«Como maças de ouro em salvas de prata,
Assim é a palavra dita a seu tempo…»
(Da Bíblia, Provérbios 25:11)

O valor temporal das palavras que reproduzimos neste opúsculo está na própria
Palavra de Deus, que citamos: «Esta é a palavra de fé que pregamos»: «Eis
aqui, agora, o tempo aceitável; eis aqui, agora, o dia da salvação…». E,
«como diz o Espírito Santo: se ouvirdes, hoje, a sua voz, não endureçais os
vossos corações…», pois, «passará o céu e a terra, mas as minhas palavras
não passarão». E, diz mais: «A palavra que sair da minha boca, ela não
voltará para mim vazia, antes, fará o que me apraz». (Bíblia Sagrada,
Romanos 10:8; II Coríntios 6:1; Hebreus 3:7-8; Marcos 13:31; Isaías 55:11).

Homem de Trabalhos!
Um casal idoso, que vivia do campo,
trabalhou arduamente e privou-se de muitos
privilégios da vida para que o seu filho tirasse
um curso superior.
Ao fim de alguns anos, o rapaz concluiu o
seu curso com distinção, e o seu nome
apareceu no quadro de honra da universidade
como um dos melhores alunos de sempre. Ao
regressar à sua terra e à sua casa, já doutorado,
tomou as mãos calorosas de seu pai entre as
suas e disse-lhe comoventemente: «Tudo
quanto sou e tudo quanto consegui o devo a
estas mãos, que tanto trabalharam em meu
benefício. Os calos destas mãos têm mais
valor para mim do que montes de ouro!».
Esta história verídica lembra-nos uma outros
muito celebre: As mãos de Jesus. D’Ele
estava escrito e Ele repetiu: «Traspassaramme as mãos e os pés» (Salmos 22:16); para
que nós, hoje, pudéssemos dizer:
«Pelas suas pisaduras fomos sarados.»
(Profeta Isaías, Capítulo 53:5).

MAIS QUE O UNIVERSO!
O maior vulcão da terra encontra-se a
10 km do fundo do oceano e estende-se
por mais de 120 km de cumprimento.
Chama-se o Mauna Loa, e está no Havai.
Mas, ainda maior que esse é o vulcão
Olympus Mons, o maior vulcão do
sistema solar, e está em Marte. Este
vulcão é três vezes maior que o monte
Everest e cem vezes maior e mais
volumoso que o vulcão Maura Loa. É
suficientemente grande para engolir
todo o arquipélago das ilhas do Havai.
Há muito tempo, David olhou para as
noites estreladas e ficou estupefacto
com as maravilhas do universo do
Criador! Ele escreveu: “Os céus
declaram a glória de Deus e o
firmamento anuncia a obra das
suas mãos” (Salmo 19:1).
Mas, ele diz mais: “Olhando Ele
para a terra, ela treme; tocando Ele
os montes, eles fumegam…” (Salmo
104:32).
Quem é como o nosso Deus?

A Vida, a Morte e a
Eternidade
Há três coisas tremendamente solenes: a vida, a morte e a eternidade.
As três o obrigam a se curvar diante de Deus. Em situações normais, a vida,
a morte e a eternidade independentemente de sua vontade. Você não nasce
porque quis nascer, você não morre porque quis morrer, você não entra na
eternidade porque quis entrar. São desígnios de Deus.
A vida é solene porque é irreversível. A morte é solene porque é
irreversível. A eternidade é solene porque é irreversível.
Você pode evitar a concepção, mas não pode desmanchar a vida. Uma
vez concebida, a vida se desenvolve e caminha para a eternidade, mesmo
despojada prematuramente do útero materno. Você pode provocar o
aborto da criança que gerou ou concebeu, mas não pode acabar com a vida.
Isto é, de facto, terrível. Mas é a verdade.
Você pode odiar a morte e fugir dela a vida
inteira, mas não pode barra-la. A morte, que esta
intimamente ligada a queda e ao pecado, e
impiedosa, e irreverente, e imprevisível. Ela
provoca a desintegração somatopsiquica que reduz
o corpo humano sucessivamente a putrefacção, ao esqueleto e ao pó. E a
destruição da casa terrestre ou do vaso de barro que abrigava
temporariamente a vida.
Você pode não entender a eternidade, mas ela existe. A eternidade e
uma imposição de Deus. Há marcas dela dentro de seu próprio ser (Ec
3.11). Pode ser uma interrogação enquanto estamos dentro do corpo
terrestre, todavia e também uma exigência que todos fazem, que todos
esperam. Em qualquer tempo, em qualquer lugar e em qualquer
cultura. Você esta marchando inexoravelmente em direcção a
eternidade. Vai cair dentro dela não demora quase nada.
Se a vida, a morte e a eternidade são os três
acontecimentos mais solenes da experiência
humana, tome a feliz iniciativa de reatar e
manter sua comunhão com Deus.

«Que queres que te faça?»
Palavras de Jesus ao cego Bartimeu, de Jericó (Evangelho Segundo S. Marcos, 10:51).

Ainda hoje Jesus faz esta pergunta a todo o ser humano! No entanto, o que é que
acontece?
O apóstolo S. Tiago responde:
«Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites!
Adúlteros e adulteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra
Deus?» - Tiago 4:3-4.
O Senhor Jesus Cristo veio para realizar a obra de Deus, que consistia na salvação do ser
humano, morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, assumindo a culpa dos nossos
pecados, sendo condenado em nosso lugar. Esta é a maior obra de Deus, a obra mais
importante de Deus para o homem. Esta é a obra que nos transporta para a eternidade em
segurança, e nos dá uma viva esperança para vivermos aqui já nessa expectativa.
Que queres que te faça, diz o Senhor! Mas o homem responde: quero poder, dinheiro,
carros, casas, fama, prazer, domínio, etc., etc, etc. Tudo aquilo que tem tornado este mundo
quase inabitável; tudo aquilo que tem provocado fomes, guerras, exploração humana,
degradação social, ruptura natural e ecológica, e todos os males que podemos imaginar. Em
suma, o homem quer ser deus!
O homem não pode ter poder porque não tem capacidade para o administrar a bem da
humanidade e do mundo. O homem quando tem todas essas faculdades é para as gastar nos
seus próprios deleites sem ter contemplações pelo seu semelhante.
Deus não dá estas coisas ao homem porque ele não está preparado para isso. Isso há-de
acontecer na eternidade, quando Deus transformar para sermos conformes à imagem de
Cristo. Mas, para já, não! Deus não dá estas coisas ao homem porque sabe que é para piorar
a sua destruição.
Satanás é que promete sucesso humano e diz:
«E o diabo o transportou a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do
mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares.»
(Evangelho Segundo S. Mateus, 4:8-9)
Mas, Satanás não dá… ele empresta para iludir e prender o homem nas suas garras,
porque, «toda a terra é do Senhor», e ele quer manter o homem na sua
destruição.
Que queres que te faça?
Bartimeu respondeu e disse: «Mestre, que eu tenha vista!»
Esta “vista” representa a nova vida espiritual e a capacidade que Deus
nos dá para o podermos ver, compreender e aceitar com o Senhor e
Salvador das nossas vidas.
E tu, que queres que Jesus te faça?
Não te iludas com aquilo que o mundo oferece; aceita a obra de Jesus na tua vida!

O nosso apelo é para que te arrependas
Você precisa tomar muito cuidado.
dos
teus pecados e peças a Deus que te
Você corre o risco de ser duramente
castigado. Não com a vara, nem com salve. Podes falar com Deus e dizer-lhe, em
oração:
sofrimento, doença ou morte. O
castigo é outro, e é muito pior.
«Deus, sou um pecador; mas confio em

O pior castigo do mundo é quando
Deus desiste de você e o deixa "andar
na teimosia do seu coração" (Salmo
81:12). É quando Deus o pune por sua
longa
e
consciente
teimosia,
entregando-o à sua própria vontade,
aos seus próprios conselhos. É quando
Deus mesmo o entrega a impureza
sexual, às paixões vergonhosas e a
uma disposição mental reprovável. É
quando não há mais freio e você não
tem mais alternativa, senão a de
continuar a descer, cada vez mais, atá
ao desastre final (Rom. 1:24,26,28).

Ti como o meu salvador. Compreendo que
Jesus morreu em meu lugar na cruz do
Calvário, e sofreu para me salvar. Agradeçote pela Tua salvação e salva-me! No nome
do Senhor Jesus Cristo.»
Está escrito:
«Aquele que tem o Filho tem a vida;
aquele que não o Filho de Deus não
tem a vida. Escrevi-vos estas coisas
para que saibais que tendes a vida
eterna, a vós que credes no nome do
Filho de Deus.» (I João 5:12-13).

Milhões e milhões de pecadores já
estão nesse plano inclinado. Para
eles, não há mais retorno, não há
mais salvação. Não siga o caminho
deles.

Se desejar saber mais do que foi aqui escrito,
se tiver alguma dúvida, questão ou
dificuldade, não tenha receio de nos
contactar. Quem sabe se não será a sua
derradeira oportunidade! Contacte-nos no
local, por correio, por correio electrónico (eNão abuse da misericórdia de Deus. mail) ou por telemóvel; deixe o seu contacto
Não corra o risco da perdição eterna. ou solicite uma visita, que o faremos sem
Você não terá freio necessário para qualquer vínculo ou compromisso.

parar depois de iniciado o declive. Nem
poderá mais contar com a ajuda de
Deus. Porque, então, você estará
debaixo do pior castigo do mundo!
Muito antes de começar o plano
inclinado, aceite o conselho do profeta
Daniel ao imperador da Babilónia:

In “Salão Evangélico”
Rua Dr. Souto Alves, n.º 65
3860-376 ESTARREJA

"Ó rei, aceite o meu conselho.
Deixe de pecar e faça o que é certo;
acabe com as suas maldades...!”
(Profeta Daniel, 4:27).
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