DEUS

te ama!

“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”.
“Deus não faz acepção de pessoas, mas que Lhe é aceitável aquele que, em
qualquer nação, O teme e pratica o que é justo” - João 3:16; Atos 10:34, 35.

PALAVRAS DE VIDA PARA TODA A HUMANIDADE !

Você sabia que a Bíblia ensina...

• Que Deus, em Seu grande, infinito amor e Sua desinteressada boa vontade (Luc. 2:14; 1 João 4:8), proveu uma maneira pela qual você e toda a
humanidade (não importando a origem, raça, cor, nacionalidade, grau de
instrução, profissão, classe social, posição financeira, etc.) pode obter a
vida eterna?
• Que os anjos no céu não morrem, e que Deus criou o homem não para
que ele tivesse que morrer, e que se Adão,“o primeiro homem” não tivesse
pecado, ele ainda estaria vivo hoje sobre a terra (Gên. 3:22-24)?

• Que “por um só homem (Adão, por sua desobediência) entrou o pecado
no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos
os homens (por hereditariedade), porquanto todos pecaram”, e estão sob
a sentença de morte (não sofrimentos eternos) nascidos no pecado, ”formados em iniqüidade” (Rom. 5:12, 19; 1 Cor. 15:21, 22; Sal. 51:5)?

• Que Deus, tinha o direito de exigir a obediência de Adão, a quem Ele
deu a vida, assim como Ele, legitimamente, tem exigido o mesmo de Suas
criaturas angelicais?

• Que a penalidade pelo pecado que Deus aplicou a Adão, não foi vida
eterna em fogo e sofrimentos por demônios resistentes ao fogo, ou vida
em qualquer outra forma, mas morte (“certamente morrerás”; “o salário
do pecado é a morte” - Gên. 2:17; Rom. 6:23); ou seja, cessação da vida,
para ambos, tanto à alma (“a alma que pecar, essa morrerá” - Ezeq. 18:4,
20; Tiago 5:20) quanto ao corpo (“és pó, e em pó te tornarás” - Gên. 2:17;
3:19)?
•Que Deus, segundo a Justiça, poderia ter executado Adão e Eva, assim
que eles desobedeceram, desta forma tomando a vida que Ele lhes tinha
dado, porém, Ele em Sua misericórdia, permitiu-lhes morrer gradualmente
e gerar filhos, uma raça humana, embora imperfeita e numa condição
mortal?

•Que Deus ouviu o gemido dos cativos, Adão e sua descendência sob a
maldição da morte (Sal. 102:19, 20), e Seu grande Amor moveu-O a usar

o Seu Poder para libertar a humanidade do castigo de morte, mas, a Sua
Justiça, que “ao culpado não tem por inocente” (Num. 14:18), primeiro
tinha que ser satisfeita em favor de Adão, antes que ele e seu gênero pudessem ser libertados, de tal modo, que Deus pudesse continuar a ser
Justo e ainda ser Justificador daquele que crê (Rom. 3:26), e que por esta
razão, a Sua infinita Sabedoria (Rom. 11:33) elaborou um Plano para a
Salvação da humanidade?

• Que para libertar a humanidade sem violar a Justiça de Deus, um resgate (preço equivalente) com uma vida humana perfeita, tinha que ser
pago inteiramente à Justiça, pela vida humana perfeita de Adão, perdida
por sua desobediência, mas que ninguém de seu gênero imperfeito já condenado à morte, poderia “de modo algum resgatar a seu irmão, nem
pagar a Deus um resgate por ele” (Sal. 49:7; Isa. 64:6; Rom. 3:23)?

• Que Deus, em Seu grande amor, fez com que o Seu Filho unigênito se
fizesse “carne”, “um pouco menor do que os anjos... por causa da paixão
da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos”
(João 1:14; 3:14-18; Heb. 2:9; Mat. 20:28)?

• Que Deus mostrou-nos,“quando éramos ainda pecadores”, o Seu
Amor,“Cristo morreu por nós”,“o qual se deu a Si mesmo em resgate por
todos, para servir de testemunho a seu tempo”,“a propiciação (satisfação)... pelos... pecados... de todo o mundo” (Rom. 5:6-10; 1 Tim. 2:3-6; 1
João 2:2)?

• Que devido ao voluntário sacrifício de Redenção de Jesus, cada pessoa
terá “a seu tempo” - a oportunidade de ser restaurada (Atos 3:19-23) à
perfeição humana, como era Adão antes da queda, e à cada pessoa será
dada uma prova para a vida eterna, e, que Cristo (e Sua Igreja) são a Semente da promessa por cujo intermédio serão julgadas e “benditas todas
as famílias da terra” (Gên.12:3; 22:16-18; Gál. 3:8, 16, 29; Sal. 72:1-4;
1 Cor. 6:2; Mat. 19: 28; Luc. 22:29, 30; Atos 17:31; 2 Tim. 4:1)?

• Que “é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele
existe (Sal. 53:2), e que é galardoador dos que O buscam”, porque “sem
fé é impossível agradar a Deus” (Heb. 11:6)?

• Que “o temor (honra) ao Senhor é o princípio da sabedoria” a fonte de
vida (Sal. 111:10; Prov. 14:27) - que conhecer a Deus é amá-Lo; “aquele

que não ama não conhece a Deus” (1 João 4:8)?

• Que Jesus é “o caminho, a verdade e a vida”; “ninguém pode chegar a
Deus, senão por Ele (João 14:6; 10:9; 3:36; Atos 4:12; 16:31; 1 João 5:1012)?

• Que para aproximarmo-nos de Deus, temos que nos arrepender do pecado (Atos 17:30; 26:20), temos que reconhece-lo, lamenta-lo, odiá-lo,
abandona-lo, confessa-lo e resisti-lo, e, se possível, reparar as suas conseqüências, e temos que aprender a amar, praticar e empenhar-nos pela
justiça, mas, que os nossos atos ainda que sejam bons, não podem nos
justificar (Gál. 2:16; 3: 2-14; Efés. 2:9)?

• Que unicamente crendo, aceitando pessoalmente pela fé a Jesus e o
valor do Seu sangue derramado, podemos ser purificados e justificados
diante de Deus (1 João 1:7-10; Apoc. 1:5; Atos 13:39; Rom. 1:16; 3:24,
25; 5:1)?

• Que em seguida temos que nos consagrar, ou seja, desistir das nossas
próprias vontades e aceitar a vontade de Deus, como a nossa própria,
como o fez Jesus (Heb. 10:7); e, então, sermos Seus fiéis seguidores, se
quisermos ganhar a vida eterna (Rom. 5:2; 12:1; 6:23; Prov. 23:26; Mat.
16:24-26; João 10:27, 28)?

• Que Jesus pode “salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a
Deus” (Heb. 7:25), e que Ele nos convida amavelmente: “Vinde a mim,
todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”,“o que vem
a mim de maneira nenhuma o lançarei fora” (Mat. 11:28; João 6:37) e
que, por serem os nossos dias poucos e incertos, não devemos demorar
em aceitar o grande Dom de Amor de Deus (Sal. 90:3-12; Tiago 4:14; 2
Cor. 9:15)?

Deus te ama! Não menosprezes o Seu amor!
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