Are You 100% Certain – Portuguese

VOCÊ ESTÁ 100% CERTO…
…QUE SE VOCÊ MORRER AGORA VOCÊ IRÁ PARA O CÉU?
Por favor, invista cinco minutos e leia este folheto.
O que são cinco minutos comparado com a sua eternidade?
PENSE com cuidado. Você venderia um olho por um milhão de reais? Você seria
capaz? E o dois olhos? você venderia os dois olhos por vinte milhões de reais? Eu sei
que você jamais faria isso porque os seus olhos não tem preço nao é? E a sua alma? A
sua alma e tão valiosa que Jesus falou que você deveria desprezar o valor dos seus
olhos comparado com o valor da sua alma. (S. Mateus 5:29, S.Marcos 9:47).
ACIMA DE TODAS AS PRIORIDADES que você tem na vida como: a sua saúde,
carreira, riqueza posição social, que são coisas terrenas, priorize a eterna salvação da
sua alma. (S.Marcos 8:36).
SE alguém estivesse empurrando você para um penhasco de 300 metros de altura,
você perguntaria o porquê aquela pessoa está fazendo isso? Você tentaria mudar a
sua situação? Você alguma vez já pensou porque morremos? Você sabia que você
pode mudar a sua situação?
TODOS NÓS, em nosso egoísmo, nos voltamos contra Deus e seguimos os desejos
do nosso coração. Vivemos a nossa vida da maneira que nos satisfaz, nós criamos as
nossas próprias leis, ignorando a autoridade e lei de Deus.É por causa disso que a
Bíblia diz: “ Porque todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus” (Romanos 3:23).
QUAL de nós pode dizer que não é culpado por
(Êxodo 20:1-17)

quebrar a perfeita e santa lei de Deus?

TEN COMMANDMENTS
1- Não terás outros deuses diante de mim.
(Deus está em primeiro lugar na sua vida? Você ama Deus acima de qualquer coisa?
2- Não farás para ti imagem de escultura.
Isso significa que nao devemos criar um deus que se encaixe conosco, nem com nossas
mãos , nem com o nosso coração ou nossa mente. (Ezequiel 14:3-7). As escrituras
avisam que nenhum idólatra entrará no reino dos Céus (Apocalipse 22:15).
3- Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Você alguma vez ja falou o nome de de Deus em vão? Nem mesmo o nome de Hitler foi
tão desprezado a ponto de ser usado para pragejar ou como palavrão.Se você usa ou já
usou o nome de Deus dessa maneira, de acordo com a Bíblia , você é um blasfemo.
4- Lembra-te do dia do sábado, para o santificar.
Você alguma vez perguntou para Deus o que ele espera de você à respeito do sábado?
5-Honra teu pai e tua mãe.
Você sempre trata e da o devido respeito aos seus pais da maneira que agrada a Deus?
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6- Nao matarás.
Jesus avisa que se você tiver raiva sem causa, está em perigo de julgamento (S.Mateus
5:21-22). Se nós odiamos nossos irmãos, Deus nos chama de assassinos. Nós podemos
violar as leis de Deus simplesmente pela atitude e intenção.
7- Não adulterarás.
Jesus disse: “Eu porem ,vos digo, que qualquer que olhar uma mulher para a cobiçar, já
em seu coração cometeu adultério com ela.” (S. Mateus 5:27-28). Lembre-se de que
Deus vê todos os seus pensamentos e todos os seus pecados, seja no seu presente ou
passado. A Biblia fala que todos os impuros, fornicadores (pessoas que tem relação
sexual antes do casamento) e adúlteros não entrarão no reino de Deus. (Apocalipse
22:15 e 21:8).
8- Não furtarás.
Você alguma vez já pegou alguma coisa que pertence a outra pessoa
(não interessa o valor)? Se pegou, você é um ladrão.
9- Não dirás falso testemunho contra teu próximo.
Você alguma vez mentiu? Se já, você é um mentiroso. A Biblia avisa que todos os
mentirosos terão parte no lago de fogo (Apocalipse 21:8). Você pode pensar que
enganar aos outros não é um pecado sério mas Deus acha. (Apocalipse 21: 27).
10- Não cobiçarás.
Isso significa que você não deve desejar nada que pertence a outra pessoa ou ficar com
inveja dos outros pelo que eles possuiem. Os cobiçadores não herdarão o reino de
Deus. ( I Coríntios 6:9- 10 e Efésios 5:5)

QUEM DE NÓS pode dizer que não é culpado de violar esses mandamentos? Visto que temos
uma conciência, pecamos “com connhecimento”de que o que estamos fazendo é errado
(Romanos 2:14-16). Todos nós pecamos, e justo como na Lei Civil, não é preciso violar dez leis
para nos tornarmos transgressores da lei, então a Bíblia avisa, “Porque qualquer que guardar toda
a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos”. (S.Tiago 2:10). A ira de Deus está
naqueles que O desobedecem e são inimigos de Deus em suas mentes por más obras. (Efésios
2:3 e Colossenses 1:21).
UMA PEQUENA GAROTA estava olhando uma ovelha pastando e pensou: como é
branca em comparação com a grama verde. Mas comecou a nevar e ela pensou:
aquela ovelha parece suja comparado a neve. Era a mesma ovelha num cenário
diferente. Quando nos comparamos à partir dos princípios da humanidade, nós
achamos que somos puros . Mas quando nós nos comparamos com a pureza e clareza dos
princípios de Deus e a justa e perfeita lei Dele, nós podemos nos enxergar em verdade, e ver que
somos sujos por causa dos nossos pecados aos olhos de Deus. A lei de Deus e os seus
princípios são santos (Mateus 5:17-22 e Romanos 2:11-16) pelo qual toda a humanidade será
julgada no dia do julgamento, quando cada um de nós prestará contas pelos pecados a Deus.
ISTO PODE parecer estranho , mas a pior coisa que você poderia fazer agora e tentar
colocar sua vida em ordem. Você agora entende que é um pecador e de agora em
diante você decide guardar os mandamentos de Deus , fará boas obras, dirá as
palavras certas e pensará somente coisas boas. Mas você acha que um juiz poderia
deixar um assassino ser liberado só porque ele disse que agora viverá
descentemente? Não, ele tem dívidas com a justiça e ele terá que ser punido. Além do mais,
tempo não perdoa pecados. Veja os guerrilheiros Nazistas. Alguns deles continuam sendo
trazidos à justica nos dias de hoje.
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AS VEZES VOCÊ PODE PENSAR que, porque Deus é bom, ele vai deixar passar
seus pecados no dia do julgamento. Mas se você fosse culpado de terríveis crimes
numa côrte e de repente você diz para o juiz, “ Juiz, eu sou culpado, mais eu acredito
que o senhor é um homen bom e deixara passar os meus crimes e me libertará, o juiz
provavelmente responderá : “ Por causa da minha bondade, eu farei justiça e você
será punido pelo seus crimes”. É triste saber que por causa da bondade de Deus
muitas pessoas estão esperando serem salvas no dia do julgamento –mais essa
mesma bondade será o que condenará e fará justiça ao pecador.
O salário de NOSSOS PECADOS é a eterna morte e separação de Deus. O lugar do
recebimento deste sálario e o inferno (Romanos 6:23). A Bíblia descreve o inferno
como um lugar cheio da ira Divina , um fogo que nunca se apaga, miséria e dor,
frustação e raiva, separação e remorso. É um lugar de eterna punição (S.Marcos
9:43-48, S. Mateus 13:41-42 e 49-50, II S. Pedro 3:7, Apocalipse 20:15 e 21-8).
Cada um de nós se apresentará diante de Deus nosso criador e prestará contas a Ele pela vida
em pecado. (Hebreus 9:27).
AS BOAS NOVAS (Evangelho) são que Deus não quer que soframos as
consequências dos nossos pecados e desobediência para com Ele. Ele providenciou
o caminho para nós sermos perdoados, mandando o filho dele Jesus Cristo para
sofrer e morrer na cruz, levando a punição pelos nossos pecados para que nós
possamos ser perdoados (Romanos 5:8-9, Colossenses l:12-14, I Pedro 1:18 e
3:18, Isaías 53:4-5, Efésios 2:13, I Coríntios 15:3-4, I Timótio 1:15).
PARA ACEITAR o gratuito presente da salvação, você deve se humilhar, reconhecer,
e se arrepender dos seus pecados diante de Deus pedindo-Lhe perdão (Atos 17:3031, Romanos 6:23, Romanos 5:15-21) e colocar a sua fé em Jesus como seu
Senhor e Salvador. A morte não tem mais posse daqueles que pertencem à Jesus
Cristo (Romanos 6:7-11, Romanos 10:13, I Coríntios 15:21-22 e 56-57). Se você
não esta certo de como deve orar, use o Salmo 5l como modelo, pois foi escrita pelo Rei Davi
para pedir perdão a Deus.
“ Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.” (S. João 3:16)
“A saber: Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração
creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.” (Romanos 10:9)

ONDE VOCE PASSARÁ A ETERNIDADE?
Querido amigo, acredite em Jesus e receba Ele como seu Salvador hoje. Se os planos
Dele não esta perfeitamente claro, leia esse folheto quantas vezes precisar, não
coloque de lado enquanto você não entender.
A sua alma e mais preciosa do que o mundo inteiro.
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Se você pediu pra Deus para perdoar seus pecados, o que você deve fazer agora?
ORE DIARIAMENTE.
(I Tessalonicenses 5:17, Luke 18:1)

LEIA A BÍBLIA DIARIAMENTE
(Atos 17:11, Salmo 1:2)

CONFESSE CRISTO ABERTAMENTE E SEJA BATIZADO
(Mateus 10:32,28:19 e 20, Atos 2:41, Atos 8:36-38).
VÁ À UMA IGREJA ONDE A BÍBLIA É ENSINADA E CRISTO É HONRADO
(Hebrews 10:25, I Timótio 3:15, Provérbios 30:6, II Timótio 3:16-l7 e S. Lucas
9:35)
GUARDE OS MANDAMENTOS DE CRISTO
(S.João 14:15 e 21, S. Lucas 9:23)
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