SEMANA DE DECISÃO

O
MILAGRE
A BUSCA PELA PAZ VERDADEIRA

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

“Mediante o poder de Cristo homens e
mulheres têm quebrado a cadeia do hábito
pecaminoso. Têm renunciado ao egoísmo. O
profano tem-se tornado reverente; o bêbado,
sóbrio; o pervertido, puro. Pessoas que tinham a
semelhança de Satanás, transformaram-se na
imagem de Deus. Essa transformação é em si o
milagre dos milagres. Uma mudança, operada
pela Palavra, é um dos mais profundos mistérios
da mesma Palavra. Não o podemos
compreender; somente podemos crer,
conforme declaram as Escrituras, que é "Cristo
em vós, esperança da glória". Col. 1:27.
(Educação p. 172)
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A TROCA
(Slide 2) A Figura principal que aparece no antigo testamento,
como símbolo da redenção do homem, arruinado pelo pecado é o
cordeiro. Desde Gênesis ao apocalipse existe uma ênfase no sangue do
cordeiro, como o símbolo solução para o pecado da humanidade.
Para o pecador arrependido, o cordeiro é o substituto.
Quando o homem pecava tinha que levar o cordeiro ao
santuário para morrer em seu lugar. Esse cordeiro trazia em si uma seria
de significados, apontando para o verdadeiro cordeiro, que viria da a
vida pelo pecador. Como é descrito em Ellen White “Ao pecador
arrependido, faminto e sedento de justiça, o Espírito Santo revela o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”1

(Slide 3) A TROCA NO ÉDEN
“Fez o SENHOR Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os
vestiu”.
(Gênesis 3:21)
(Slide 4) Imagine um menino com seu cachorrinho de estimação;
ganhou quando era pequeno, cuidou, deu água, deu comida. O
cãozinho cresceu! Em uma noite, dois homens armados tentam entrar
em sua casa para assaltar. (Slide 5) O Cão sai correndo na direção dos
assaltantes, e os ladrões assustados, atiram no cachorro, e ele morre.
Que cena! O cão deu a vida pelo seu dono.
(Slide 6) Apos a queda Adão deveria matar um cordeirinho
para Deus confeccionar uma veste para cobrir a nudez do pecado. Ao
matar a inocente vítima, tremeu com o pensamento de que seu
pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus.
Esta cena deu-lhe uma intuição mais profunda e vívida da grandeza de
sua transgressão. Que coisa alguma a não ser a morte do amado Filho
de Deus poderia expiar seu pecado. 2
(Slide 7) Alguém tomou o meu lugar. Da mesma forma como a
cãozinho deu a vida pelo seu dono, o cordeirinho que passeava e
brincava no jardim, morreu para que o pecado do homem fosse
perdoado.
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(Slide 8) Imagino Adão pegando o cordeiro que por tantas
vezes colocou no colo para brincar. Mais agora seria para tirar-lhe a
vida, pois esse era o único meio do seu pecado ser perdoado. “Foi com
o intuito de impressiona-lhe a mente com a natureza do pecado, que
Deus vestiu Adão e Eva com as peles do animal que havia sacrificado”3.
(Slide 9) No deserto com o povo israelita, Deus pediu para que
Moisés erguesse um santuário, e cada pecador ao cometer pecado
deveria ir na direção desse santuário e sacrificar o cordeirinho. Logo na
chegada ao santuário, o pecador tinha que conviver com uma terrível
cena. Ele o pecador tinha que matar o cordeiro, por causa de seus
pecados, o cordeiro morreria. Nada ilustrava de maneira tão clara na
mente do pecador as cenas vividas a porta do santuário; o último
suspiro do cordeiro, o sangue sendo derramado, tipificava o cordeiro de
Deus, que daria a vida pelo pecador. (Slide 10 - Vídeo do Cordeiro)
(Slide 11) No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo! João 1:29

(Slide 12) A TROCA NA CRUZ
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas
dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e
oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados.
(Isaías 53:4-5)
(Slide 13) O preço das minhas transgressões é a morte do filho de
Deus. O homem pecou e se afastou de Deus. Quando pedimos perdão
dos pecados estamos dizendo: eu sei que pequei, sou culpado, mereço
a morte, mas não quero morrer. E assim Jesus vem em nossa direção e
diz: Filhos só tem um jeito de você se livrar do pecado. Terei que morrer,
da vida por você.
(Slide 14) Você entende? Ele pagou as nossas transgressões,
nossas dores. Era eu para morrer na cruz do calvário, era eu que devia
esta ali. Mais ele disse: não! eu vou em seu lugar. O Messias devia dar a
Sua vida como "expiação do pecado". "derramou a Sua alma na morte,
e foi contado com os transgressores; mas Ele levou sobre Si o pecado
de muitos, e pelos transgressores intercedeu". Isaías 53:7, 10 e 12.
carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos
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pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a
justiça; por suas chagas, fostes sarados. (I Pedro 2:24)

(Slide 15) O PREÇO DA TROCA
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. (João 3:16) “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”.
(Romanos 5:8)

(Slide 16) Ilustração: imagine um grande incêndio e nesse incêndio
tenha uma criança que precisa de ajuda, porém as chamas e a
fumaça impedem os bombeiros de aproximar-se. Logo chega um pai e
fica desesperado (Slide 17) ao perceber que seu filho que se encontra
dentro da casa em chamas. Desesperado pega um cobertor molhado
e sai na direção de seu filho, entra no primeiro compartimento e não
encontra nada, no quarto também não encontra. A fumaça e o fogo
estão tomando conta da casa. Até que olha no banheiro e seu filho
está ali. Já quase desmaiado por causa da forte fumaça. Apressado
pega seu filho no colo e tem que tomar uma importante decisão. Ele
havia trazido apenas um cobertor, tirou seu cobertor e cobriu seu filho, e
começou sua lutar para tentar sair da casa em chamas. Depois de um
tempo, conseguiu sair com seu filho enrolado em seu cobertor. (Slide 18)
Porém seu corpo ficou, todo marcado com queimaduras de terceiro
grau. Marcas que ficarão pelo resto da vida.

(Slide 19) Talvez isso ilustre um pouco o amor de Deus pela raça
caída. Jesus teve que ser humilhado, maltratado, seu corpo foi moído
na cruz. (Slide 20) Quando olhamos para o seu corpo e suas cicatrizes.
Ele que que entendamos que tudo que ele fez por que nos ama. Fez a
troca por amor. Nossos pecados, nossos maus atos, nossas palavras
duras, toda nossa rebeldia para com Deus, (Slide 21) levou a morte do
seu Filho. Jesus Cristo o autor e consumador de nossa fé. Sofreu a pena
da morte, para que mediante seu sague, nos conceda o direito da vida
eterna. Pois “…sem derramamento de sangue, não há remissão.”
“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter
Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”. (Romanos 5:8).
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CONCLUSÃO
(Slide 22)"Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no
sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam
entrar na cidade pelas portas."
(Apocalipse 22:14)
(Slide 23) A paz, o perdão que tanto você busca, só é possível,
mediante o sangue de Jesus! Tudo que você fazer para ter paz e
salvação sem o sangue de Jesus será em vão. Há poder no sague de
Jesus!
(Slide 24) Jesus, deu a vida por você para lhe mostrar o quanto te
ama. Seu corpo foi marcado por fortes cicatrizes, tudo isso para te dizer:
eu te amo! mesmo se você aceitar ou não. Nada do que você fará
mudará o amor de Deus por você. Porém mesmo te amando tanto, ele
te concede o livre arbitrou. Assim você pode escolher viver longe Dele,
fugir dele ou até mesmo fingi que ele não existe.
(Slide 25) A decisão final quem toma é você. Afinal tudo o que o
céu pode fazer por tua salvação ele fez. O céu deu o que tinha de
melhor para salvar você. O que ira decidir?
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(Slide 02) A

VIDA

(Slide 03) Em algum momento já passou em sua mente que
Deus não quer sua felicidade? Que tudo o que aparentemente “é
bom” Deus proíbe. É isso o que muitos pensam.
(Slide 04) Primeiro precisamos entender que o pecado separou
o homem de Deus. Dentro da obediência havia liberdade, enquanto o
homem obedecesse, a paz reinava entre eles, estavam protegidos e
seguros. Afinal, é isso que a obediência nos proporciona: paz, alegria,
segurança. Esse foi o ideal que Deus tinha planejado para seus filhos.
(Slide 05) Como resultado da desobediência veio a morte,
destruição, dor e as terríveis consequências do pecado. A lei de Deus
tem um proposito, mostrar o caminho da vida ao ser humano.
(Slide 06) Jesus “vendo o estado desesperado da raça caída,
veio para redimir homens e mulheres mediante uma vida de obediência
à lei de Deus, e o pagamento da penalidade da desobediência. E à luz
do madeiro, muitos que nunca dantes haviam conhecido o verdadeiro
Deus, começaram a compreender a magnitude do amor do Pai”.4
Pelo conhecimento da lei divina e a obediência aos Seus
preceitos, podem os homens tornar-se filhos de Deus. Pela violação
dessa lei, fazem-se servos de Satanás.

A VIDA NO ÉDEN
(Slide 07) “E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do
jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e
do mal não comerás; porque, no dia em que dela
comeres, certamente morrerás”
(Gênesis 2:16-17)
(Slide 08) Sabe aquele momento jovem, em que seu pai tem
que lhe dizer não! Imagine a cena: Seus amigos estão lá fora lhe
aguardando para sair, já é quase meia noite. E seu Pai olha para você e
diz: Não! Você não vai sair! O pai está lhe protegendo das drogas, das
más companhias, das bebidas, de uma gravides indesejada. Mesmo
que não compreenda.
Quando Deus diz não é por que nos ama. Deseja proteger
seus filhos, livrar-nos de toda contaminação do pecado.

4

8

ELLEN WHITE, Atos dos Apóstolos, p. 208.

(Slide 09) Perceba que a obediência levaria o homem a
liberdade, do contrário, a desobediência levaria a morte. “A felicidade
dos seres humanos está em sua obediência às leis de Deus. Em sua
obediência à lei de Deus, o ser humano é cercado como por um muro
e guardados do mal. Ninguém pode ser feliz e apartar-se das exigências
específicas de Deus, estabelecendo seus próprios padrões, que julgam
poder seguir com segurança”. Manuscrito 1, 1892 (Manuscript Releases,
vol. 6, págs. 336-338).
“Pelo conhecimento da lei divina e a obediência aos Seus
preceitos, podem os homens tornar-se filhos de Deus. Pela violação
dessa lei, fazem-se servos de Satanás”5

VIDA EM ABUNDÂNCIA
(Slide 10) “Se ouvires atento a voz do SENHOR, teu Deus, e fizeres o que é
reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e
guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti,
das que enviei sobre os egípcios; pois eu sou o SENHOR, que te sara”.
(Êxodo 15:26).
(Slide 11) O povo de Israel havia se afastado de Deus, por anos
havia vivido no Egito. Quando Deus decidiu tira-los dessa escravidão,
deu as suas leis de maneira mais especifica “essas leis a Israel era para
conservá-los, numa situação feliz e saudável. ”6
A obediência a Deus e seus princípios faz o homem desfrutar a
vida em sua plenitude, visando o bem do homem de forma integral.
(Slide 12) As leis de Deus é um muro de proteção de um mundo
que estar coberto de imoralidade. É como uma placa nos indicando
que não podemos ultrapassar, pois será perigoso. (Slide 13 – Vídeo
Obediência)
(Slide 14) As leis de Deus dariam vida e segurança ao povo
Israelita, não era uma privação da felicidade, mas era o Ideal de Deus.
Oferecer ao seus filhos, leis verdadeiras e mandamentos bons. O
salmista falando um pouco da lei, ele disse “Terei prazer nos teus
mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo,
levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. (Salmos 119:47-48).
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Davi, declara que “A lei do SENHOR é perfeita e restaura a alma; o
testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedoria aos símplices.
(Salmos 19:7). Essa lei obedecida, leva os homens a renunciar "à
impiedade e às concupiscências mundanas", e a viver "neste presente
século sóbria, e justa, e piamente". Tito 2:12. Mas o inimigo de toda a
justiça tornou cativo o mundo e tem levado homens e mulheres à
desobediência da lei.7
(Slide 15). Como consequência dessa desobediência vieram
ruinas de famílias, negócios, vidas ceifadas; tudo pelo quebrantamento
dos princípios eternos de Deus. A sua eterna lei é quebrada, e o pecado
impera por toda parte.
Uma obediência a lei de Deus, levaria o mundo a experimentar
alegrias celestiais aqui nessa terra. Hoje essa obediência humana só
pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche
com a divina fragrância cada ato de obediência.
(Slide 16). Pense comigo como seria viver em um mundo, onde
toda a humanidade fosse obediente a lei moral dos mandamentos.
Teríamos um quadro totalmente diferente. Vejamos no quadro abaixo:
(Parafraseado da lei de Deus, Êxodo 20:1-17)
(Slide 17) “Todas amaríamos somente um Deus, teríamos um mesmo
Pai, e seriamos uma única família na Terra. ”
(Slide 18) “As pessoas não teriam nenhum tipo de ídolo, tentando
preencher o vazio do coração humano.
(Slide 19) “Seríamos felizes, e horaria o nome de Deus, em todos os
lugares, sem blasfêmia.
(Slide 20) “Depois de 6 dias de intensa atividade, tiraríamos o sétimo
dia para esta 100% com nosso Deus, em comunhão com Ele, para
estamos junto com nossa famílias, esposas e filhos”
(Slide 21) “Os Pais seria respeitado, mesmo em sua velhice quando já
não podem fazer muita coisa e dependem de seus filhos”.
(Slide 22) “Ninguém tiraria a vida um dos outros, evitando o sofrimento
e perda de amigos, e parentes que desce a sepultura, por causa da
violência”
(Slide 23) “Todos seriam fieis a suas esposas, seu cônjuge, não teríamos
famílias destruídas e arruinada pelo pecado da infidelidade, filhos
sendo criado distantes de seus Pais”.
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(Slide 24) “Seriamos contentes com tudo o que o Senhor nos houver
concedido, bens, casa e muitas outras benção e não, pegaríamos
nada o que é do outro”
(Slide 25) “Ninguém falaria mal um dos outros, levantando falsas
calunias, falsos testemunhos. Quantas famílias estão divididas por
causa da mentira.
(Slide 26) “Ninguém desejaria nada o que é do outro, nem a mulher,
nem casa ou bens nada daquilo que não pertence ao ser humano”
(Slide 27). Eu diria que viver em um mundo desse seria um
verdadeiro paraíso aqui nesta terra. Não é simplesmente uma lei dado
ao povo do passado; são princípios eternos de Deus. Porém “Satanás
tem dado origem a fábulas para por meio delas enganar. Ele começou
no Céu, o combater contra a base do governo de Deus, e desde que
foi atirado a terra, tem levado avante sua rebelião contra a lei de
Deus”8.

OBEDIÊNCIA POR AMOR
(Slide 28). Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no
meu amor; assim como também eu tenho guardado os mandamentos
de meu Pai e no seu amor permaneço.
(João 15:10)
(Slide 29) Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é
bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os
mandamentos.
(Mateus 19:17)
(Slide 30). Cristo não veio aqui nessa terra para baixar os padrões,
da lei de seu pai. Pelo contrário veio para ter uma vida de obediência e
renúncia, para que por meio de sua justiça, o pecador pudesse ser
perdoado e finalmente poder vencer o pecado, por meio da vitória de
Cristo; e finalmente a lei verdadeiramente obedecida. Tanto incentivou
a guarda mandamentos ao jovem rico como falava abertamente de
sua vida de obediência aos mandamentos de seu pai.
(Slide 31). Recentemente laçaram uma série muito famosa na tv,
intitulada os “Os dez mandamentos”. Foi o maior sucesso. Porém mesmo
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com tanto sucesso, podemos ver uma rebelião ou um desapego muito
grande por esses mandamentos. O mais impressionante é que por, mas
que o tempo e as épocas tenham mudados, os princípios de Deus são
eternos. Os mandamentos são um exemplo disso, eles jamais podem ser
alterados.
(Slide 32). A terra caminha para sua destruição “Na verdade, a terra está
contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as
leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a
maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados;
por isso, serão queimados os moradores da terra,
e poucos homens restarão”.
(Isaías 24:5-6).
(Slide 33). Esse verso parece apenas um retrato do mundo
que estamos vivendo hoje. Um mundo que tomou um rumo totalmente
diferente da vontade do Senhor, um mundo que se afastou de Deus,
quebrou suas leis, tentou ser feliz sozinho. Por toda a parte vemos
pessoas que amamos morrendo, pessoas doentes, passando por
necessidades, inocentes morrendo. Não! Não foi esse o mundo
idealizado por Deus para você. Não era esse o sonho Dele. Tudo o que
contemplamos hoje é uma triste consequência do pecado. Ver pessoas
amadas partindo, pessoas doentes passando por necessidades,
inocentes morrendo.
O ser humano foi criado para adorar a Deus, viver de acordo
com seus princípios.

CONCLUSÃO
(Slide 34). Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
(João 14:15)
(Slide 35). Por que obedecemos? Por que amamos! Não existem
obediência genuína sem o amor verdadeiro. Festa de casamento nos
lembra bem essa cena, os dois sobem ao altar sem saber o que tem
que obedecer, não estavam preocupados com isso, com as normas
que existe dentro do casamento. Os olhinhos brilham um para outro, o
amor está ali escrito nos rostos. De repente começam as perguntas.
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Você aceita, ser fiel, cuidar, respeitar. E para todas as leis apresentada
a resposta é “sim”. Em alguns casos não param para pensar todas as
realidades.
O amor é a base da obediência. Jesus falou para o jovem rico,
vai vende tudo o que tu tens; em outras palavras ele estava dizendo ser
esvazia das coisas que te atrapalham de viver o que você já conhece,
vem e segui-me. Apesar de se uma pessoa rica, os padrões não foram
baixados.
A lei de Deus continua sendo normativa para todos os ricos e
pobres. Deus tem somente um sistema de governo ou um reino, e você
é que escolhe de que lado você que estar. (Slide 36) “Porque esta é a
aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o
Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu
coração as inscreverei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo”.
(Slide 37) Ele que ser teu Deus, teu pai, que ama, que cuida, que
protege. Não quer você aceitar esse Deus hoje?
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(Slide 02) A

ESCOLHA

(Slide 03) Você já se perguntou alguma vez, porque o ser humano
tem medo da morte?
Deus criou o homem para viver não para morrer. A morte é um
intruso na experiência humana. Depois do pecado cada ser humano,
desde Adão passa pela angústia da morte.
(Slide 04) Porém em Jesus a morte foi vencida, pois ele é a
ressureição e a vida. Essa é nossa maior garantia; nossa única
segurança contra a morte.
E no final, não muito distante, veremos esse grande milagre
acontecer, mortos saindo da sepultura para ter uma nova vida ao lado
de Jesus.9

A ESCOLHA NO EDEM
(Slide 05) E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do
jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal não comerás; porque, no dia em
que dela comeres, certamente morrerás.
(Genesis 2:16-17)
(Slide 06) Então, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem se tornou como
um de nós, conhecedor do bem e do mal; assim, que não estenda a
mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente.
(Genesis 3:22)
(Slide 07) Você já viu um pai preparando o quarto de seu filho que
está preste a nascer? Cuida de cada detalhe; a comanda, o abajur, o
berço, a própria cor do quarto. Tudo com muito carinho, por que
alguém especial está para nascer. Assim Deus projetou o paraíso que o
homem deveria viver e desfrutar sua felicidade. Pensou em tudo o que
o homem teria necessidade para sua própria felicidade. Tudo estava
em seu determinado lugar. O homem só precisava de uma coisa.
Escolher a Deus, andar com ele, confiar nele. A felicidade estaria
completa, a vida seria eterna.
(Slide 08) Porém o homem mesmo vivendo nesse paraíso de
felicidade, escolhe andar por outros caminhos. Mas no plano original de
Deus, o homem foi criado para viver vida eterna, formado do pó da
terra, era uma perfeita alma vivente. Todo o paraíso estava a sua
“Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e
sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida; e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição
do juízo”. (João 5:28-29)
9
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disposição para poder desfrutar das bênçãos que o Criador havia
reservado.
Porém deveriam ser leais a Deus, confiar Nele, em sua palavra.
Além da árvore do conhecimento do bem e do mal, existia também “a
árvore da vida no meio do Éden, cujo fruto tinha o poder de perpetuar
a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria
continuado a gozar livre acesso àquela árvore, e teria vivido para
sempre.
(Slide 09) Sabe o que isso significava? Que no jardim tinha duas
árvores; uma que levava a vida eterna, outra a morte eterna. Depois do
pecado, o homem foi despojado da participação da árvore da vida,
tornando-se sujeito à morte. A sentença divina: "Tu és pó, e em pó te
tornarás" - indica completa extinção da vida”.10
A morte não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha do
homem. O homem poderia ter escolhido árvore da vida e viver
eternamente. São as escolhas do ser humano que o levara a morte e a
destruição pelo pecado.

A ESCOLHA HOJE
(Slide 10) “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”.
(Romanos 6:23)
(Slide 11) Funeral é um momento muito triste que vivemos. Ali
contemplamos o quanto que o homem é impotente diante de tão dura
cena. Todo seu dinheiro, sua glória, seu poder, sua arrogância; se
resume em nada diante da morte. Diante da morte somos todos iguais;
Não tem ateu, agnóstico, filósofo, professor, pedreiro, gari, advogado,
doutor. Todos somos iguais, e teremos o mesmo fim, a sepultura. O
salário dos nossos pecados é a morte.
O que não podemos esquecer é que foi o homem que escolheu a
morte. Foi uma escolha do homem não de Deus. “a vida é a herança
dos justos, a morte é a porção dos ímpios”.11
(Slide 12) Como consequência do pecado a morte passou a todos
os homens. A morte é a triste realidade de todos nós. Por todas as eras,
a morte atormenta a vida humana na terra; trazendo sofrimento,
angustia, tristeza e dor.
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No entanto podemos escolher o bem e a vida. O mesmo convite
feito ao povo de Israel no passado, é estendido a nós hoje: “Vê que
proponho, hoje, a vida e o bem, a morte e o mal”
(Deuteronómio 30:15).
(Slide 13) A morte não é o final para o povo de Deus, podemos
escolher o dom gratuito de Deus, receber o seu perdão ser uma nova
criatura e o grande milagre final, que é a ressurreição. Porém “Os que,
não alcançaram o perdão, mediante o arrependimento e a fé, devem
receber a pena da transgressão: o salário do pecado". 12

A MORTE VENCIDA
(Slide 14) Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em
mim, ainda que morra, viverá; e todo o que vive e crê em mim não
morrerá, eternamente. Crês isto?
(João 11:25-26).
(Slide 15) E, quando este corpo corruptível se revestir de
incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se
cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
(1Corintios 15:54).
(Slide 16) A morte não é o final de tudo, Cristo veio para vencer
a morte. Em seu poder ele disse “Eu sou a Ressurreição”. Jesus mostrou
que é mais poderoso do que a morte. Mesmo Lázaro com quatros dias
que havia sido sepultado, já em estado de decomposição foi
restaurado novamente. Esse foi um dos maiores milagres realizados por
Jesus.13 A morte foi vencida por Aquele que É a ressurreição e a vida.
(Slide 17) A morte será o último inimigo a ser vencido, pois
quando Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória,
acontecerá o maior espetáculo de todos os tempos, pois “os preciosos
mortos, desde Adão aos últimos santos que morrerem, hão de ouvir a
voz do Filho de Deus, e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Deus
será o seu Deus, e eles serão o Seu povo. Haverá íntima e terna relação
entre Deus e os santos ressuscitados. Essa condição, antecipada em Seu
desígnio, contempla como se já existisse. Os mortos vivem para Ele.14
Essa é nossa maior esperança, tudo o que é corruptível na
natureza do homem será restaurado na ressurreição.
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(Slide 18) A imortalidade pertencente somente a Deus15, agora
passa a todos os salvos e redimidos no ato da vinda de Jesus. Vejamos
como a bíblia descreve: eis que vos digo um mistério: nem todos
dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num
abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta
soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista
da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
(1Corintios 15:51-53).
CONCLUSÃO
(Slide 19) Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estará
comigo no paraíso.
(Lucas 23:43)
(Slide 20) Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje, estará comigo
no paraíso.
(Lucas 23:43)16
(Slide 21) Dois ladrões são levados para ser crucificado com Jesus.
Tiveram as mesmas oportunidades, foram pregados da mesma
distância do salvador, viram as mesmas cenas. Porém um pediu para
descer da cruz para livramento físico, o outro clamou por cura da alma,
por perdão, por redenção. Os dois morreram e desceram a sepultura.
Um, porém desceu com a garantia de que estaria com Jesus no
Paraíso.
A morte, a dor, o sofrimento, faz parte da nossa jornada aqui nesta
terra. Porém você pode escolher descer a sepultura com a certeza e a
esperança que irá ressuscitar na manhã gloriosa da ressurreição.
(Slide 22) Do início ao final da bíblia, a única certeza que temos, é
que no final a vitória é certa. A morte será banida para sempre da vida
humana. O sonho de Deus para o ser humano será restaurado
novamente. O homem terá vida eterna e para os que morreram em
Cristo, experimentarão o grande milagre, a ressurreição e depois a Vida
eterna ao lado do Senhor Jesus; Afinal “…Nem olhos viram, nem ouvidos
ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem
preparado para aqueles que o amam”. (1Corintios 2:9)

“O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu,
nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém! ” (1Timoteo 6:16 )
16
Essa é a melhor tradução do texto. Pois Jesus não estaria naquele mesmo dia no paraíso (João 20:17).
E também a bíblia afirma, que quando uma pessoa morre vai para o pó da terra, e fica aguardando a
ressurreição. (João 5:28-29)
15
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A FARSA
(Slide 02) Desde o Éden o inimigo procura esconder sua
verdadeira identidade para os seres humanos. No Éden usou um lindo
pássaro para tentar enganar Eva, e levá-la a destruição e morte. É assim
durante todo o período da história deste mundo, sempre usou a mesma
estratégia.
Com Jesus no deserto da tentação não foi diferente. Hoje depois
de quase dois mil anos desde que Jesus estivera pessoalmente na terra;
ele ainda procura, enganar, disfarçar e até mesmo levar o ser humano
a queda. Para isso usa diversos tipos de artimanhas.

A FARSA NO EDEN

(Slide 03) Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis.
(Gênesis 3:4)

(Slide 04) Muitos pintam uma imagem deturpada de satanás.
Alguns dizem que ele tem chifres e caldas longas. Comparam ele com
dragões. Na verdade, não é bem assim. Até por que seria duro, um
bicho feio vim até você e dizer: oi sou satanás vir para fazer você cair!
Seria ridículo.
(Slide 05) Satanás tem mais de seis mil anos de experiência e
jamais iria fazer uma coisa deste tipo. Quando ele tentou Erva, ser
desfasou numa serpente. “A serpente era uma bela criatura com asas,
e quando voava pelos ares apresentava uma aparência brilhante,
parecendo ouro polido”17. A bíblia descreve que ele pode até se
transformar em anjo de Luz. (2Corintios 11:14) A pergunta é? Como
identificar quando é obra de satanás?
Quando a serpente abriu a boca e disse “é certo que não
morrereis” ali era a hora de descobrir que era o inimigo, pois a serpente
estava falando contrário as palavras de Deus.
(Slide 06) O inimigo sempre irar procura falar ao contrário da palavra de
Deus. A palavra de Deus revela uma coisa, e o inimigo irá levar você a
crê em outra.
Aqui a está o segredo para identificar quando é o inimigo que
estiver trabalhando, pois ele trabalha contrário a Deus e sua palavra.
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Aparentemente uma simples mudança “É certo que não
morrereis” e Deus havia falado “certamente morreras”. Levando o
homem a desconfiar da palavra de Deus.
(Slide 07) Hoje não é diferente, pois o inimigo tenta fazer de tudo,
para levar cada ser humano a deixar de lado a palavra de Deus e crer
em suas ideias. Nossa única segurança e ficar ao lado de Jesus e de sua
palavra. Ele usa até mesmo pessoas próxima de você, para levar você
a abandonar toda a verdade que Espirito Santo tem revelado.

A FARSA NO DESERTO

(Slide 08) E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como
pomba; e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu Filho amado, em ti me
comprazo.
(Lucas 3:22)

(Slide 09) No deserto não foi diferente. Na primeira tentação,
quando “Satanás apareceu a Cristo pela primeira vez, ele tinha a
aparência de um anjo de luz. Afirmava ser um mensageiro do Céu”18
que estava ali para uma missão especial. Porém na primeira tentação,
estava claro que se tratava de alguém falando contrário as palavras de
Deus.
(Slide 10) Jesus havia ouvido de seu próprio pai que era filho de
Deus. (Lucas 3:22) Porem satanás tenta levar Jesus a uma desconfiança
da palavra de Deus. “Disse-lhe, então, o diabo: Se és o Filho de Deus,
manda que está pedra se transforme em pão”. (Lucas 4:3). O mesmo
que aconteceu no Éden.
(Slide 11) A estratégia não mudou, ele continua o mesmo. Seu
principal alvo é ataca a Deus e sua palavra. Levar cada ser humano a
desconfiar ou a desprezar a palavra de Deus. E hoje está sendo
diferente?
Quantas vezes Deus fala em sua palavra; e os homens, os
pregadores e até mesmo pessoas que se intitulam pastores fazem
totalmente diferente do que está revelado na bíblia sagrada.
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A FARSA HOJE

(Slide 12) Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo
contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como
que sentindo coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos à verdade,
entregando-se às fábulas.
(2Timoteo 4:3-4)

(Slide 13) O cristianismo hoje é bastante popular. Músicas gospel
estão em alta, as igrejas que realizam “curam e milagres” estão na
mídia. Será esta a obra que Jesus designou para sua igreja realizar na
terra?
(Slide 14) Um dos Grandes indicativos dos últimos dias seria, os
falsos ensinos. Jesus advertiu que os últimos dias seria cercado por falsos
ensinamentos. “Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando
grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos”.
(Mateus 24:24).
Esse é o nosso cenário, em vez dos ensinamentos claros das
escrituras, os homens seguiriam suas próprias tradições e fabulas. O
povo quer tudo, menos a palavra de Deus. Não quer nada que fira seus
desejos, seus gostos, suas aspirações para este mundo.
Para você identificar a obra do inimigo você deverá conhecer a
palavra de Deus. Pois haverá momento que pareceria que é Deus
atuando. Milhares acreditam está fazendo a obra de Deus. A bíblia já
nos orienta para “Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos
apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos
roubadores” (Mateus 7:15). Paulo declara que existem “…falsos
apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de
Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em
anjo de luz” (II Coríntios 11:13-14)
(Slide 15) E, mas “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no
reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos
céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura,
não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos
demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi
explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que
praticais a iniquidade. (Mateus 7:21-23).
(Slide 16) O que são iniquidade? Em Mateus a palavra que é
usado em grego traduzida por iniquidade é “ἀνομίαν”(anomia). Que no
português é traduzido por iniquidade. Porém em I João 3:4, a mesma
palavra no grego “ἀνομίαν”(anomias) é traduzida como transgressão
da lei. Vejamos a tabela abaixo.
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I JOÃO 3:4
Grego - Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ τὴν ἀνομίαν (anomia) ποιεῖ· καὶ ἡ ἁμαρτία
ἐστὶν ἡ ἀνομία.
Tradução - Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o
pecado é a transgressão da lei.
MATEUS 7:23
Grego - Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ
οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.(anomia)
Tradução - Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de
mim, os que praticais a iniquidade.
Veja que se trata da mesma palavra com traduções diferentes. Iniquidade e
transgressão, neste caso são sinônimos.

Podemos concluir assim que iniquidade ou anomia pode ser traduzido por
“ilegalidade” ou a “falta de conformidade com a lei”.19

(Slide 17) Quando Jesus estava falando dos falsos profetas ele
estava dizendo que não adianta fazer milagres e maravilhas, e ainda
continua uma vida de pecado ou transgredindo a seus mandamentos.
Cristo veio para libertar o ser humano do pecado. Essa é a principal
obra de Jesus na terra. A cruz foi para salvar o homem do pecado. É
esse um dos maiores milagres que Deus deseja realizar; satanás fará de
tudo para confundi essa obra.

CONCLUSÃO
(Slide 18) Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as
palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está
próximo.
(Apocalipse 1:3)
(Slide 19) Deus deseja realizar um grande milagre em sua vida, deseja
transformar sua vida, trazer felicidade a sua família. Libertar você dos vícios,
dos pecados que lhes assolam. Só existe uma solução para o problema do
pecado. A graça maravilhosa de Jesus, capaz de transformar, e libertar o ser
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humano. Você pode tentar isso de muitas maneiras. Somente a verdade irar
libertar você. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertara.
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(Slide 2) O DONO
(Slide 3) Desde a criação sempre foi o ideal de Deus, que ele
fosse o centro na vida dos seus filhos. Porém, o homem deveria fazer
essa escolha.
Deus criou o homem perfeito. A árvore do conhecimento do
bem e do mal no jardim do Éden torna-se a prova, ou a marca dessa
fidelidade. Enquanto o homem fosse fiel e não comer do fruto da
árvore, estava reconhecendo a Deus como seu Criador e dono de
tudo, inclusive de sua vida.

(Slide 4) A PROVA NO ÉDEN
E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás
livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não
comerás; porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
(Gênesis 2:16-17)
(Slide 5) Adão podia desfrutar de todas as maravilhas, porém no
meio do jardim havia o teste de sua fidelidade a Deus. Ele
compreendeu que “sua companheira transgredira a ordem de Deus,
desrespeitara a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade
e amor”20.

(Slide 6) Por que fazer uma prova dessa? Muitos poderiam questionar.
Porém o que não podemos esquecer é Deus não criou robôs para lhe servir. O
homem foi criado livre, eles não eram obrigados a servir a Deus, deveria ser
uma escolha individual.
Deus era dono de tudo no jardim, o que ele pediu foi apenas uma
prova de fidelidade. Seria difícil o que Deus estava pedindo ao homem?
(Slide 7) A PROVA HOJE
Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os
que nele habitam. (Salmos 24:1)
(Slide 8) Tudo nesse mundo pertence a Deus, a terra, e tudo o que nela

se contem. Diante desse quadro ele faz um pedido ao ser humano que
devolva a décima parte de suas rendas, reconhecendo assim como o Senhor
de sua vida. (Slide 9) “Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que
haja mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o SENHOR dos
Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida”. (Malaquias 3:10) por que Deus faz um pedido desse?

(Slide 10) O dízimo fiel é a parte do Senhor. Retê-lo, é roubar a Deus.
Deve todo homem trazer livre, voluntário e alegremente os dízimos e ofertas à
casa do tesouro do Senhor, pois, em fazê-lo, há uma bênção. Nenhuma
20
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segurança há em reter de Deus a parte que Lhe pertence. Manuscrito 159,
1899. CSM, 67
(Slide 11) Semelhante a árvore da vida no jardim; Deus faz um
compromisso de fidelidade ao homem. Tudo os bens o homem pode usar
livremente, porém da decima parte pertencem ao SENHOR. Depois de quase
seis mil anos, Deus apresenta diante de seus filhos uma prova de nossa
fidelidade. Mesmo sendo o dono de tudo.
(Slide 12) “Diz Ele: Eu sou o dono do mundo; meu é o Universo, e quero que
consagreis ao Meu serviço as primícias de tudo o que Eu, com as Minhas
bênçãos, faço chegar às vossas mãos. Declara a Palavra de Deus: "As tuas
primícias... não retardarás." Êxodo. 22:29. "Honra ao Senhor com a tua fazenda
e com as primícias de toda a tua renda." Proverbio. 3:9”. 21

CONCLUÇÃO
(Slide 13) “Não digas, pois, no teu coração: A minha força e o poder do
meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do
SENHOR, teu Deus, porque é ele o que te dá força para adquirires
riquezas; para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a
teus pais, como hoje se vê”.
(Deuteronômio 8:17-18)
(Slide 14) Ilustração: Bênção ou Ruína?
Um ateniense chamado Crates, possuidor de grande fortuna,
lançou todo o seu ouro ao mar, dizendo: "Antes que você me ponha a
perder eu o destruo". Melhor teria ele procedido se o tivesse usado bem,
pois "o dinheiro é mau senhor, mas bom servo". (Slide 15) O dinheiro
para muitos é um perigo, mas para outros uma bênção. (Slide 16)
Tendo certo jornal prometido um prêmio a quem melhor definisse a
palavra dinheiro, concorreram milhares de leitores e entre as várias
definições apresentadas apareceram estas: (Slide 17) – O deus do
avarento, o ornamento da classe média e a ambição do pobre. – A
aspiração de todos, a realização de poucos e a ruína de muitos. Porém
a premiada foi esta: – (Slide 18) Dinheiro é o artigo que se pode usar
como transporte universal para ir a todas as partes, menos ao céu e
como fornecedor de todas as coisas, com exceção da felicidade.
O dinheiro é "a ruína de muitos" como nos diz uma das definições
acima, mas pode ser uma bênção nas mãos de uma pessoa remida por
Cristo. A Causa de Cristo precisa de homens que tenham riquezas e que
saibam empregá-las para o bem da sua Causa.
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(Slide 19) “No momento em que o homem perde de vista o fato de que
suas aptidões e posses pertencem ao Senhor, está ele dissipando os
bens de seu Senhor. ”22
O Segredo de uma vida de sucesso é o reconhecimento de Deus
como nosso Senhor. É os dízimos e as ofertas é uma forma prática de
expressamos isso.
(Slide 20) Você já percebeu que todas as vezes que estamos em
crise nossa primeira tentação e deixar Deus de lado; de ser fiel a ele,
pegar o que não nos pertencem. Afinal você tem reconhecido a Deus
como o Senhor de sua Vida devolvendo a parte que é Dele?
(Slide 21) Pode que nesse momento eu esteja falando a uma pessoa
que está sendo infiel a Deus, ou que já foi um dia e que hoje por algum
motivo da vida deixou de ser. Jesus lhe convida a entregar o coração a
ele novamente e confiar. É esse seu desejo?
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(Slide 02) O RESGATE
(Slide 03) Nada melhor depois de uma cansativa viajem, você
chegar em sua casa. Depois da entrada do pecado o homem foi
expulso do jardim e passou a peregrinar neste mundo escuro e sombrio.
Distante de seu verdadeiro lar, teve que conviver com a saudade de
casa e a vontade de retornar. Somos peregrinos aqui nesta terra, rumo
a nossa pátria, nosso verdadeiro lar.
(Slide 04) Não vai demora e veremos nosso Senhor vindo nas nuvens
do céu, e nos levará de volta para nosso lar. Será um grande resgate, o
maior da historia deste mundo.

NOSSO PRIMEIRO LAR
(Slide 05) O SENHOR Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de
lavrar a terra de que fora tomado.
(Gênesis 3:23)

(Slide 06) Por causa de sua escolha, o homem foi expulso de sua
casa, de seu lar. Não foi Deus que tomou essa decisão. Essa foi uma
escolha do homem.
Deus é um Deus justo e como parte de sua justiça não interfere na
escolha do homem. Porem as consequências deverá ser colhida. É a lei
da vida; Deus perdoa, mas a vida não lhe perdoa. O ser humano deve
amargar suas tristes escolhas.
(Slide 07) Viver fora de casa não é uma experiência muito boa.
Você pode morar em mansão. Porem mesmo que não seja sua casa
não adiantará muita coisa. Parece que não estará bem. Nossa casa por
humilde que seja é diferente.
(Slide 08) Assim é o céu; por mais que tente, esse mundo nunca
trará a felicidade que deseja. Sempre você terá a sensação que está
faltando uma alguma coisa. Precisamos retornar ao nosso lar, a nossa
verdadeira casa, “nossa pátria superior, isto é, celestial”. (Hebreus 11:16)

DE VOLTA PARA O LAR
(Slide 09) Pois assim Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho

do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e
bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou
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na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos,
assim será também a vinda do Filho do Homem.
(Mateus 24:37-39).

(Slide 10) O maior problema de morarmos neste mundo e
esquecer do nosso verdadeiro lar. Muitos serão tentados a achar, que
esse mundo é seu lar, e se esquecer que ele é passageiro.
(Slide 11) No tempo de Noé não foi diferente. Muitos viveram em
funções de seus próprios sonhos. “Casava-se e dava-se em casamento”
comia, bebiam. A maioria coisas permitidas; porém até o que é correto
quando colocado em primeiro lugar se torna pecado.
Os casamentos eram de acordo com a vontade humana, não
de acordo com a vontade de Deus. (Gênesis 6:1)
Quando a bíblia nos lembra da volta de Jesus, recorda-nos a
cada um, a não esquecemos dos dias de Noé.
Qual foi o problema desse povo? “Comiam, bebiam, casava-se”
vivia em função de sua vida terrena, não estavam preocupados com
aquilo que era eterno. Construíram seus sonhos com base na vida
terrena, não tinha projeto para a eternidade. Quando aquilo que é
terreno e temporal terminaram, todos seus sonhos foram juntos.
(Slide 12) Tudo estava acontecendo em sua volta, mas estava
com a mente tão cauterizado pela secularização da vida, que não
conseguiram distinguir as coisas espirituais. Esqueceram que a vida
nesse mundo é como neblina que aparece por estante e logo se
desparece. (Tiago 4:14)
(Slide 13) Não podemos chamais esquecer que esse mundo não
é nossa casa. Aqui está o perigo; somos peregrinos e estrangeiros como
nossos heróis do passado: “morreram na fé, sem ter obtido as
promessas; vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando
que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra”. (Hebreus 11:13)

FILHOS VAMOS PARA CASA
(Slide 14) Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu
vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos
preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que,
onde eu estou, estejais vós também.
(João 14:2-3)
(Slide 15) Imagine que o filho vai à escola em seu primeiro dia de
aula. O pai deixa seu filho chorando na escola. Quem é pai sabe o que
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isso significa. Vai embora dá a última olhada para seu filho e lá está seus
olhinhos lagrimejando. Porem em meia as lágrimas o pai promete “filho
o pai ira voltar para te levar para casa”. Com o coração partido, o pai
aguarda a hora de buscar o filho. No trabalho o pai a cada minuto olha
no relógio e parece que a hora não quer passar. Enfim chega a hora,
de longe o pai se aproximar da escola, corre na direção do filho e diz:
Filhos terminou, vamos para casa!
(Slide 16) Jesus não vê a hora de vir lhe buscar, não vai demorar e
Jesus aparecerá nas nuvens do céu e dirá: filho acabou, está
terminado, vamos para casa; chega de estamos separados, longe um
dos outros, vamos para casa, para nosso lar.
(Slide 17) A volta de Jesus será o maior resgate da história deste
mundo. Uma pequena nuvem irá parecer no céu. “E o céu recolheu-se
como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas
foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os
comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se
esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos
montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele
que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande
Dia da ira deles; e quem é que pode suster-se? ” (Apocalipse 6:1417 ARA). É isso que vai acontecer na volta de Jesus.

CONCLUÇÃO
(Slides 18) “Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor!
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome
não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de
mim, os que praticais a iniquidade. ”
(Mateus 7:22-23)

(Slides 19) Amigo! Não que você nesse momento aceitar o convite
de Jesus, e se preparar para viver eternamente com Ele? Ele não levará
estranhos para o céu, ele levará conhecidos. Para os estranhos Ele dirá
“Eu não vos conheço”. Em outras palavras ele estar dizendo: vocês não
quiseram saber de mim na terra, não procuraram me conhecer, não
andaram comigo, tiraram mais tempo para coisas deste mundo que
para mim, não sou bem-vindo em sua casa, sempre sou deixado de
lado, seus filhos não sabem quem eu sou, pois não me apresentaram
para eles, seus vizinhos nem sabem que existo.
(Slides 20) Sou um estranho para você. E assim a porta se fechara
para nunca mais se abrir.
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(Slide 02) O MILAGRE
(Slide 03) Desde que nascemos vivemos uma constante luta.
Nascemos com uma natureza pecadora, e estamos constantemente
em conflito com as coisas de Deus. Por isso que precisamos nascer do
Espirito. Morte para o pecado e nascimento para uma nova vida. Essa é
sem dúvida o maior milagre do qual necessitamos. Falando da mulher
pecadora arrependido e salva Ellen White declara “No reerguimento
dessa alma caída, Jesus realizou um milagre maior do que na cura da
mais terrível doença; curou a doença espiritual que produz morte
eterna” 23
(Slide 04) “Não é isto, a transformação do homem, o maior milagre
que se pode realizar? O que não poderia fazer o instrumento humano
quando pela fé se apossa do poder divino?24

A NATUREZA HUMANA APÓS A QUEDA
(Slide 05) Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência
e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar.
(Gênesis 3:15)
(Slide 06). Ilustração: uma criança de 2 a 3 anos, reflete um pouco
da natureza humano caída do homem. Ela tem um brinquedo em casa
e não liga para ele. Chega uma outra criança na casa e começa a
brincar com o brinquedo dele; agora ele quer. Já viu essa cena?
(Slide 07). Deus fez uma das maiores profecias de todos os tempos.
Que sempre haveria inimizade entre os filhos de Deus e os filhos das
trevas. Duas naturezas diferentes, uma em busca de Deus, e outra em
busca do pecado. Essa é a condição humana depois do pecado. Luta
para fazer a vontade de Deus. Isso é uma realidade que surgiu no Éden
e dura por toda alinha do tempo. “Devido ao pecado, nossa condição
não é natural, e deve ser sobrenatural o poder que nos restaura, do
contrário, não tem valor. Existe unicamente um poder capaz de quebrar
o domínio do mal no coração dos homens, e esse é o poder de Deus
em Jesus Cristo”. 25
(Slide 08) O ser humano não se esforça para gostar do que é
errado, é algo natural. Imagine uma mesa repleta de comida e veja
qual sua natureza vai escolher. De um lado da mesa você tem alface,
23
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couves, tomates, bananas, laranjas etc. E do outro lado chocolate,
creme de cupuaçu, sorvete. Qual será que você vai escolher?
(Slide 09) “A inimizade de Satanás continuará feroz e decidida
contra os seguidores de Jesus. ... Onde quer que exista, o mal rejeitando a luz e a verdade e separando-se do Deus vivo - sempre se
alia contra os justos e obedientes. Anjos caídos e seres humanos caídos
se unem num companheirismo desesperado”26. (Slide 10) “Ora, todos
quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos”. (II
Timóteo 3:12). Sabe o que isso significa: Se você está sendo perseguido,

por esta conhecendo a verdade, significa que você está no caminho
certo.
(Slide 11) O que não podemos chamais esquecer é que depois do
pecado tudo que pertence as coisas de Deus entra em conflito com
inimigo. Porém “Unicamente por meio do sangue do Crucificado existe
purificação do pecado. Sua graça, tão-somente, nos habilita a resistir e
subjugar as tendências de nossa natureza caída”.27

A SOLUÇÃO PARA A NATUREZA HUMANA CAÍDA

(Slide 12) “A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo
que, se alguém não nascer de novo (ou do alto), não pode ver o reino
de Deus”.
(João 3:3).
(Slide 13) Isso parece ser simples, mas Nicodemos um dos principais
dos fariseus, um homem altamente preparado teve dificuldade para
entender. Vejamos o diálogo dele com Cristo sobre a natureza humana:
(Slide 14) “A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo
que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus”.
(João 3:3).
“Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo
velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda
vez?” (João 3:4)
(Slide 15) A verdade de um novo nascimento parecia estranhos a
esse conceituado fariseu. E Jesus resume o novo nascimento:
(Slide 16) Respondeu Jesus: “Em verdade, em verdade te digo: quem
não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O
que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito.
Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento
26
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sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem
para onde vai; assim é tudo o que é nascido do Espírito”. (João 3:5-8).
(Slide 17) O que isso significa? Jesus estava propondo a Nicodemos
um nascimento “do alto” a palavra “novo” traduzido do grego
(ἄνωθεν). Nesse texto (João 3:3), pode também ser traduzida como do
“alto”. O “novo nascimento é o resultado de receber Cristo como a
Palavra de Deus. Quando, mediante o Espírito Santo, as verdades
divinas são impressas no coração, surgem novas concepções, e as
energias outrora dormentes despertam para cooperar com Deus”. 28
(Slide 18) A mudança do coração representada pelo novo
nascimento somente poderá ser levada a efeito pela atuação efetiva
do Espírito Santo. 29
(Slide 19) O Espirito Santo, é o agente que trabalha no coração
do ser humano mostrando sua condição para com Deus “Quando ele
vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo” (João 16:8).
(Slide 20) Toda pessoa é alvo do Espirito Santo. Uma vez que o ele
consegue fazer o ser humano reconhecer sua condição de pecador.
Ela não permanecerá do mesmo modo, ela agora deverá tomar um
novo rumo. “O rebelde e obstinado torna-se manso e semelhante a
Cristo. Ao vermos essas modificações no caráter, podemos ter a certeza
de que o poder divino de conversão transformou o homem todo. Não
vimos o Espírito Santo, mas vimos a evidência de sua obra no caráter
transformado dos que haviam sido pecadores endurecidos e
obstinados. Assim como o vento move com sua força as árvores
altaneiras e derruba-as, também o Espírito Santo pode atuar nos
corações humanos, e nenhum homem finito pode restringir a obra de
Deus”30. Isso é nascer do Espirito. Vejamos os passos a seguir:
(Slide 21) CONVICÇÃO – O Espirito Santo lhe torna convicto do pecado,
ou seja, de sua condição de pecador. (João 16:18)
(Slide 22) ARRENPENDIMENTO – Não basta o Espirito Santo mostrar que é
um pecador, deve existir abandono do pecado, isso será o resultado de
uma entrega genuína e inteira decisão ao lado de Deus e sua vontade.
(Atos 2:37).
(Slide 23) BATISMO DA ÁGUA E DO ESPÍRITO – Como uma demonstração,
publica de sua decisão, o batismo assinala o ingresso da pessoa no
reino de Deus.31
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É importante lembrar que “O batismo em nome de Jesus inclui o
perdão dos pecados e a recepção do dom do Espírito. O batismo
cristão e o dom do Espírito Santo não são realidades contrastadas ou
separadas. Batismo e o dom do Espírito estão unidos. (Atos 8:38,19) O
batismo nas águas e o batismo no Espírito pertenciam juntos de tal
maneira que formavam "um batismo" da igreja (Efésios. 4:5; 1 Coríntios
12:13). A unidade do dom do Espírito e da conversão (batismo)
enfraquece a tese pentecostal de que o batismo no Espírito é posterior
à conversão”32
(Slide 24) “A vida cristã não é uma modificação ou
melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem
lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa
mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito
Santo (Slide 25) Não é por meio de debates e discussões que a alma é
iluminada. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição, e levoua consigo. Examinou as Escrituras de maneira nova, não para a
discussão de uma teoria, mas a fim de receber vida para a alma.
Começou a ver o reino de Deus, ao submeter-se à direção do Espírito
Santo” 33
(Slide 26) Não tem caso perdido a Cristo, a mais humilde alma
quando se entrega a Cristo terá a vida transformada. Isso é obra do
Espirito Santo.

CONCLUSÃO
(Slide 27) “O grandioso poder do Espírito Santo realiza uma completa transformação
no caráter do homem, fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus. ... As palavras
e os atos expressam o amor do Salvador. Nenhum deles disputa o lugar mais elevado.
O eu é renunciado. O nome de Jesus é escrito em tudo o que se diz e que se faz.
Review and Herald, 10 de junho de 1902. Não é isto, a transformação do homem, o
maior milagre que se pode realizar? O que não poderia fazer o instrumento humano
quando pela fé se apossa do poder divino?” Testimonies, vol. 9, p. 152.

(Slide 28) Esse é o milagre que Deus deseja realizar na vida de cada
um de nós; a transformação do coração. Afinal ele veio para curar o
homem da lepra do pecado. Em Jesus nenhum caso é sem solução.
Quando o pecador se aproxima de Cristo pela fé terá sua ida
transformada. “O profano tem-se tornado reverente; o bêbado, sóbrio; o
pervertido, puro. Pessoas que tinham a semelhança de Satanás,
transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação é em si o milagre
dos milagres. Uma mudança, operada pela Palavra, é um dos mais profundos
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mistérios da mesma Palavra. Não o podemos compreender; somente
podemos crer, conforme declaram as Escrituras, que é "Cristo em vós,
esperança da glória". Col. 1:27”.
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