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Dedicatória 
 

A minha vida nessa terra orbita em torno de três sóis. 

Deus me presenteou com esses sóis. 

Dedico esse livro aos três sorrisos que iluminam todos os meus dias. 
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Introdução 
 

Bem-vindo(a)! Espero que este livro lhe seja útil. Trata-se de um livro 

simples, de linguagem simples, mas não de um livro raso.  

Sou pretensioso quanto a esse livro. Espero que ele mude a sua vida.  

Não há nada de mágico no livro em si, é que eu realmente acredito 

nas verdades expressas aqui. 

Você verá que essas verdades que podem mudar a sua vida não 

foram criadas por mim, mas por alguém “único”! 

Você verá que o Caminho de Cristo é a melhor opção para a sua vida. 

Uma opção necessária, única e eterna... 

 

 

Luís Eduardo Machado  
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Capítulo 1 

À procura de um caminho 

 

A vida está repleta de caminhos. Quer tenhamos consciência ou não, 

estaremos sempre escolhendo caminhos. Escolheremos caminhos 

profissionais, escolheremos caminhos relacionais e também 

escolheremos caminhos espirituais. 

Todas as pessoas escolhem caminhos espirituais. Até o ateu escolhe 

o caminho da descrença em Deus e passa a crer em outra coisa 

como centro da sua vida. A verdade é que todos nós temos algo em 

que cremos e todos nós estamos procurando respostas para as 

questões mais essenciais da nossa existência: de onde eu vim? Para 

que serve a vida? Para onde vou quando morrer? Existe eternidade? 

As questões existenciais batem a nossa porta. Podemos até nos 

distrair com outras coisas no nosso cotidiano, mas a verdade é que 

nosso ser anseia por respostas e por um sentido mais profundo para 

a nossa vida. 

Se a vida se resumir somente a correria do dia a dia, se não houver 

algo além que faça mais sentido do que o caos dos nossos dias, 

então somos as mais miseráveis das criaturas que habitam a Terra. 

Diferente dos animais, nós seres humanos, ansiamos pela 

eternidade. 

O Rei Salomão, após viver com plenitude todas as conquistas 

humanas, mesmo rico e poderoso, chegou à conclusão de que sem 

a perspectiva da eternidade, nada aqui vale a pena! 
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Muitos são os caminhos quando o assunto é espiritualidade. Muitas 

são as opções no “mercado da fé”. Nesse livro, gostaria de 

apresentar-lhe a opção de Jesus Cristo. 

Jesus Cristo nasceu numa cidade chamada Belém, há mais de 2000 

anos e viveu mais de 30 anos entre nós. 

A primeira coisa que devemos encarar sobre a pessoa de Cristo é 

que ele realmente existiu! Não há nenhuma dúvida histórica séria 

sobre a existência de Jesus. E, diante dos seus feitos 

impressionantes não há como ignorá-lo. 

Atente bem: diante dos feitos de Jesus e diante da sua proposta de 

vida, nós temos apenas duas opções: ou o aceitamos ou o 

rejeitamos! Com relação ao caminho que Cristo propôs não há 

terceira via, ou você está dentro do caminho ou você está fora! 

Muitas coisas distinguem a opção de Cristo das outras muitas 

opções religiosas. 

Os Evangelhos registram uma frase central dita por Jesus. Ele disse: 

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vem ao Pai a não 

ser por mim”1. Note bem isso: Jesus não disse que ele era um 

caminho, uma das opções de verdade e uma das opções para a sua 

vida.  

Jesus disse que ele era o único caminho, a única verdade e a única 

opção possível e necessária para a sua vida. 

 
1  Conforme João 14:6  
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Uma coisa que temos de encarar é o seguinte: Jesus tem uma 

proposta única que exclui todas as outras propostas religiosas. Não 

há como conciliar a proposta cristã com nenhum outro sistema 

religioso qualquer. 

Não há possibilidade de ecumenismo nem de inclusivismo. Jesus 

disse que o caminho dele era o único caminho. 

Diante disso, temos apenas duas opções: ou Jesus é realmente o 

único caminho e a solução completa para a sua vida, ou ele é (era) 

apenas um louco religioso que se dizia filho de Deus. 

Como você se posiciona com relação à proposta de Cristo? Para 

você ele é o Filho de Deus ou é um louco religioso? Creio que diante 

do que ele disse e propôs não há uma terceira forma de encará-lo. 

E diante da relevância da sua pessoa, não há como adiar essa 

resposta.  

Mas, por que Jesus disse que ele era o único caminho para os seres 

humanos? 

Por que Jesus existiu? 
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Capítulo 2 

Jesus: o Caminho de Deus 

 

Você acredita que Deus existe? Parece uma pergunta tola, mas é 

desta resposta que depende todo o resto.  

A maioria das pessoas acredita na existência de Deus, mas por 

incrível que pareça, não faz nada a respeito disso. Acreditam na 

existência de Deus, mas ignoram a sua vontade. 

Com relação à existência de Deus, falando simplificadamente, há 

três tipos de pessoas: 

Há pessoas que não acreditam em Deus (são os ateus). Quanto a 

esses, o que eu gostaria de saber é se eles realmente não acreditam 

em Deus ou se é mais prudente ignorá-lo como se ele não existisse, 

para não ter que mudar de vida em função dele; 

Há outros que acreditam em Deus (são a maioria), mas não fazem 

nada a respeito disso; 

O terceiro grupo é de uma minoria que acredita em Deus e 

considera a vontade normativa dele na sua vida. 

Gostaria de falar um pouco sobre a situação mais comum, que é a 

de acreditar em Deus e não fazer nada a respeito.  

Isso é muito estranho: como alguém pode acreditar num ser que 

assume para si a criação de tudo que existe e mesmo diante disso 

não se perguntar: 

Se Deus existe, o que ele quer de mim? 
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Parece absurdo dizer que acreditamos numa autoridade qualquer, 

mas nem nos importamos com as coisas que ela exige de nós. 

Imaginem quanto a Deus, que é o maravilhoso Criador e ordenador 

de todas as coisas.  

Como saber que alguém dessa magnitude existe e não fazer nada a 

respeito? Não lhe parece absurda tal proposição? 

A questão elementar é: se Deus existe (e ele existe mesmo!), o que 

é que ele quer de mim? E mais, será que diante de alguém tão 

importante, a minha vida deva ser vivida desconsiderando as suas 

exigências?  

Parece-me perigoso desconsiderar as exigências (leis) de qualquer 

autoridade humana (isso leva a sérias consequências: multas, 

punições e até mesmo a prisão). Imagine que algumas pessoas 

fazem isso com relação ao ÚNICO Deus e Criador de todas as coisas. 

Isso, definitivamente, é muito arriscado! 

Resumindo: Deus existe e sobre ele (conforme ele mesmo nos 

ensina através da sua Palavra), podemos dizer que: 

Deus não é uma força cósmica impessoal, que não se importa 

conosco; é um Ser pessoal que se importa e interage; 

Deus não é a natureza nem o cosmos; 

Deus não é uma criação humana; 

Deus é o único Criador de todas as coisas. Ele criou o homem e todas 

as demais coisas com um propósito; 
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Deus se importa com os seres humanos; apesar de muitos seres 

humanos não se importarem com Deus! 

Porque Deus existe, é que nós devemos ter esperança com relação 

ao nosso futuro (sobretudo o “eterno”). Não estamos mais 

“entregues a nós mesmos”; temos alguém especial para nos ajudar 

a vencer os desafios da vida.  

Infelizmente, algumas pessoas preferem desconsiderar a existência 

de Deus (apesar de crerem nela), mas isso é perfeitamente explicável. 

Assumir a existência de um Deus traz consigo o dever (por questão 

lógica) de assumir também as suas características e petições. 

Então, para muitos, é muito melhor negar a existência de Deus do 

que ter de se submeter aos seus mandamentos morais. 

Então, Deus existe, e daí? 
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Capítulo 3 

O projeto inicial de Deus 

 

A Bíblia ensina que Deus criou o ser humano e o colocou para viver 

na sua presença. Deus deu aos seres humanos três incumbências: 

O ser humano deveria constituir família, formar sociedades; enfim, 

conviver com outros seres humanos; 

O ser humano deveria dominar sobre todos os animais e sobre a 

terra criada, deveria cultivá-la e fazê-la dar frutos. O ser humano 

fora constituído como gerente de Deus, para tomar conta das coisas 

criadas; 

O ser humano deveria conviver na total dependência de Deus. Do 

Deus Pai viria o sustento de cada dia, e a glória deste Deus deveria 

ser expressa em todos os atos desse ser humano. 

Acontece que o ser humano preferiu (da mesma forma como as 

pessoas fazem hoje) negar a Deus e seguir o seu próprio caminho.  

A Bíblia conta que o inimigo de Deus e dos homens (Satanás), 

enganou os seres humanos, que por si, também optaram por 

enfrentar a Deus e viver “do seu próprio jeito” e conforme o “seu 

próprio coração”.  

Apesar da grandiosidade de Deus e da maravilha da criação, o ser 

humano (ontem e hoje) ainda prefere negá-lo. Então, houve a queda 

e o pecado entrou no mundo. 
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Capítulo 4 

Todos estão debaixo de condenação 

 

Agora, é importante definir a palavra pecado. Pecado é tudo aquilo 

que o ser humano faz em desobediência aos padrões morais de 

Deus. Como Deus é o único criador de todas as coisas, 

consequentemente, ele tem autoridade legítima acima de todas as 

coisas. 

Tudo o que o contraria é chamado de pecado.  

Como não há ninguém maior que Deus na face do universo, 

desobedecê-lo ou mesmo desconsiderá-lo torna-se grave afronta. 

A Bíblia ensina que todo pecador merece a morte. Veja o que diz o 

texto bíblico2:  

“pois o salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23) 

Então, quando nós fazemos alguma coisa que desagrada a Deus já 

somos contados entre os pecadores.  

A morte é a separação da criatura (nós) do seu Criador (Deus). Longe 

do nosso criador e mantenedor não temos vida; por isso, quem peca 

(desobedece a Deus) colhe para si a morte (separação). 

A Bíblia ensina que:  

 
2 Todas as citações bíblicas deste livro são da versão Bíblia NTV. 
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“Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus” 

(Romanos 3:23) 

Veja: não há um só inocente! Todos estão separados de Deus por 

causa das suas próprias transgressões. 

É fácil compreender a lógica da coisa: Deus é perfeito, e, 

absolutamente, não pode conviver com imperfeições, sejam elas do 

tamanho que forem.  

Pense num copo de água 100% limpa (“esse” seria Deus). Agora 

pense na minha vida e na sua, nós não somos um copo de água 

100% limpo, temos sempre alguma “sujeirinha” (pecado). Poderia a 

minha água suja se misturar com a água pura de Deus? De jeito 

nenhum! Deus é 100% puro e perfeito e não quer conviver com 

gente “suja”. 

Deus decretou um lugar de habitação eterna, para todos aqueles 

que não aceitaram o projeto de salvação de Deus (é isso mesmo, há 

um projeto de salvação que você verá na sequência); esse lugar 

chama-se inferno.  

Segundo mando do próprio Deus (que é Senhor de todas as coisas), 

vão para o inferno todas as pessoas que não poderão morar com 

Deus (no Céu), por causa dos seus pecados.  

Observe o ensino das Escrituras Sagradas:  

“Deus concederá descanso a vocês, que são afligidos, e também a 

nós, na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu. Virá com 

seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os 

que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às 
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boas-novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com 

destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e 

de seu glorioso poder.” (II Tessalonicenses 1:7-9) 

Sobre o inferno, a Bíblia ensina que é o lugar onde não haverá o 

favor de Deus. Lá haverá choro e sofrimentos. No inferno as pessoas 

estarão separadas da graça de Deus por toda a eternidade. Longe 

da fonte de vida (Deus) não haverá paz, mas sim sofrimento e dor. 

O inferno é o lugar para os inimigos de Deus. 

É simples, o sujeito passa a vida inteira querendo ficar longe de 

Deus, quando ele morrer Deus vai lhe conceder a sua vontade por 

toda a eternidade! 

Quanto ao Céu, a Bíblia diz que é o lugar da morada do Altíssimo, 

lugar de morada eterna a todos os que tiverem os seus pecados 

perdoados. No Céu, haverá felicidade eterna porque Deus estará lá 

eternamente. Sem choro, nem dúvida, nem medo, nem dor, nem 

morte! 

Mas, se para morar com Deus e escapar do inferno eu preciso ser 

perdoado dos meus pecados, como faço isso? 
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Capítulo 5 

Nós não temos méritos diante de Deus 

 

Todos nós precisamos desesperadamente da ajuda de Deus, porque 

sem ela, como já discutimos, estamos todos em pecado, totalmente 

destituídos da presença eterna de Deus e totalmente condenados 

ao sofrimento eterno (nunca se esqueça: por nossa culpa!). 

 Então, eu e você precisamos de ajuda para que os nossos pecados 

sejam perdoados e para que possamos ser limpos diante de Deus, 

para nos livrarmos do castigo eterno e ganharmos, desde já e até a 

eternidade, a presença maravilhosa do Senhor Deus.  

Antes de demonstrar o maravilhoso plano de salvação de Deus, 

conforme a Palavra de Deus ensina, deixe-me chamar a sua atenção 

para um terrível e fatal engano: tem gente que pensa que chegará 

ao Reino de Deus através dos seus próprios méritos e esforços 

pessoais. 

Isso aqui é muito importante! Há algumas religiões que ensinam 

esse grande erro. Dizem que a “salvação” dependeria do meu 

esforço pessoal em fazer “coisas boas”.  

O Cristianismo verdadeiro (me refiro àqueles que realmente 

seguem ao Senhor Jesus) é a única “religião” do mundo que prega o 

contrário: a salvação não depende de obras humanas, e sim, da ação 

redentora do próprio Deus, através de Jesus Cristo. 

Entenda-me bem, não há nenhuma pessoa no mundo que seja justa 

diante de Deus (lembre-se do exemplo da água), e nada do que o 

ser humano possa fazer por sua conta poderá apagar os seus 
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pecados já cometidos. Não adianta tentar ser “bonzinho” daqui para 

frente. 

Vou repetir para você me entender bem: não há nenhuma obra, 

nenhuma caridade, nenhum sacrifício pessoal ou coisa parecida que 

seja capaz de levar-nos ao Reino de Deus, pois nada do que fizermos 

será capaz de apagar os nossos pecados e de elevar-nos à estatura 

de Deus.  

Não tem jeito! Deus é perfeito, eu não! E isso cria um abismo 

intransponível entre mim e Deus.  

Ou Deus dá um passo em minha direção para me salvar ou estou 

perdido, pois não tenho como alcançar a Santidade de Deus. Nada 

do que eu faça pode revogar o decreto condenatório de Deus e nem 

pode me fazer “alcançá-lo”. 

Veja o que diz a Palavra de Deus sobre a tolice humana de achar que 

pode alcançar a salvação através de “obras”: 

“Estamos todos impuros por causa de nosso pecado; quando 

mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. 

Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados 

nos levam embora como o vento” (Isaias 64:6) 

“Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês; 

é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas 

obras, para que ninguém venha a se orgulhar.” (Efésios 2:8-9)   

Mas, se não posso alcançar a salvação através das minhas “obras de 

justiça”, e se eu sou pecador e eternamente apartado de Deus, o 

que me resta então? 



 
 
20 

 

Capítulo 6 

Deus enviou um Salvador 

 

Deus é amoroso e misericordioso. Diante da nossa arrogância em 

acharmos que somos “donos do nosso próprio nariz” e diante da 

nossa incapacidade de alcançá-lo, Ele nos alcançou.  

Eis que Deus enviou ao mundo o seu próprio filho, para que ele 

mesmo pagasse o preço pelos pecados da raça humana. Isso 

mesmo: havia uma dívida do ser humano com relação a Deus (por 

causa do pecado), e como Deus é absolutamente justo, teria de 

cumprir a sentença contra nós. Era a dívida da arrogância e da 

desobediência. 

 Veja: alguém teria de pagar o preço da nossa desobediência. E para 

que eu não tivesse de pagá-lo (apesar de merecer), Deus enviou 

Jesus para morrer numa cruz e levar sobre si todos os nossos 

pecados. 

Não é maravilhoso para nós?! Jesus toma sobre si a minha culpa e 

paga o meu preço para que eu possa, através da fé nele, ser 

justificado diante de Deus.  

Olhe a seguinte estória: era uma tarde ensolarada num tribunal de 

justiça num país distante. Lá estava ele, o juiz, diante de uma jovem 

que acabara de ser pega dirigindo embriagada. Como houve um 

delito e a justiça teria de ser feita, o juiz decretou uma pesada multa 

à jovem. Depois que acabou o julgamento, o juiz saiu e foi até o caixa 
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pagar o valor referente àquela multa, porque aquela moça 

embriagada não podia pagar. 

Assim fez Deus conosco, apesar do nosso delito contra o próprio 

Deus e da necessidade de justiça, Ele “pagou sobre si” (Jesus Cristo) 

o preço e, assim, nos deu a oportunidade de sermos 

verdadeiramente livres. 

Que amor!  

Pergunto a você: alguém que você considera e trata bem, aceitaria 

morrer em seu lugar para livrá-lo? Pior: e alguém que você 

desconsidera (vira as costas como se não existisse), morreria no seu 

lugar? 

Pois é, encare esse fato: Jesus escolheu morrer no seu lugar para 

livrá-lo da condenação eterna. Alguém nesse mundo já lhe amou 

desse jeito? 

Mas, por que Jesus teve de pagar? Por que Deus não perdoou todo 

mundo de uma vez? Sabe por quê? Porque havia um delito, um 

dano, e como Deus é justo, a justiça teria que ser feita. É como se 

alguém batesse no seu carro. Vamos supor que você seja muito 

misericordioso e perdoe a pessoa que fez o ato contra você; então 

tudo estaria resolvido? Não! O seu carro ainda estaria amassado 

porque houve uma perda. Então você mesmo resolve pagar para 

consertar o carro. Entendeu? É isso mesmo que Deus fez. Como 

havia um dano (desobediência voluntária), alguém teria de pagar, 

mas por grande misericórdia e amor, ele preferiu levar sobre si o 

preço do delito que era nosso, pois não haveria como pagarmos pela 

nossa culpa! 



 
 
22 

Veja o que a Palavra de Deus fala sobre Cristo e o seu sacrifício na 

cruz:  

“Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o 

sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o 

olhar; ele foi desprezado, e não nos importamos. 

Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, 

e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que 

seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. 

Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa 

de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados 

e recebeu açoites para que fôssemos curados. 

Todos nós nos desviamos como ovelhas; deixamos os caminhos de 

Deus para seguir os nossos caminhos. 

E, no entanto, o SENHOR fez cair sobre ele os pecados de todos nós.” 

(Isaias 53:3-6)  

“No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: 

“Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” (João 

1:29) 

“Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele 

que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já 

passou da morte para a vida.” (João 5:24)  

“Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por 

todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim 
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de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo 

Espírito,” (I Pedro 3:18) 
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Capítulo 7 

A Cruz de Cristo 

 

A história de Jesus é a seguinte: desde a Antiguidade, o povo judeu 

já vinha esperando pelo Messias (o Ungido que redimiria o povo dos 

seus sofrimentos).  

Há muitas profecias sobre a vinda de Cristo. Chegado o tempo, Deus 

enviou seu filho, Jesus Cristo, nascido sob forma humana para viver 

entre nós.  

Jesus viveu entre nós, fez grandes milagres e maravilhas (curou, 

ressuscitou mortos, expulsou demônios, etc.). Por causa da inveja e 

da intriga de alguns judeus, Jesus foi condenado à morte de cruz (a 

morte de cruz era o pior tipo de morte e era destinada a bandidos 

terríveis). Lá foi ele, absolutamente sem nenhuma culpa.  

Mas, não era um julgamento humano, era um julgamento divino. 

Era Deus que estava exercendo a Sua justiça e exigindo a pena dos 

seres humanos, em Jesus. Jesus morreu, a Bíblia fala com detalhes 

sobre o seu sofrimento na cruz (lembre-se que aquela cruz era para 

nós, pois era nossa aquela dívida). 

Mas, Deus não o abandonou e ressuscitou-o ao terceiro dia de 

forma assombrosamente maravilhosa.  

Aliás, deixe-me ressaltar que a ressurreição de Cristo é um fato 

histórico!  
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O renomado professor Thomas Arnold, da Universidade de Oxford, 

é o autor do famoso livro “A história de Roma”. Ele declara, sobre a 

ressurreição de Jesus:  

“Durante anos tenho estado acostumado a estudar a história de 

outras épocas, e a examinar e avaliar as provas daqueles que 

escreveram a respeito, e não conheço qualquer outro fato na 

história da humanidade que seja confirmado por provas de todo 

tipo, melhores e mais evidentes, do que o grande sinal que Deus nos 

deixou de que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos”3 

O certo é que há evidências históricas importantes sobre o fato, o 

que nos leva à seguinte conclusão: ainda que a vida e os feitos de 

Jesus pudessem ser comparados a qualquer dos outros líderes de 

outras religiões, a ressurreição é um fato determinante na 

diferenciação entre eles. 

Hoje, praticamente todos os outros líderes religiosos (candidatos a 

“messias”) têm os seus túmulos conhecidos, isto é, estão mortos e 

enterrados! Mas Jesus não!  

Ele não está morto e enterrado, Jesus ressuscitou e agora vive para 

sempre!   

Veja o que a Palavra de Deus fala sobre a ressurreição de Jesus:  

“Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua 

grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da 

 
3 SMITH, Wilbur M. Therefore Stand: Christian Apologetics. Grand 

Rapids: Baker Book House, 1965. p.426. 
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ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva 

esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não 

muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé 

que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa 

salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos.” (I Pedro 1-

3:6) 

“Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do 

pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que 

também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi 

ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem 

nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por 

todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é 

para a glória de Deus.” (Romanos 6:7-10) 

Com o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, Deus 

cumpre a sua obra de redenção humana. 

Que maravilha! Jesus ressuscita e vence a morte, leva sobre si todos 

os nossos pecados e oferece a vida eterna a todos aqueles que 

creem em seu nome. 

Creem??? 
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Capítulo 8 

A importância da fé 

 

Agora, o verbo é crer.  

Sim, Deus envia o Seu filho para morrer pelos meus pecados e me 

dar a salvação. Mas é preciso que eu creia nisso. A salvação chega à 

minha vida no exato momento em que eu me arrependo e creio. 

Mas, arrependo-me de quê? 

Arrependo-me de ter vivido arrogantemente “do meu jeito”, sem 

considerar os ensinos e a vontade de Deus; 

Arrependo-me de ter ganhado tantas coisas na minha vida e nunca 

ter dado a Deus o devido agradecimento, louvor e adoração (não 

estou falando daquela oração automática de agradecimento a Deus, 

mas de uma vida totalmente dedicada à glória de Deus acima de 

todas as coisas); 

Arrependo-me de todos os meus pecados e delitos contra Deus e 

contra o próximo (pois, por causa deles é que Jesus teve que sofrer 

tanto e morrer na cruz). 

Mas, creio em quê? 

Creio que Deus existe e criou todas as coisas com um propósito para 

cada uma delas. 

Creio que Deus enviou Jesus para viver nesta terra e morrer pelos 

meus pecados; 
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Creio que Jesus ressuscitou, venceu a morte e hoje vive ao lado do 

Deus Pai. 

Creio que o sacrifício de Jesus na cruz é única e exclusivamente 

suficiente para perdoar todos os meus pecados e me salvar da 

condenação eterna. 

Mas, se é só isso, então é simples?  

Infelizmente, não! 

É simples e maravilhoso com relação à obra que já foi feita (a obra 

redentora de Jesus), mas é complexo e difícil no caso do coração 

humano.  

Acontece que para “se arrepender e crer” o nosso egoísta coração 

precisa ser “quebrado” e assumir publicamente que fracassou na 

condução da sua própria vida e que agora suplica a ajuda de Deus. 

Esse é o grande drama da existência humana: aceitar a sua própria 

falência e assumir que precisa da intervenção de Deus, através de 

Cristo, na sua vida. 

Só um milagre mesmo! Uma obra sobrenatural proveniente de um 

chamado celestial para que isso aconteça. 

Então, diante disso, a minha oração é que você seja movido pela 

graça de Deus e também aceite o maravilhoso convite que Jesus faz 

a você agora mesmo: arrependa-se e creia! 

Veja o que o próprio Jesus ensina a respeito:  
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“Enfim chegou o tempo prometido!”, proclamava. “O reino de Deus 

está próximo! Arrependam-se e creiam nas boas-novas!” (Marcos 

1:15)  

“Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é 

ampla, e larga é sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a 

porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os 

que o encontram.” (Mateus 7:13-14)  

“Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para 

que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus 

enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para 

salvá-lo por meio dele. 

“Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê 

nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus.  

E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas 

as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos 

eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, 

pois teme que seus pecados sejam expostos.” (João 3:16-20) 

Preste muita atenção neste último texto. O próprio Jesus resume a 

obra maravilhosa de Deus, e ainda explica porque as pessoas se 

recusam em aceitá-lo. 

 Segundo Jesus: não se trata de opinião pessoal divergente, nem de 

religião divergente, nem problemas culturais divergentes, nem 

tradição familiar divergente.  
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Em primeira instância, as pessoas que não “aceitam” o senhorio de 

Cristo sobre a sua vida, o fazem porque estão em pecado, gostam 

dos seus pecados e não querem deixá-los.  

Que triste! Veja como o ser humano é: prefere os seus prazeres 

terrenos e finitos à vida eterna ao lado de um Deus maravilhoso que 

os ama tanto. 
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Capítulo 9 

O melhor sentido da vida 

 

Na verdade, a nossa discussão aqui é sobre a coisa mais profunda 

da existência humana: qual é o verdadeiro sentido da vida? Por que 

razão devo continuar vivendo? Seria a vida uma brincadeira de mau 

gosto do “acaso”? 

Estaríamos condenados apenas a oitenta ou noventa e poucos anos 

de vida (nem sempre do jeito que queremos)? Será que não há nada 

além da sobrevivência diária? Essas questões inquietam o nosso ser, 

e enquanto não as respondemos, não sossegamos. 

Muitas pessoas têm dedicado a sua vida a muitos empreendimentos 

na busca de sentido para viver, mas continuam com aquela terrível 

sensação de que “está faltando um pedaço”. 

Um acha que, quando ficar rico, aí sim, vai ser plenamente feliz. 

Outro acha que, quando tiver a companhia correta (a alma gêmea), 

vai ser plenamente feliz. 

Outro acha que, quando tiver uma profissão (sucesso) e for 

respeitado, aí, então será plenamente feliz. 

Outro busca felicidade nas “baladas”, nas drogas, no álcool ou 

noutra forma de alucinação. 

Outro acha que o seu sistema religioso o fará plenamente feliz. 

No que você aposta? Pelo quê você vive? 
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O grande problema é que o dinheiro vem e não traz felicidade. Veja 

os inúmeros casos de executivos e empresários estressados e 

infelizes, com suas famílias destruídas e vidas vazias. Quanto 

dinheiro dariam por um pouco de paz verdadeira e duradoura! 

O amor (companhia) também chega, mas o vazio continua. As 

pessoas são falhas e a decepção, quer seja pequena ou grande, 

sempre vem. 

O sucesso vem e é no mesmo instante que os problemas começam. 

Vida difícil, amigos e amores interesseiros, drogas, álcool e toda 

forma de fuga e alívio. Vejam os artistas, por exemplo. Quantos 

deles serviriam de exemplos de vida para seus filhos? 

Os que apostam nas “loucuras da vida”, logo percebem que 

precisam de mais. Então, a ansiedade aumenta e com ela a angústia 

da dependência e da escravidão. Já não é mais o que quero, mas o 

que preciso, desesperadamente. O que veio com a proposta de 

trazer liberdade, trouxe mais prisão e alienação. 

Alguns encontram um sistema religioso na sua busca sincera de 

“respostas”. Mas elas não vêm, pois os seus “deuses”, dominados 

por seres humanos e submissos a eles, não têm poder de responder 

às questões mais essenciais da vida. Muitas vezes, cria-se aquela 

perigosa sensação de alívio, mas logo se percebe que outro sacrifício 

pessoal é preciso para aplacar a ira divina ou para ganhar as 

bênçãos, continuando assim a prisão! 

Alguns outros nem sequer tem projeto de vida e tristemente 

vegetam, enquanto esperam pela “sorte do acaso” (sic!) ou pela 

morte!  
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Enfim, tenta-se de tudo. Mas nada de achar um sentido para a vida, 

um caminho certo para seguir.  

O que acontece é que muitas pessoas procuram no lugar errado. Não 

há sentido para vida longe de Deus, e não há aproximação de Deus 

sem Jesus! Prove e verá, nunca mais você será o mesmo. Longe das 

coisas de Deus, faça o que você fizer, sempre faltará algo! 
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Capítulo 10 

Agora é com você 

 

A proposta de Deus é clara e você não pode alegar ignorância. Ou 

você se arrepende e crê em Cristo ou você já está condenado e 

eternamente longe de Deus. 

Em Deus, eu espero que você aceite essa proposta de Jesus, 

compreenda que ninguém nunca o amou e nem o amará assim. 

Aliás, lembre-se sempre disso: JESUS O AMA, a ponto de dar a vida 

por você. Quando as coisas ficarem difíceis na sua vida e você não 

tiver mais a quem recorrer, lembre-se disso! 

Ninguém nunca o amará desse jeito. 

Espero que você não adie essa decisão, pois ela será a maior e mais 

importante decisão da sua vida, pois o que está em jogo aqui não é 

apenas oitenta ou noventa anos de vida na Terra, mas o seu destino 

eterno. 

E, se você compreende a proposta de Deus, reconhece os seus 

pecados e se arrepende, então é só buscá-lo e Jesus virá até você e 

transformará a sua vida, pois ele mesmo disse: 

“Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, 

e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem 

que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e 

encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e 

o fardo que lhes dou é leve” (Mateus 11:28-30) 
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“se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu 

coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.” (Romanos 

10:9) 

Aceite o convite de Jesus e faça desta oração a sua oração, com um 

coração sincero diante de Deus: 

“Senhor Deus, eu procuro a Sua presença e busco o Seu perdão. 

Entendo que sou pecador e suplico pela Sua misericórdia. 

Arrependo-me do que fiz e suplico a Sua maravilhosa graça. Confio 

que somente Jesus pode me salvar e que, daqui para frente, o 

Senhor dirija totalmente a minha vida. Em nome de Jesus, o único 

Salvador. Amém!” 

Se essa foi sua oração, o próximo passo (muito importante!) é 

procurar uma Igreja que ensine os preceitos de Deus, unicamente 

através da Bíblia, para que você possa aprender a dar os próximos 

passos para uma vida mais plena. Não há discípulo de Cristo sem 

Igreja. Se você é cristão (seguidor de Jesus), precisa ser membro 

atuante de uma igreja que seja verdadeiramente seguidora de Jesus. 

Se não for, tenha plena consciência do veredito de Deus: 

“Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o 

conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses 

pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do 

fogo intenso que consumirá os inimigos.” (Hebreus 10:26-27) 

 

Gostaria de dizer que qualquer dúvida, opinião ou divergência que 

você tiver sobre esse livro, terei prazer de receber e responder.  
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É só mandar uma mensagem para:  

lemachado@aprimoramento.com.br 

Que Deus o(a) abençoe, em Jesus Cristo... 

 

Sobre o autor 

O autor é professor doutor, docente na Fundação Getúlio Vargas, 

membro da Igreja Batista de Bragança Paulista e sobretudo, 

miserável pecador, alcançado pela maravilhosa Graça de Cristo. 


