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Destino Final
Ce do ou tar de, to da pes soa que ra cio ci na fi ca rá cu rio sa em sa ber 

pa ra on de irá de pois da mor te e on de pas sa rá a eter ni da de. To me 
al guns mi nu tos pa ra ler es te li vre te, e vo cê en con tra rá as res pos tas 
a es sas per gun tas.

Quem é a sua autoridade final?
Ao bus car res pos tas pa ra as ques tões  mais im por tan tes da vi da, 

pre ci sa mos con sul tar uma au to ri da de no as sun to. A es co lha se re-
duz a  duas pos si bi li da des: a opi nião hu ma na ou a Pa la vra  Deus. É o 
que as pes soas su põem ou o que  Deus diz.

Em ques tões de vi da ou mor te a au to ri da de pre ci sa ser in fa lí vel. 
Não po de ha ver mar gem de er ro. A opi nião hu ma na cer ta men te não 
es tá qua li fi ca da pa ra nos dar as res pos tas. As sim co mo os ros tos 
das pes soas são tão di fe ren tes, as sim tam bém as  suas opi niões.
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So men te a Bí blia, a Pa la vra de  Deus, é in fa lí vel. Ela é a ver da-
de.1 Mas co mo sa be mos que ela é in fa lí vel?

• Sa be mos pe las  suas pro fe cias cum pri das. Ape nas em re la
ção a Cris to exis tem  mais de 60 pro fe cias que fo ram cum pri das 
quan do Ele  aqui es te ve.  Além dis so, há cen te nas de pro fe cias 
acer ca de Is rael e das de mais na ções que já se trans for ma ram 
em his tó ria. A pro ba bi li da de de tu do is so acon te cer por aca so é 
pe que na de mais pa ra ser le va da em con si de ra ção.

• Pe lo me nos 40 ho mens em re giões di fe ren tes, em épo cas di
fe ren tes e em  três lín guas dis tin tas, ao lon go de um pe río do de 
1600  anos, es cre ve ram a Pa la vra Sa gra da.  Eles não ti nham qual-
quer ma nei ra de co la bo rar en tre si, no en tan to, a Bí blia tem um 
te ma uni fi ca do. A his tó ria que ela con ta é con sis ten te. Que ou tro 
li vro tem um pla ne ja men to tão in te li gen te?

• As Es cri tu ras são ini gua lá veis no seu po der de trans for mar a 
vi da das pes soas, de le vá-las do pe ca do e da ver go nha pa ra a 
de cên cia e a in te gri da de.

• As pa la vras da Bí blia são apli cá veis a to das as épo cas; são 
 atuais co mo o no ti ciá rio da ho ra.

•  Elas têm uma atra ção uni ver sal; fa lam às pes soas de to das 
as ra ças, lín guas, tri bos e na ções.

• São ines go tá veis, pro vi den cian do ma te rial pa ra es tu do sem 
fim e dan do aos ho mens con for to e orien ta ção.P
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• Pen se em to da li te ra tu ra que a Pa la vra de  Deus ori gi nou! Di
cio ná rios bí bli cos, co men tá rios, con cor dân cias, poe sias e ser-
mões. Ela ins pi rou gran des mo vi men tos so ciais co mo a abo li ção 
da es cra va tu ra, os di rei tos ci vis e a jus ti ça so cial e ins pi rou a cria-
ção de ins ti tui ções be ne fi cen tes co mo hos pi tais, es co las, or fa na-
tos, abri gos pa ra po bres e ido sos e agên cias mun diais pa ra ali-
viar a mi sé ria e a fo me. Ela exer ceu uma in fluên cia po si ti va na 
so cie da de hu ma na on de  quer que te nha che ga do.

• Ela é pu ra, ex pon do o pe ca do e ad ver tin do con tra ele. Ela 
não se re bai xa à cul tu ra po pu lar, mas pro cu ra ele vála.

• Ela é um li vro vi vo. Al gu mas pes soas real men te a te mem, 
en quan to ou tras mor re riam por ela.

• A Bí blia afir ma ser ins pi ra da por  Deus.2 Is so sig ni fi ca que 
 suas pa la vras são as pa la vras de  Deus. Se não fos sem, ela se ria 
uma frau de! Ain da que mui tos a re jei tem, por fim re co nhe ce rão 
que  seus en si nos são a ver da de.

• A Bí blia Sa gra da re sis tiu a sé cu los de es for ço pa ra quei mála e 
ba ni-la. Mas ela so bre vi veu. Quan do os go ver nos a proí bem, con tra-
ban dis tas se ar ris cam à pri são e à mor te pa ra es pa lhála en tre o po vo.

• Ne nhum ou tro li vro é li do por tan ta gen te em tan tas lín guas 
di fe ren tes.

• Es se li vro ma ra vi lho so re gis tra a vi da de uma Pes soa per fei
ta. Um sim ples ho mem não po de ria ins pi rar um re la to as sim. O 
cé ti co fran cês Re nan dis se que se ria ne ces sá rio um Cris to pa ra 
in ven tar a Cris to.

Na li te ra tu ra ao lon go dos sé cu los a Bí blia se so bres sai sem 
pa ra le lo; ela é sin gu lar. To dos os que ex pe ri men ta ram seu po der 
trans for ma dor em  suas vi das di fi cil men te ne ga rão que ela é a Pa-
la vra do  Deus vi vo. Ou, co mo al guém já co men tou,  quem sen tiu a 
sua for ça cer ta men te não ne ga rá sua fon te.

Portanto, temos razões fortíssimas para aceitar a Bíblia como 
autoridade final.

A
 B

íb
lia

 é
 a

 n
os

sa
 a

ut
or

id
ad

e 
fin

al

7



O que a Bíblia diz sobre nosso destino?
Va mos pen sar no que a Bí blia diz so bre o fim da vi da e o que 

vem de pois da mor te.

Ela afir ma que a mor te é cer ta,  pois “aos ho mens es tá or de
na do mor re rem uma só vez, vin do, de pois dis to, o juí zo”.3  Quem 
po de ria ques tio nar es sa rea li da de?

To dos os ce mi té rios e fu ne rá rias são um tes te mu nho si len cio-
so de que a mor te é bem  real. Ge ra ções vêm, ge ra ções se vão. 
“Ca da um pen sa que se rá eter no, e en tão se tor na num ros to au-
sen te” ( Will Hough ton). A mor te é ine vi tá vel.

A Bí blia não só diz que as pes soas te rão que mor rer. Ela acres-
cen ta que “... de pois dis so” te rá de “en fren tar o juí zo”. No te a ex-
pres são “de pois dis so”. A mor te não é o fim. Exis te um de pois, 
exis te um  além-tú mu lo.  Após a mor te, um jul ga men to e uma eter ni-
da de de so fri men to sem fim es pe ram pe los que não es tão pre pa ra-
dos pa ra se en con trar com  Deus. A Bí blia ga ran te que, se al guém 
não es ti ver ins cri to no Li vro da Vi da, se rá lan ça do no la go de fo go.4O
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A Bí blia tam bém fa la que há so men te  dois lu ga res on de a pes-
soa po de rá pas sar a eter ni da de - o céu ou o in fer no. O  Deus que 
não men te fa la só des ses  dois des ti nos pa ra a ra ça hu ma na. Ho-
mens ou mu lhe res po dem de ci dir não acre di tar, mas is so não al-
te ra os fa tos.

Já que to dos te rão que mor rer, e já que to dos pas sa rão a eter-
ni da de no céu ou no in fer no, a coi sa  mais im por tan te nes ta vi da 
é as se gu rar que o céu se rá nos so en de re ço fi nal e de fi ni ti vo.

É possível ter certeza disso? Como?
Sim, é pos sí vel es tar mos ab so lu ta men te se gu ros: 

“Es tas coi sas vos es cre vi, a fim de sa ber des 
que ten des a vi da eter na, a vós ou tros que 

cre des em o no me do Fi lho de  Deus”.5
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Va mos pri mei ro às más no tí cias.
An tes de sa ber co mo al can çar a vi da eter na pre ci sa mos fa lar 

so bre o pe ca do. O que sig ni fi ca a pa la vra pe ca do? Por que é im-
por tan te fa lar so bre ele?

O pe ca do é qual quer coi sa que nos tor na ca ren tes da per fei ção que 
 Deus exi ge, é não ter a gló ria de  Deus.6 Pe car sig ni fi ca er rar o al vo.

Pe ca do não é ape nas fa zer o que é er ra do; pe ca do tam bém é não 
fa zer o que sa be mos ser cer to.7 Is so é pe ca do de omis são. Pe car é 
trans gre dir a lei, é a obs ti na da re cu sa em fa zer a von ta de de  Deus.8

Quan do nos sa cons ciên cia es tá pe sa da em re la ção a al gu ma coi-
sa que pre ten de mos fa zer e mes mo as sim a fa ze mos, is so é pe ca do.9

Fi nal men te, to da a in jus ti ça é pe ca do.10

A Bí blia ex pli ca com mui ta cla re za e in sis tên cia que to do mun-
do pe cou.

Ela diz que “to dos pe ca ram e ca re cem da gló ria de  Deus”.11 
Ela tam bém afir ma que não há ho mem jus to so bre a ter ra, que 
fa ça o bem e não pe que. 12

Fa ça mos um pe que no tes te pa ra ava liar se vo cê é uma ex ce-
ção à re gra. Ve ri fi que es ta lis ta e de ci da por vo cê mes mo:

Ini cia mos com aqui lo que os ho mens clas si fi cam co mo os pe ca dos 
 mais gra ves: imo ra li da de, adul té rio, in ces to, ho mos se xua lis mo, bes tia li da-
de, as sas si na to e ido la tria. Mui ta gen te vai se de cla rar ino cen te des sas 
prá ti cas – até se lem brar que Je sus dis se que o ho mem que  olhar pa ra 
uma mu lher com in ten ção im pu ra, no co ra ção já adul te rou com ela13, e 
que, se al guém se  irar con tra seu ir mão, es tá su jei to a jul ga men to.14

Con ti nue mos com ou tros pe ca dos co mo em bria guez, abu so de 
dro gas, abor to, pe do fi lia, cruel da de, fei ti ça ria, fal so tes te mu nho e 
ví cio de por no gra fia. Vo cê con ti nua se con si de ran do ino cen te?

Se res pon deu que sim, en tão ve ja es tes: co bi ça, las cí via, in ve ja, 
ciú me,  ódio, or gu lho, egoís mo, di fa ma ção, men ti ra, frau de, des res pei-O
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to aos  pais, que brar a pa la vra em pe nha da e in fi de li da de. Ago ra vo cê 
po de le van tar sua mão di rei ta e tes ti fi car sob ju ra men to que nun ca co-
me teu qual quer um des ses pe ca dos? Se res pon deu afir ma ti va men te, 
exa mi ne  mais um pon to: co mo es tá o mun do de  seus pen sa men tos?

A ter rí vel ver da de é que não pe ca mos ape nas uma úni ca vez, 
mas pe car faz par te da nos sa ro ti na. Dia ria men te pe ca mos por pen-
sa men tos, por pa la vras e por  ações. Se vo cê ne gar es sa rea li da de, 
es ta rá en ga nan do a si mes mo15 e fa zen do  Deus de men ti ro so.16

So mos to dos cor rup tos, is to é, to tal men te pe ca do res. Tal vez 
não te nha mos co me ti do to dos os pe ca dos pos sí veis, mas so mos 
ca pa zes de co me tê-los. E o pe ca do afe tou ca da par te do nos so 
ser.17 O que so mos é mui to  pior do que qual quer coi sa que pos-
sa mos ter pra ti ca do.18

Ne nhum pe ca dor po de rá en trar no céu,19 a não ser que os 
 seus pe ca dos se jam per doa dos. Se vo cê co me teu ape nas um 
úni co pe ca do, vo cê é cul pa do e pre ci sa de per dão.

11



Um dilema divino
Mas aí sur ge um pro ble ma:  Deus é san to!20 Ele sem pre faz o 

que é ab so lu ta men te jus to e bom. Ele não po de to le rar o pe ca-
do,21 não po de fa zer con ces sões, nem pas sar por ci ma ou fin gir 
que não vê. A Sua Pa la vra não dei xa dú vi da: “a al ma que pe car, 
es sa mor re rá”.22 A lei de  Deus de ter mi na a mor te do pe ca dor. A 
dí vi da pre ci sa ser pa ga. A pe na pre ci sa ser apli ca da e cum pri da.

Mas se nos sos pe ca dos re ce bem a pe na que me re cem, en tão 
es ta mos con de na dos à per di ção eter na.

O di le ma di vi no é es te:  Deus ama o pe ca dor.23 Ele não tem 
pra zer na mor te do pe ca dor e não  quer que al guém pe re ça.24 
Ele  quer que to dos pas sem a eter ni da de com Ele no céu. Não 
fez o in fer no pa ra os ho mens, mas pa ra o Dia bo e  seus de mô-
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nios.25 Mas Ele não po de per mi tir que uma pes soa en tre no 
céu en quan to ain da es ti ver em pe ca do, is to é, com os  seus pe-
ca dos ain da não per doa dos. Na da con ta mi na do, abo mi ná vel 
ou fal so po de rá en trar ali.26 En tão, co mo  Deus po de ma ni fes tar 
Seu  amor e ain da per ma ne cer jus to? Co mo po de sal var pe ca-
do res e con ti nuar sen do san to?

Existe esperança para o desesperado
A si tua ção não é sem saí da!  Deus  achou um  meio de per doar 

nos sos pe ca dos sem com pro me ter a Sua jus ti ça.27

Há  dois mil  anos Ele en viou Seu Fi lho ama do ao mun do pa ra 
bus car e sal var o que se ha via per di do.28 O Se nhor Je sus Cris to 
foi pa ra a  cruz do Cal vá rio pa ra mor rer em nos so lu gar. Es ta é a 
pa la vracha ve: Subs ti tu to! Ele mor reu a mor te 
que nós me re cía mos.29 Ele mor reu pe los nos-
sos pe ca dos.30 Ele pa gou a dí vi da que era 
nos sa por cau sa da nos sa cul pa. Ele cum priu 
a pe na em nos so lu gar.31

Ja mais en ten de re mos o Evan ge lho até 
com preen der mos que Al guém mor reu por 
nós, e que es se Al guém é na da me nos 
que o nos so  Deus Cria dor.32 Ao in vés das 
ove lhas mor re rem pe lo Pas tor, o Pas tor 
mor reu pe las ove lhas. Ao in vés da cria tu-
ra mor rer pe lo Cria dor, o Cria dor mor reu 
pe las  Suas cria tu ras.
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Mas co mo sa be mos que a  obra de Cris to, co mo nos so Subs ti tu-
to, foi su fi cien te pa ra  Deus, o Pai? Sa be mos por que Ele le van tou o 
Se nhor Je sus den tre os mor tos no ter cei ro dia.33 A res sur rei ção foi a 
pro va de fi ni ti va de que Cris to rea li zou tu do o que era ne ces sá rio pa-
ra a nos sa sal va ção – e que  Deus acei tou Seu sa cri fí cio. Se  Deus 
não ti ves se res sus ci ta do a Je sus, Sua mor te não se ria di fe ren te das 
mor tes dos ou tros ho mens. Je sus foi o pri mei ro que le van tou da 
mor te num cor po glo ri fi ca do pa ra ja mais mor rer no va men te.

Is so le van ta ou tra ques tão: se Cris to mor reu por to dos, pe la 
ló gi ca não po de mos de du zir que to dos es tão sal vos? Não, não 
po de mos! A  obra do Se nhor Je sus na  cruz é su fi cien te pa ra a 
sal va ção de to dos, mas ela se tor na efi caz so men te pa ra aque les 
que O acei ta rem co mo seu Subs ti tu to.  Deus não es tá com pro me-
ti do em le var ao céu pes soas que nem que rem es tar lá. Ele não 
po de po voar o céu com pes soas que ain da são pe ca do ras pra ti-
can tes. Que ti po de céu se ria es se, se fos se ha bi ta do pe los pio-
res per ver ti dos, as sas si nos e ban di dos do mun do?

Como não ser salvo
An tes de ana li sar mos o ca mi nho de  Deus, o ca mi nho que ga-

ran te o céu pa ra al guém, pen se mos nos mui tos ca mi nhos fal sos 
em que mui ta gen te con fia.

A maio ria das pes soas pen sa que a sal va ção é al can ça da pe-
las  boas  obras, fa zen do o seu me lhor, vi ven do uma vi da de cen te 
ou ten do  boas in ten ções. É is so que a maio ria das re li giões en si na 
e a  maior par te das pes soas no mun do acre di ta. A Bí blia diz que Je
su
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es ses ca mi nhos pa re cem cer tos pa ra o ho mem, mas ter mi nam 
em mor te e per di ção.34 Não são es tes os ca mi nhos pa ra o céu. A 
sal va ção não é ad qui ri da por me re ci men to de qual quer ti po.

A Bí blia diz que to das as nos sas jus ti ças são co mo tra pos de 
imun dí cia.35 No te que não é di to que to dos os nos sos pe ca dos 
não va lem na da, mas to das as nos sas  boas  obras é que são co-
mo tra pos imun dos. A Bí blia tam bém diz que não são nos sas 
 obras de jus ti ça que con tam, mas que Ele nos sal vou pe la Sua 
mi se ri cór dia.36 A Pa la vra de  Deus in sis te que a sal va ção não é al-
can ça da pe las  obras, pa ra que nin guém se glo rie.37

A sal va ção não vem pe lo ba tis mo, não acon te ce por al guém ser 
mem bro de uma igre ja, mui to me nos por con tri buir fi nan cei ra men te ou 
par ti ci par de ri tuais re li gio sos. Se a sal va ção fos se con se gui da por es-
sas  obras, a mor te de Cris to não se ria ne ces sá ria. Ele te ria gas to Sua 
vi da em vão se hou ves se ou tras al ter na ti vas de sal va ção.38 Se as  boas 
 obras fos sem o  meio de sal va ção, nin guém po de ria sa ber se es tá sal vo 
ou não. Nun ca sa be ría mos se pra ti ca mos as  boas  obras cer tas ou su fi-
cien tes.  Mark  Twain, o fa mo so es cri tor nor te-ame ri ca no, dis se que, se a 
sal va ção fos se por ser bom, seu cão en tra ria no céu e vo cê fi ca ria fo ra.

Um nú me ro sur preen den te de pes soas acre di ta que ga nha rá 
o céu por guar dar os Dez Man da men tos. A maio ria nem é ca paz 
de ci tá-los, mas sa be que  eles es tão na Bí blia e, por tan to, es se 
de ve ser o ca mi nho. Mas o que não sa bem é que nin guém po de 
guar dar per fei ta men te os man da men tos de  Deus. Ele os deu a 
fim de re ve lar o pe ca do,39 não pa ra re ve lar a sal va ção.  Eles são o 
pa drão de  Deus pa ra mos trar-nos o quan to fa lha mos.
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A sal va ção não vem por  meio da edu ca ção, da ciên cia, fi lo so fia, 
psi co lo gia, ma te ria lis mo, mu dan ça de vi da ou am bien te per fei to:

• A edu ca ção en si na o pe ca dor, tor nan doo ape nas um pe ca
dor edu ca do.

• A ciên cia po de ex plo rar o uni ver so, mas não po de mu dar a 
vi da in te rior de uma pes soa.

• A fi lo so fia é ape nas sa be do ria hu ma na. No fim da sua vi da, 
o fi ló so fo ame ri ca no Ber trand Rus sell de cla rou: “A fi lo so fia pro vou 
ser um fra cas so pa ra mim”.
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• A psi co lo gia não po de ex pli car o com por ta men to hu ma no, 
mui to me nos mu dá-lo.

• O ma te ria lis mo po de ali men tar o es tô ma go, mas não po de 
sal var a al ma.

• Me lho rar o am bien te é co mo co lo car rou pa no va em al guém 
sem co lo car uma pes soa no va den tro das rou pas.

Foi por is to que o Se nhor Je sus dis se: 

“...im por tavos nas cer de no vo”.40 ...
ou
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Só há um caminho para o céu
 Deus ofe re ce ago ra a sal va ção co mo pre sen te gra tui to pa ra 

to dos os que se ar re pen dem dos  seus pe ca dos e re ce bem a Je-
sus Cris to co mo seu Se nhor e Sal va dor.41 Va mos pen sar nes tas 
 duas pa la vras: “ar re pen dem” e “re ce bem”. São co mo os  dois la-
dos da mes ma moe da. Nos ar re pen de mos quan do ad mi ti mos 
nos sa ne ces si da de de sal va ção. Re ce be mos a sal va ção quan do 
acei ta mos o ca mi nho de  Deus.

O que sig ni fi ca se ar re pen der? Um cris tão ido so dis se que 
o ar re pen di men to é o vô mi to da al ma. Sig ni fi ca que vo cê sen te 
re pul sa pe lo seu pe ca do, por que ele é ver go nho so e re pug-
nan te. Vo cê dá  meia-vol ta, vol tan do-se pa ra  Deus e afas tan do-
se do pe ca do.42

O que sig ni fi ca  crer? Ao re ce ber Je sus Cris to co mo sua úni ca 
es pe ran ça de che gar ao céu, vo cê es tá cren do nE le. Vo cê diz no 
seu co ra ção: “Se nhor Je sus, sei que sou pe ca dor e não me re ço o 
céu. Mas  creio que Tu mor res te por mim na  Cruz do Cal vá rio, su-
por tan do a pu ni ção que de ve ria ser mi nha. Ago ra, num ato con-
cre to de fé, eu Te re ce bo co mo meu Se nhor e Sal va dor, pa ra vi-
ver pa ra Ti de ago ra em dian te”.

 Crer em Cris to é vir a Ele do jei to que vo cê es tá, com to-
dos os pe ca dos. Um pin tor que ria pin tar um qua dro do fi lho 
pró di go. Um dia viu um men di go na rua e mar cou uma ho ra 
com ele em seu es tú dio pa ra ser vir de mo de lo. No dia se guin-
te o men di go  veio, bem ves ti do e bar bea do. O pin tor lhe dis-
se: “Ago ra não pos so usá-lo. Vo cê de ve ria ter vin do co mo o 
men di go que real men te é”.O
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 Crer é  abrir a por ta pa ra Je sus.43 É lar gar to do o seu far do so-
bre Ele, co mo vo cê faz quan do se as sen ta nu ma ca dei ra. A fé é 
co mo pu lar de pá raque das,  pois vo cê con fia a sua vi da àque le 
pe da ço de fi bra sin té ti ca. É co mo mer gu lhar nu ma pis ci na, on de 
vo cê se en tre ga à  água sem re ser vas. É co mo acei tar um in dul to, 
que é ape nas um pe da ço de pa pel. Mas pa ra ser efe ti vo pre ci sa 
ser acei to.

 Crer em Cris to é a coi sa  mais sa dia, sen sa ta e ra cio nal que 
uma pes soa po de fa zer. O que é  mais ra zoá vel do que con fiar no 
seu Cria dor? Na da em  Deus nos im pe de de  crer em  Deus!

 Crer em Je sus não en vol ve ris co al gum. Ele é to tal men te con-
fiá vel e a Sua Pa la vra é a coi sa  mais se gu ra do mun do.

Nun ca de ve mos es que cer es tas gran des ver da des: a sal va-
ção es tá nu ma Pes soa, e es sa Pes soa é o Se nhor Je sus Cris to. 
44 Se vo cê crê em Je sus, vo cê es tá tão sal vo quan to  Deus po de 
sal var al guém.45

Cris to é o ca mi nho pa ra o céu.46 Ele é o úni co ca mi nho.47 Ne-
nhum pe ca do é tão gran de que im pe ça  Deus de sal var al guém.48

Na rea li da de, é o seu pe ca do que o faz ap to pa ra a sal va ção. 
Cris to não  veio cha mar os jus tos, mas os pe ca do res ao ar re pen-
di men to.49

É a sua fal ta de mé ri to que faz de vo cê um can di da to pre fe-
ren cial pa ra a vi da eter na. As úni cas pes soas que vão pa ra o céu 
são os pe ca do res que não me re cem, mas que  Deus per doou.
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Uma palavra-chave do Evangelho
Es te é um bom mo men to pa ra pa rar e fa lar da “gra ça”, 

uma das pa la vras-cha ve da fé cris tã. A gra ça é um fa vor não 
me re ci do que  Deus pres ta aos que na ver da de me re cem o 
con trá rio. É al go que vo cê não po de ob ter em tro ca de tra ba-
lho ou me re ci men to. É um dom gra tui to. No mo men to em que 
vo cê ten ta ob tê-lo por tra ba lho ou mé ri to, ele se tor na uma 
dí vi da. O após to lo Pau lo faz es sa dis tin ção ao es cre ver: “Ora, 
ao que tra ba lha, o sa lá rio não é con si de ra do co mo fa vor, e 
sim co mo dí vi da. Mas, ao que não tra ba lha, po rém crê na que
le que jus ti fi ca o ím pio, a sua fé lhe é atri buí da co mo jus ti
ça”.50 Nou tro lu gar ele dis tin gue en tre a gra ça e as  obras: “E, 
se é pe la gra ça, já não é pe las  obras; do con trá rio, a gra ça já 
não é gra ça”.51 Não são os nos sos mé ri tos que nos fa zem 
me re ce do res do céu e sim os mé ri tos de Cris to. Eis a ra zão 
por que não há  graus de mé ri to pa ra ir ao céu. Não exis te me-
re ci men to  além da que le que há em Je sus.

Por que certas pessoas não confiam em Cristo?
Pa re ce in sen sa to.  Deus  quer pre sen tear a sal va ção li vre men te 

a to dos os que acei ta rem Seu Fi lho pe la fé, mas o po vo re cu sa o 
con vi te. Por quê? Há di ver sas ra zões.

• Em seu or gu lho co los sal, as pes soas se en ver go nham de 
Je sus Cris to. Mas Ele diz: “Por que qual quer que, nes ta ge ra ção 
adúl te ra e pe ca do ra, se en ver go nhar de mim e das mi nhas pa la
vras, tam bém o Fi lho do Ho mem se en ver go nha rá de le, quan do 
 vier na gló ria de seu Pai com os san tos an jos”.52S
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• Têm re ceio da rea ção vio len ta da fa mí lia. O Se nhor Je sus 
pre viu is to quan do dis se: “ Quem ama seu pai ou sua mãe  mais 
do que a mim não é dig no de mim;  quem ama seu fi lho ou sua fi
lha  mais do que a mim não é dig no de mim”.53 Em ou tras pa la-
vras, Je sus pre ci sa es tar em pri mei ro lu gar.

•  Amam os  seus pe ca dos  mais do que a Cris to. Es sa é uma 
es co lha ir ra cio nal que se rá la men ta da pa ra sem pre.

•  Amam  mais a apro va ção dos ho mens do que a apro va ção 
de  Deus.54

• Não es tão tão de ses pe ra das co mo de ve riam es tar. A vi da 
eter na não é a sua prio ri da de má xi ma.

• Te mem que o pre ço se ja al to de mais, que se riam obri ga das 
a dei xar de la do mui tas coi sas. Mas de ve riam con si de rar o cus to 
de não con fiar em Cris to.

• Pen sam que são in ca pa zes de con ti nuar. Na sua pró pria for
ça, não po dem mes mo. Mas quan do o Se nhor ini cia uma  obra na 
vi da de uma pes soa, Ele a se gu ra em  Suas  mãos po de ro sas e 
ter mi na Sua  obra.

• Es tão ocu pa das de mais. Quan do um cris tão vi si tou cer to ho
mem de ne gó cios, es te lhe per gun tou a ra zão da vi si ta. “Que ria 
fa lar com o se nhor so bre a sua al ma e a vi da eter na”. –“Mas vo cê 
não vê que es tou ocu pa do?” O cris tão es ten deu a mão pa ra se 
des pe dir e dis se: “Su po nha que eu se ja a mor te!” O
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Desculpas, desculpas, desculpas
Des cul pas es far ra pa das abun dam sem pre que as rei vin di ca-

ções de Cris to são apre sen ta das às pes soas.  Aqui es tão al gu mas 
das des cul pas  mais co muns jun ta men te com as res pos tas:

• “Exis tem tan tos hi pó cri tas na igre ja!” O Se nhor  Deus não pe
de que vo cê  creia em ou tras pes soas, mas que  creia nE le.

• “Tu do que a igre ja  quer é di nhei ro”. Cris to não  quer o seu di
nhei ro;  quer a sua con fian ça.

• “O que acon te ce rá aos que nun ca ou vi ram o Evan ge lho?” O 
jus to  Juiz de to da a ter ra fa rá jus ti ça.55  Quem es tá em ques tão 
não são os pa gãos, é vo cê que ou viu o Evan ge lho. O que vo cê 
vai fa zer com Je sus?

• “Por que  Deus per mi te que ha ja tan to mal no mun do?” Atra
vés da  obra ex pia tó ria de Cris to,  mais gló ria  veio pa ra  Deus e 
 mais bên ção pa ra o ho mem do que se o pe ca do nun ca ti ves se 
exis ti do.

• “Se os cris tãos es tão cer tos, por que exis tem tão pou cos?” 
Na épo ca do Di lú vio, so men te as oi to pes soas que en tra ram na 
ar ca fo ram sal vas, to das as ou tras pe re ce ram na en chen te. Não é 
ver da de que a maio ria es te ja sem pre cer ta.

• “Co mo um  Deus de  amor po de man dar pes soas ao in fer no?” 
As pes soas es co lhem vo lun ta ria men te ir ao in fer no quan do re cu-
sam a ofer ta de sal va ção.S
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• “Pen sar que exis te ape nas um ca mi nho não é ter uma vi são es
trei ta de mais?” Já foi men cio na do que, se exis tis se  mais do que um 
ca mi nho, o Se nhor Je sus não pre ci sa ria ter mor ri do. Por que Ele pa-
ga ria um pre ço tão al to se um pre ço me nor te ria si do su fi cien te?

• “Pa re ce fá cil de mais”. Pre ci sa ser fá cil pa ra que a sal va ção se ja 
aces sí vel a to dos. To dos po dem  crer em Je sus, mas nem to dos po-
de riam al can çar a sal va ção se fos se por  meio de ou tras con di ções.

Es tas são des cul pas. O pro ble ma não é en ten der, é que rer. Je sus 
dei xou is to bem cla ro quan do dis se: “Não que reis vir a mim pa ra ter
des vi da”.56 Em ou tra oca sião Ele dis se a Je ru sa lém: “Je ru sa lém, Je
ru sa lém, que ma tas os pro fe tas e ape dre jas os que te fo ram en via
dos! Quan tas ve zes  quis eu reu nir  teus fi lhos co mo a ga li nha ajun ta 
os do seu pró prio ni nho de bai xo das  asas, e vós não o qui ses tes!”57
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O momento de decidir
Cris to con vi da vo cê a se ar re pen-

der, a  crer nE le e en con trar alí vio.58 
Não se en ga ne,  pois vo cê es tá a fa vor 
de Cris to ou con tra Ele.59 Se fi car con-
tra Je sus, vo cê se co lo ca ao la do dos 
as sas si nos, dos ter ro ris tas, dos es tu-
pra do res, dos pe dó fi los e de ou tras 
pes soas do mal. Se rá que es ses são 
com pa nhei ros de se já veis pa ra pas sar 
a eter ni da de com vo cê?

 Porque você deve confiar em 
Cristo e ser salvo
Qua tro fa tos o es ti mu lam a dar uma 

res pos ta po si ti va ao cha ma do de Cris to:

• Sua fe li ci da de  real de pen de des
sa res pos ta.

• Seu bemes tar eter no de pen de 
de la.

• Com relação à eternidade, vo cê 
tem tu do a ga nhar e na da a per der.

• Em termos eternos, não há ne
nhum ris co en vol vi do nes sa de ci são.

Porque confiar em Jesus agora mesmo
O mo men to  atual é o úni co mo men to ga ran ti do.  Deus diz: “eis, 

ago ra, o tem po so bre mo do opor tu no, eis, ago ra, o dia da sal va ção”.60

A vi da é in cer ta. To dos os  dias pes soas se le van tam e vão tra-
ba lhar sem pen sar que an tes do anoi te cer  irão se en con trar com 
 Deus. Ho je al guns dei xa rão o pla ne ta Ter ra de vi do a um ata que 
car día co, um aci den te ou um as sal to vio len to. Há inú me ras pos si-
bi li da des de mor te sú bi ta.
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A vin da do Se nhor es tá pró xi ma. Je sus po de rá vir a qual quer 
mo men to. Os que es tão sal vos se en con tra rão com Ele nos  ares 
e  irão com Ele à ca sa do Pai no céu.61 Os não sal vos fi ca rão pa ra 
en fren tar um tem po ter rí vel de juí zo na ter ra62 e uma eter ni da de 
de per di ção.63

Vo cê tem dei xa do Je sus fo ra da por ta por mui tos  anos. Vo cê 
não cos tu ma tra tar ou tras pes soas des sa for ma. Por que vo cê tra-
ta seu  Deus as sim? Dei xeO en trar!

 Deus de cre tou que um dia to do joe lho se do bra rá ao no me de 
Je sus e to da lín gua con fes sa rá Je sus Cris to co mo Se nhor.64 É 
me lhor fa zê-lo vo lun ta ria men te ho je e ser sal vo, do que ser for ça-
do a fa zê-lo de pois e es tar per di do eter na men te.

Uma crian ça con ta va as ba ti das do re ló gio mar can do as ho ras 
na ca sa da sua avó. Um dia o re ló gio não es ta va em or dem e ba-
teu 13, 14, 15 ve zes. O me ni no cor reu à co zi nha e dis se: “Vo vó, 
es tá  mais tar de que nun ca!”  Pa ra vo cê tam bém é  mais tar de do 
que nun ca. O dia da opor tu ni da de es tá qua se no fim.

Quan do morrer, vo cê com pa re ce rá dian te de  Deus e ou vi rá a 
per gun ta: “O que vo cê fez com Meu Fi lho?” Seu des ti no fi nal de-
pen de rá da res pos ta. “ Quem crê no Fi lho tem a vi da eter na; o 
que, to da via, se man tém re bel de con tra o Fi lho não ve rá a vi da, 
mas so bre ele per ma ne ce a ira de  Deus”.65
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Como posso saber?
Quan do vo cê se ar re pen de dos  seus pe ca dos e con fia no Se-

nhor Je sus co mo seu Sal va dor, é im por tan te que vo cê es te ja bem 
cer to da ga ran tia da sua sal va ção. Co mo vo cê po de ter ab so lu ta 
cer te za de que ago ra es tá sal vo?

A pri mei ra ma nei ra é me dian te a Pa la vra de  Deus. A Bí blia 
diz que “se, com a tua bo ca, con fes sa res Je sus co mo Se nhor e, 
em teu co ra ção, cre res que  Deus o res sus ci tou den tre os mor
tos, se rás sal vo”.66 As sim que vo cê crê em Je sus co mo seu úni-
co Se nhor e Sal va dor,  Deus diz que vo cê es tá sal vo. Ele não 
po de men tir, não po de en ga nar nem ser en ga na do. Se Ele dis-
se, é ver da de.

Ou tras evi dên cias da sal va ção apa re ce rão nos  dias que 
se guem. Vo cê sen ti rá  ódio pe lo pe ca do67 e  amor pe la san ti da-
de.68 Em bo ra vo cê ain da co me ta  atos pe ca mi no sos, vo cê não 
pra ti ca rá o pe ca do co mo ro ti na.69 O pe ca do não te rá do mí nio 
so bre vo cê.70 Vo cê ama rá os fi lhos de  Deus.71 Vo cê se rá per-
se ve ran te na fé.72

Al gu mas pes soas têm uma con ver são dra má ti ca.  Elas se 
en chem de ale gria quan do li ber ta das do pe sa do far do dos 
 seus pe ca dos. Ou tras sim ples men te acei tam tran qüi la men te 
o pre sen te de  Deus sem si nais ex te rio res e sem tan ta emo-
ção. Se ja co mo for a con ver são de al guém, a pes soa não de-
ve ba sear sua ga ran tia de sal va ção em sen ti men tos,  pois 
 eles são in cons tan tes de mais e não me re cem con fian ça. Se C
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so men te Cris to for a sua es pe ran ça pa ra o céu, vo cê es tá 
sal vo, in de pen den te das  suas emo ções. Os fa tos são su pe rio-
res aos sen ti men tos.

E agora?
Ba tis mo. Ago ra que vo cê es tá sal vo, de se ja rá obe de cer 

ao Se nhor dei xan do-se ba ti zar. Em bo ra não se ja ne ces sá rio 
pa ra a sal va ção, o ba tis mo é um ato de obe diên cia.73 No ba-
tis mo vo cê pro me te pu bli ca men te ser  fiel a Cris to co mo seu 
Se nhor e Sal va dor. Vo cê se iden ti fi ca com Ele em Sua mor te, 
se pul ta men to e res sur rei ção.74 Je sus mor reu co mo seu re pre-
sen tan te; lo go, vo cê mor reu com Ele. O ba tis mo tam bém é o 
com pro mis so de an dar em no vi da de de vi da.75 Is so sig ni fi ca 
vi ver a vi da de ba ti za do co mo al guém que mor reu pa ra o pe-
ca do e ago ra vi ve pa ra  Deus.
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Há outras etapas importantes na vida cristã
• Con fis são – Vo cê de ve apren der a con fes sar os  seus pe ca-

dos di re ta men te a  Deus as sim que se der con ta de que pe cou. 
Quan do vo cê con fes sa, re ce be per dão.76 Quan do vo cê con fiou 
em Je sus Cris to, re ce beu o per dão de  Deus, o  Juiz. Ago ra, vo cê 
re ce be o per dão pa ter no,  pois  Deus é seu Pai.

• Con sa gra ção – Co me ce ca da dia apre sen tan do o seu cor po 
em sa cri fí cio vi vo a  Deus.77 Is so sig ni fi ca que vo cê tro ca a sua 
von ta de pró pria pe la von ta de de  Deus.

• A Bí blia – Pa ra cres cer na vi da cris tã vo cê de ve ler, es tu dar, 
me mo ri zar e me di tar na Bí blia. É as sim que vo cê po de ou vir  Deus 
fa lan do ao seu co ra ção.

• Ora ção – Na ora ção vo cê fa la a seu Pai ce les te. É bom  orar 
em ho ras re gu la res e tam bém sem pre que sur gir al gum mo ti vo 
es pe cial.

• Igre ja lo cal – O mais rápido possível, você deve se unir a 
uma igreja que creia na Bíblia e a aceite como sendo a Palavra 
de Deus infalível. Segundo o Novo Testamento, uma igreja é com-
posta de pecadores salvos (chamados de “santos” na Escritura),  
pastores e diáconos,78 que se reúnem para aprender a doutrina 
dos apóstolos (o ensino da Bíblia), para manter comunhão, para 
partir o pão (celebrar a Ceia do Senhor) e orar juntos.79 Peça que 
o Senhor o conduza à igreja que Ele escolheu para você.

• Tes te mu nho – Ore pa ra que  Deus lhe dê opor tu ni da des pa-
ra tes te mu nhar dE le. Is so sig ni fi ca com par ti lhar o Evan ge lho com 
os pa ren tes, vi zi nhos, ami gos e ou tras pes soas ain da não sal vas.
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Uma palavra final
Se vo cê leu até  aqui e ain da não to mou uma 

de ci são, fa ze mos um ca ri nho so ape lo fi nal. Ve-
nha a Je sus as sim co mo es tá!  Creia que Ele 
mor reu na  cruz por vo cê. Acei te-O co mo seu Se-
nhor e Sal va dor e co mo o úni co ca mi nho pa ra 
en trar no céu. Con fie na pro mes sa de  Deus: “se, 
com a tua bo ca, con fes sa res Je sus co mo Se nhor 
e, em teu co ra ção, cre res que  Deus o res sus ci
tou den tre os mor tos, se rás sal vo. Por que com o 
co ra ção se crê pa ra jus ti ça e com a bo ca se con
fes sa a res pei to da sal va ção”.80
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 1 João 17.17
 2 2 Timóteo 3.16
 3 Hebreus 9.27
 4 Apocalipse 20.15
 5 1 João 5.13
 6 Romanos 3.23
 7 Tiago 4.17
 8 1 João 3.4
 9 Romanos 14.23
 10 1 João 5.17
 11 Romanos 3.23
 12 Eclesiastes 7.20
 13 Mateus 5.28
 14 Mateus 5.22
 15 1 João 1.8
 16 1 João 1.10
 17 Romanos 3.13-18
 18 Jeremias 17.9
 19 Apocalipse 21.27
 20 Levítico 19.2
 21 Habacuque 1.12-13
 22 Ezequiel 18.4
 23 João 3.16
 24 Ezequiel 18.32; 2 Pedro 3.9
 25 Mateus 25.41
 26 Apocalipse 21.27
 27 Romanos 3.26

 28 Lucas 19.10
 29 Gálatas 2.20
 30 1 Coríntios 15.3
 31 1 Pedro 2.24; 3.18
 32 João 1.1,3
 33  Romanos 4.25; Romanos 

6.4; 1 Coríntios 15.4
 34 Provérbios 14.12
 35 Isaías 64.6
 36 Tito 3.5
 37 Efésios 2.9
 38 Gálatas 2.21
 39 Romanos 3.20
 40 João 3.7
 41 Atos 20.21
 42 Isaías 55.7
 43 Apocalipse 3.20
 44 João 17.3
 45 1 João 5.12
 46 João 14.6
 47 Atos 4.12
 48 Hebreus 7.25
 49 Marcos 2.17
 50 Romanos 4.4-5
 51 Romanos 11.6
 52 Marcos 8.38
 53 Mateus 10.37

 54 João 12.43
 55 Gênesis 18.25
 56 João 5.40
 57 Lucas 13.34
 58 Mateus 11.28
 59 Mateus 12.30
 60 2 Coríntios 6.2b
 61 João 14.1-3
 62 Mateus 24.21
 63 Apocalipse 20.14-15
 64 Filipenses 2.10-11
 65 João 3.36
 66 Romanos 10.9
 67 Romanos 7.24
 68 Romanos 7.22
 69 1 João 3.9
 70 Romanos 6.14
 71 1 João 3.14
 72 1 João 2.19
 73 Mateus 28.19
 74 Romanos 6.3-5
 75 Romanos 6.4
 76 1 João 1.9
 77 Romanos 12.1-2
 78 Filipenses 1.1
 79 Atos 2.42
 80 Romanos 10.9-10

Notas
Citações bíblicas extraídas da tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, 2ª Edição.
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A vida é incerta. Todo dia pessoas se le-
vantam e vão trabalhar sem pensar que 
antes do anoitecer irão se encontrar com 
Deus. Hoje alguns deixarão o planeta 
Terra devido a um ataque cardíaco, um 
acidente ou um assalto violento. Há inú-
meras possibilidades de morte súbita.

Por essa razão cada pessoa consciente 
deveria pensar sobre onde irá quando 
morrer e onde passará a eternidade.

Qual será o seu destino final? 

Este livrete vai ajudá-lo a descobrir. Leia-
o cuidadosamente. Ele poderá mudar a 
sua vida e o seu destino – para sempre!

William MacDonald (07/01/1917 – 25/12/2007) viveu 
na California–EUA, onde desenvolveu seu ministério. 
Sua ênfase era de ressaltar com clareza e objetivida-
de os ensinamentos bíblicos para a vida cristã, tanto 
nas suas pregações como através de mais de oitenta 
livros que escreveu. No Brasil, uma de suas obras 
mais conhecidas é o “Comentário Bíblico Popular” 
além de “O Discipulado Verdadeiro”, considerado um 
clássico cristão.
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