 124

 
Depois que a justiça de Deus for feita, nunca mais haverá outra pessoa ou 

anjo que pecará contra Deus. Todos os seres criados por Deus terão uma enorme 
quantidade de evidências da história do planeta Terra que lhes revelarão que a 
lei de Deus é perfeitamente justa e que Seu amor e misericórdia são razões para 
sermos gratos por toda a eternidade. 125

 
 
Como seguidor de Jesus nos últimos momentos da história da Terra, mante-

nha sua fé inabalável nas promessas de Deus. Tenhamos também fé em Seu amor 
infalível por nós, que Ele demonstrou na cruz do Calvário. Nosso amor por Jesus 
e Seu amor por nós é o que nos sustentará durante esses últimos eventos. 126
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Quando formos perseguidos por aqueles por quem Jesus morreu, oremos 
para que o Espírito Santo nos lembre de que cada pessoa é preciosa. Trate-
mos todos com amor e bondade, assim como nosso Salvador nos tratou mesmo 
quando causávamos dor a Ele. 127

Quando formos duramente maltratados, lembremo-nos da dor que Jesus 
suportou para que pudéssemos ter vida eterna. E tenhamos compaixão por aque-
les que nunca conheceram o amor de Jesus. 128

Ao sermos proibidos de comprar e vender, proibidos de nos sustentar neste 
mundo, lembremo-nos das promessas de nosso Mestre que prometeu nunca nos 
deixar nem nos abandonar. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades e 
nos disse que Seus seguidores sempre teriam pão e água. 129

Ao termos que fugir de nossos humildes lares aqui na Terra, lembremo-nos dos 
belos lares que Jesus preparou para nós no Céu. Ele decorou e projetou nossa nova 
casa com amor para que, quando entrarmos, nos sintamos completamente em paz, 
sabendo que finalmente chegamos ao lugar que será nosso lar para sempre. 130

Ao testemunharmos a destruição emocional e física ao nosso redor, vamos 
aguardar ansiosamente o dia em que nosso Criador voltará para nos levar ao 
Céu — quando Ele voltar para anunciar que toda dor e sofrimento desta Terra 
finalmente chegaram ao fim e uma nova eternidade começou na qual viveremos 
no lar de Deus para sempre, onde sentiremos e saberemos que estamos seguros, 
protegidos e amados!131

Ao testemunharmos amigos íntimos e familiares se voltando contra os 
seguidores de Deus, lembremo-nos de nosso Pai Celestial que está esperando 
ansiosamente para que voltemos para casa. E vamos nos concentrar no dia em 
que o próprio Jesus nos abraçará e dirá “Bem está, servo bom e fiel”. 132

Até esse dia, oro para que você seja encontrado fiel — 

 

“Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida 
pelos seus amigos.” João 15:13

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. . .” 
João 14:6
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Epílogo

CADA um de nós foi abençoado com o privilégio de trabalhar juntos como 
uma equipe para espalhar o evangelho para toda “nação, tribo, língua e 

povo” na Terra. É um esforço familiar — você deseja se juntar a nós hoje? Jesus 
deu as seguintes instruções para cada um de seus seguidores:

“Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre 
todas as nações.” Marcos 13:10

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda 
criatura.” Marcos 16:15

A pergunta que sempre me fiz é: “Haverá um dia melhor do que hoje para 
difundir o evangelho até os confins da Terra?” Pergunte a nosso Pai celestial o 
que Ele gostaria que você fizesse. 
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Referências bíblicas
As seguintes referências das Escrituras visam fornecer uma introdução bíblica aos 
conceitos que são escritos em cada parágrafo correspondente; elas não preten-
dem representar um estudo exaustivo sobre qualquer assunto. Conceitos que 
são mais complexos às vezes são fundamentados por uma série de referências 
bíblicas ao longo de toda a apresentação, em vez de em um único local. 

1  Retornar

1 João 5:7
João 1:1-3
Mateus 28:19
Salmo 90:2
Isaías 43:10
Gálatas 5:22–23
Salmo 111:4
Isaías 25:1
1 Crônicas 16:34
Jeremias 9:24
2  Retornar

Apocalipse 3:12
Hebreus 12:22
Hebreus 1:6
Colossenses 1:16
Apocalipse 22:1-2
Apocalipse 21:21
1 Coríntios 2:9
3  Retornar

Jeremias 29:11-13
Mateus 7:11
João 15:15
Jeremias 33:3

Jeremias 31:3
João 17:24 
4  Retornar

Gênesis 2:18
Eclesiastes 4:9-10
1 João 4:7
Salmo 127:3-4
Provérbios 23:24-25
5  Retornar

Ezequiel 28:14-17
Isaías 14:12-14
6  Retornar

1 João 3:8
Apocalipse 12:7-9
Lucas 10:18
Salmo 100:5
7  Retornar

Apocalipse 12:4
8  Retornar

Gênesis 1:1-30
9  Retornar

Gênesis 1:31
Gênesis 2:2-3

Salmo 33:6-9
João 14:15
10  Retornar

Gênesis 2: 8-9
Gênesis 2:16-17
11  Retornar

Lucas 16:10
12  Retornar

Tiago 1:14-15
Provérbios 14:12
13  Retornar

Isaías 44:24
Jeremias 10:10-13
Colossenses 1:16-17
Hebreus 3:4
Apocalipse 4:11
14  Retornar

Gênesis 3:1-5
João 8:44
15  Retornar

Gênesis 3:6
16  Retornar

Lucas 4:5-8
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2 Coríntios 4:3-4
João 18:36
Romanos 5:12
Tiago 1:13-15
17  Retornar

Josué 24:15
Provérbios 3:5-6
João 14:15
João 12:26
Jeremias 17:9
Isaías 64:6
Lucas 10:18
Isaías 14:12-14
18  Retornar

Naum 1:9
Apocalipse 21:4
19  Retornar

Romanos 6:23
Gálatas 5:19-21
Tiago 2:10-12
20  Retornar

Gênesis 3:7
Apocalipse 7:9
Salmo 104:1-2
Gênesis 1:27
Apocalipse 19:8
1 João 2:29
21  Retornar

Gênesis 3:12-13
Romanos 5:12
Provérbios 22:6
22  Retornar

Gênesis 3:22-24
Gênesis 5:5

23  Retornar

Gênesis 4:1-2
1 João 3:10-12
Apocalipse 21:4
24  Retornar

1 Pedro 1:20
Efésios 3:11
2 Timóteo 1:9
Jeremias 31:3
João 3:16
25  Retornar

João 15:13
1 Pedro 2:21-22
Apocalipse 14:5
1 Pedro 1:18-19
Filipenses 4:19
Gênesis 1:26
1 João 3:2-3
26  Retornar

Gênesis 3:20
1 Pedro 1:18-21
27  Retornar

João 1:29
Romanos 6:23
Romanos 5:12
1 João 3:4
Tiago 1:25
Salmo 111:7-8
Romanos 7:12
28  Retornar

Mateus 10:29
Êxodo 23:4-5
Êxodo 23:12

29  Retornar

Mateus 2:1-2
João 10:27-30
1 João 5:7
Salmo 76:8-9
João 10:30
1 João 2:5-6
Hebreus 12:2-3
30  Retornar
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