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Querido André

Do livro “Colaboradores de Jesus Cheios do Espírito”,  
capítulos 7-10

Tudo depende em responder honestamente a três perguntas.

Fé cristã  Fé cristã  
posta à provaposta à prova

A fé cristã depende em responder 
honestamente a três perguntas. 
Deus, Jesus, Bíblia! 

1.   Existe um Deus vivo, onisciente e 
onipotente que ama os seres humanos?

2.  Jesus de Nazaré é realmente o Redentor 
enviado por Deus?

3.   A Bíblia ou as Escrituras Sagradas 
foram realmente escritas por pessoas 
sob a autoridade de Deus ou são mera-
mente um produto humano?

Querido André,* 
Fico feliz que você deseja estabelecer clareza 
sobre Deus, Jesus Cristo e a Bíblia. Terei prazer 
em tentar ajudar chamando sua atenção para 
alguns fatos fundamentais.

Hoje, os jovens e as pessoas pensantes estão se 
ocupando cada vez mais com a Bíblia. Mas eles 
têm uma pequena distinção. Um moderador 
colocou assim: “Eu não tenho nada contra 
Deus, mas tenho contra Sua ‘equipe na terra’ 
– a igreja.”

Hoje, muitos sentem que deve haver algo sobre 
Deus, afinal. Eles perguntam: Eles poderiam 
encontrar um significado e propósito mais 
profundo na vida com Ele? As pessoas contem-
porâneas querem saber os fatos. Eles querem 
saber o que vai beneficiá-los. E eu tenho que 
dizer: Elas estão certas.

Existem respostas muito satisfatórias 
para essas questões fundamentais.

Quero mostrar uma forma de encontrar as 
respostas por si mesmo. É melhor você se con-
vencer do que eu tentar fazer isso. Talvez você 
ainda não esteja familiarizado com o método a 
que me refiro.

A Bíblia contém muitas previsões. Elas são 
chamadas de profecias. Centenas delas foram 
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*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus 

Vida no poder de Deus Vida no poder de Deus 
– Como?– Como?
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Querido André!
Tive que realizar o funeral de uma jovem 
médica. Solicitei sua Bíblia para encontrar 
alguns pontos de referência, a fim de tornar a 
abordagem mais pessoal. Encontrei um lugar, 
onde ela havia escrito: “Eu quero vida em 
abundância!” Ela queria exatamente aquilo que 
só Jesus pode nos dar:

“… Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e 
vida em plenitude.” (João 10:10 KJA)

Jesus quer que experimentemos essa nova vida 
agora, e continuemos essa nova vida quando 
Ele vier novamente com a vida eterna no reino 
de Deus.

O desafio agora, é como podemos ter a moti-
vação e força para um relacionamento feliz e 
duradouro em uma vida com Jesus.

Uma comparação adequada: Um carro sem 
combustível. Existem apenas duas possibilida-
des: empurrar o carro ou abastecer. Somente 
quando o carro tem combustível, ele cumpre 
seu propósito.

Uma vida cristã sem o poder de  
Deus pode ser comparada a  
um carro sem combustível.

Portanto: Como posso viver no poder de Deus? 
Jesus disse aos seus discípulos:

“Contudo, recebereis poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vós …” (Atos 1:8 KJA)

Como isso funciona? Onde podemos encon-
trar informações mais detalhadas? Há uma 
passagem única na Bíblia, onde nosso querido 
Senhor Jesus nos encoraja, com amor e firmeza, 
a pedir pelo Espírito Santo. Aqui está o texto:

Lucas 11:9-13: “E eu vos digo a vós: Pedi, e 
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-
-se-vos-á; porque qualquer que pede recebe; e 
quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 
E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir 
pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe 
pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 
Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

1

O Caminho O Caminho 
para a vida eternapara a vida eterna

Z1

Você já chegou ao ponto em sua vida espiritual onde, se morresse agora, saberia 
com certeza que teria a vida eterna?

Deus deseja que você saiba que você tem a Vida Eterna.

“Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês 
saibam que têm a vida eterna.” (1 João 5:13 NVI)

Suponhamos que você morresse e, ao se encontrar com Deus, Ele lhe pergun-
tasse: “Por que eu deveria lhe dar a Vida eterna no Céu?” O que você diria?

A verdadeira questão é: “Podemos conquistar ou merecer a vida 
eterna e o céu por nossa obediência ou vida?
Não! A vida eterna é um presente, ninguém paga por um 
presente.

“Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de 
vós, é dom de Deus.” (Efésios 2:9)

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor!” 
(Romanos 6:23)

A certeza da salvação é impossível se dependermos de nosso 
próprio desempenho.
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Vitória sobre o  Vitória sobre o  
Tabaco e o álcoolTabaco e o álcool

Como alguém pode se tornar completamente livre dos vícios com a ajuda de Deus?
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*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Querido André!
Hoje quero contar a você sobre um caminho-
neiro de 39 anos, chamado Adolf, que mora 
em Munique-Alemanha e tinha o desejo de 
abandonar o hábito de fumar. Ele fumava de 60 
a 70 cigarros todos os dias e nada do que havia 
tentado funcionou. Então eu perguntei a ele: 

também, e o médico de Adolf ficou surpreso 
com a melhora repentina em sua saúde. Um 
ano depois, com o dinheiro que economizou, 
Adolf tirou férias nos Estados Unidos com sua 
esposa e filhas.

Muitas pessoas foram libertas após terem feito 
uma oração simples, mas eu gostaria de dar 
algumas informações para Adolf, para que ele 
pudesse orar com convicção. Com isso em 
mente, lemos alguns versículos da Bíblia.

“E esta é a segurança que temos para com Ele: 
que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo 
com a vontade de Deus, temos a certeza de que 
Ele nos dá atenção.” (1 João 5:14 KJA)

Aqui vemos a promessa de que Deus responde 
às orações que estão em harmonia com a Sua 
vontade. Vamos nos lembrar disso.

Lemos juntos 1 Coríntios 3:16-17 KJA: “Não 
sabeis que sois santuário de Deus e que o seu 
Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir 
o santuário de Deus, este o destruirá; pois o 
santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.” – “O 
que você acha?” Eu perguntei: “Fumar faz mal à 
saúde?” “Claro!” ele respondeu. “Então, fumar 
é pecado?” “Sim!”

Sim, com certeza. Ele queria saber.

Expliquei para ele que não podia ajudá-lo, só 
podia lhe mostrar o caminho para Deus; Aquele 
que está mais do que disposto e capaz de ajudar. 
Adolf aceitou a oferta de Deus e foi, de forma 
imediata e completa, livre. 14 dias depois, ele 
orou para que Deus também o livrasse de beber 
cerveja.

Na época, ele bebia de 10 a 14 garrafas de 
cerveja por dia. Deus o libertou desse vício 

Você gostaria de saber como, com a 
ajuda de Deus, você pode se livrar do 
fumo, imediatamente, e sem sintomas 
de abstinência?”

A maior figura da história do mundo – único e incomparável

JESUS de nazaréJESUS de nazaré

Querido André,*
Hoje, estou escrevendo sobre Jesus para você. 
Certamente você conhece esse nome. Todo 
mundo conhece. Mas tenho certeza de que 
você está interessado em conhecer Jesus melhor. 
Todos que conhecem as circunstâncias de Sua 
vida, confirmam que Ele é a maior figura que 
já existiu. Por qual motivo?

Jesus nasceu em uma local desconhecido, de 
uma mulher, até então, desconhecida. Ele 
cresceu em uma aldeia diferente. Já aos 12 anos 
de idade, Ele foi capaz de enfrentar os maiores 
professores e pensadores de Seu tempo. Mesmo 
assim, trabalhou até os 30 anos como carpin-
teiro. Depois disso, Ele viajou por Israel como 
pregador itinerante por 3 anos e meio.

Que impacto a vida de Jesus teve?

Phillips Brooks disse: “Não me engano 
quando digo que de todos os exércitos que já 
marcharam, todas as frotas que já navegaram, 
todos os parlamentos que já existiram, todos os 
reis que reinaram, todos juntos, não afetaram 
a vida do homem nesta terra tanto quanto 
aquela vida solitária – a vida de Jesus Cristo.” 
(Tradução livre)

William Edward Hartpole Lecky, um 
historiador excelente e incrédulo disse: “O 
caráter de Jesus não foi apenas o mais alto 
padrão de virtude, mas o incentivo mais longo 
em sua prática, e exerceu uma influência tão 
profunda, que pode ser verdadeiramente dito 
que o simples registro de três curtos anos de 
vida ativa, fez mais para regenerar e suavizar a 
humanidade do que todas as dissertações dos 
filósofos e todas as exortações dos moralistas.” 
(Tradução livre)
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*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

A Bíblia é o livro mais significativo e mais lido na literatura mundial.

98% das pessoas têm uma percepção errada do que a Bíblia quer e quais são suas 
mensagens principais.
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Qual é o principal  Qual é o principal  
objetivo da Bíblia?objetivo da Bíblia?

Querido André,* 
O interesse pela Bíblia está crescendo. No ano 
passado, 561 milhões de escritos bíblicos foram 
distribuídos em todo o mundo. Nos países de 
língua alemã, cerca de 8 milhões de pessoas 
leem a Bíblia com frequência ou regularmente.

Hoje, estou escrevendo sobre o objetivo princi-
pal da Bíblia. O Dr. James Kennedy estima que 
98% das pessoas têm uma percepção errada do 
objetivo principal da Bíblia. É por isso que 
estou escrevendo sobre isso em detalhes para 
você. Então, você poderá explicar para os 
outros com mais facilidade.

O principal objetivo da Bíblia é nos dar uma 
resposta à pergunta:

Muitos desejam obter algo da vida.  
No entanto, Jesus Cristo não deseja  

apenas nos dar algo da vida,  
mas também uma vida rica e plena.  

Esta vida tem que ver com amor, alegria, 
liberdade, segurança e esperança.

Esta nova vida tem efeitos positivos  
educacionais, na carreira, na amizade,  
no casamento, na família, na saúde e  

no nosso futuro. E essa nova vida,  
de acordo com a vontade de Deus,  
será realizada em uma dimensão  
completamente nova por toda a  

eternidade. 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus 

Como uma pessoa pode receber uma 
vida nova e eterna?

Jesus Cristo disse: “Eu vim para que as ovelhas 
tenham vida, e vida em plenitude.” (João 10:10 
KJA) 

Quais são as chances? Blaise Pascal oferece assistência

Aposta de Pascal:  Aposta de Pascal:  
Deus existe ou não?Deus existe ou não?

Querido André,*
Existe uma aposta que supera todas as outras: 
Aposta de Pascal.

Quem foi Blaise Pascal? 

Blaise Pascal foi um matemático, físico e 
inventor francês notável; uma grande mente na 
história humana. Ele foi uma criança prodígio. 
Já com a idade de 11 anos, ele desenvolveu o 
teorema geométrico básico, que ainda é válido 
hoje.

Mais tarde, sua inteligência brilhante lhe 
permitiu desenvolver e fundar os princípios 
da teoria da probabilidade. Ele desenvolveu os 
princípios do pensamento lógico, que ainda 
são válidos hoje.

Quando seu pai, que era coletor de impostos, 
se atrasou devido a cálculos demorados, Pascal 
desenvolveu a primeira máquina de calcular. 

Essa foi uma base importante para o desenvol-
vimento das calculadoras modernas.

Pascal fez muitas invenções e desenvolveu 
teoremas importantes. Aos 31 anos, ele desen-
volveu uma fé pessoal em Jesus Cristo. Mais 
tarde, ele escreveu um depoimento de defesa 
para a fé cristã, mas não foi capaz de concluí-la 
porque morreu aos 39 anos.

A linguagem moderna, e ainda popular, de 
computador leva o seu nome – Pascal.

Essa grande mente estimou a probabilidade da 
existência de Deus em 50/50. Suas considera-
ções, conhecidas como “A aposta de Pascal” 
entraram para a história. 

 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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Probabilidade de realização 1:1017

Profecias sobre Profecias sobre 
Jesus CristoJesus Cristo

Querido André!* 
Hoje, estou escrevendo para você sobre três 
profecias notáveis. No final, vou entrar em 
maiores detalhes sobre a probabilidade de 
oito profecias messiânicas, de acordo com a 
sabedoria humana, sendo 1/1017.

A Profecia sobre as Vestes do Crucificado 

O rei Davi, de Israel, que também era profeta, 
falou em nome de Deus cerca de 1000 anos 
antes de Cristo, o que fariam com as roupas do 
crucificado: 

Profecia: 
“Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram 
sortes pelas minhas vestes.” (Salmo 22:18 KJA)

Como essa profecia foi cumprida 1000 anos 
depois? O apóstolo João fala sobre isso em João 
19:23-24 KJA:

Realização:
“Após haver crucificado Jesus, os soldados toma-
ram-lhe as vestes e as dividiram em quatro partes, 
uma para cada um deles, sobrando a túnica. 
Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa 
única peça, de alto a baixo. Comentaram, assim, 
uns com os outros: ‘Não convém rasgá-la, mas 
vamos decidir, por sorteio, quem ficará com ela.’ 
Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura 
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1.  Sobre as vestes do crucificado: lan-
çando sorte e sendo divididas. 

2.  Nenhum osso seria quebrado. Os 
soldados romanos ignoraram o 
comando e fizeram o que foi predito 
nas profecias, sem saber. 

3.   Traição por 30 moedas de prata – com 
8 detalhes.

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Por meio de um relacionamento pessoal com Deus

Aproveite a vidaAproveite a vida

Querido André,
Posso fazer uma pergunta extremamente 
importante? 

Quem busca um relacionamento com Deus, 
fará a descoberta de sua vida: 

1. Deus me ama! 

“Foi deste modo que se manifestou o amor de 
Deus para conosco: em haver Deus enviado o seu 
Filho unigênito ao mundo, para vivermos por 

Supondo que você fosse morrer hoje 
(ataque cardíaco, acidente?), 

você tem a certeza, agora,  
da vida eterna com Jesus Cristo? 

Não fique no escuro!

Os fatos o ajudarão a encontrar  
uma resposta.

intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor: não 
em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que 
Ele nos amou e enviou o seu Filho como propicia-
ção pelos nossos pecados.” (1 João 4:9-10 KJA) 
É por isso que Deus tem um plano para mim. 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não 
para condenar o mundo, mas para que o mundo 
fosse salvo por meio dele.” (João 3:16-17 KJA)

Jesus prometeu: “… Eu vim para que as ovelhas 
tenham vida, e vida em plenitude.” (João 10:10 
KJA)

Deus me oferece grandes coisas:

› Uma vida plena e significativa – agora
› Vida eterna – mais tarde
 
Por que a oferta de Deus não tem muito valor? 
Qual é o motivo por trás dessa dolorosa reali-
dade? 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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Por Helmut Haubeil

EXPERIMENTE DEUS
Cartas para André

KIT PARA INICIANTE – CARTAS PARA ANDRÉ 
PARA LEVAR PESSOAS PARA JESUS

Essas cartas para André se tornam uma ponte para a experiência prática. Estas são 
ferramentas testadas e comprovadas para levar as pessoas a Jesus. Existem 12 vantagens 
em usar tal livreto, que são mencionadas no capítulo 7. Eles facilitam significativamente 
conversas importantes sobre a fé, tanto para o auxiliar quanto para o participante.

Aqui contém uma cópia de cada uma das cartas exigidas. O design ilustrado e o conteúdo 
atraente irão agradá-lo, você ficará feliz em compartilhar. Você precisa de um kit para cada 
pessoa que deseja levar a Jesus Você sentirá grande alegria quando puder levar alguém a 
Jesus.

O envelope tem espaço para notas: quando estudei qual número?

A ordem normal do estudo é: 

 4 A aposta da nossa vida: Deus existe ou não? 
 1 Fé cristã posta à prova 
 8 Profecias sobre Jesus Cristo – Probabilidade de satisfação 1:1017 
 2 JESUS de nazaré 
 3 Qual é o foco principal da Bíblia? 
13 Aproveite a vida por meio de um relacionamento pessoal com Deus com  
Z1 O caminho para a vida eterna 
14 Vida no poder de Deus – como? 
 5 Vitória sobre o Tabaco e o Álcool

www.steps-to-personal-revival.info: Cartas para André

As cartas para André também podem ser baixadas gratuitamente ou enviadas 
para alguém por meio desse site.

“Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo”   
1 Coríntios 15:57 

Uma ferramenta prática

Com ferramentas práticas,  

testadas e comprovadas para levar pessoas a Jesus.

Kit para iniciante

Kit para iniciante

Um relaciona-

mento com Cristo

Cartas para André  
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Querido André

Do livro “Colaboradores de Jesus Cheios do Espírito”,  
capítulos 7-10

Tudo depende em responder honestamente a três perguntas.

Fé cristã  Fé cristã  
posta à provaposta à prova

A fé cristã depende em responder 
honestamente a três perguntas. 
Deus, Jesus, Bíblia! 

1.   Existe um Deus vivo, onisciente e 
onipotente que ama os seres humanos?

2.  Jesus de Nazaré é realmente o Redentor 
enviado por Deus?

3.   A Bíblia ou as Escrituras Sagradas 
foram realmente escritas por pessoas 
sob a autoridade de Deus ou são mera-
mente um produto humano?

Querido André,* 
Fico feliz que você deseja estabelecer clareza 
sobre Deus, Jesus Cristo e a Bíblia. Terei prazer 
em tentar ajudar chamando sua atenção para 
alguns fatos fundamentais.

Hoje, os jovens e as pessoas pensantes estão se 
ocupando cada vez mais com a Bíblia. Mas eles 
têm uma pequena distinção. Um moderador 
colocou assim: “Eu não tenho nada contra 
Deus, mas tenho contra Sua ‘equipe na terra’ 
– a igreja.”

Hoje, muitos sentem que deve haver algo sobre 
Deus, afinal. Eles perguntam: Eles poderiam 
encontrar um significado e propósito mais 
profundo na vida com Ele? As pessoas contem-
porâneas querem saber os fatos. Eles querem 
saber o que vai beneficiá-los. E eu tenho que 
dizer: Elas estão certas.

Existem respostas muito satisfatórias 
para essas questões fundamentais.

Quero mostrar uma forma de encontrar as 
respostas por si mesmo. É melhor você se con-
vencer do que eu tentar fazer isso. Talvez você 
ainda não esteja familiarizado com o método a 
que me refiro.

A Bíblia contém muitas previsões. Elas são 
chamadas de profecias. Centenas delas foram 
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*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus 

Vida no poder de Deus Vida no poder de Deus 
– Como?– Como?
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Querido André!
Tive que realizar o funeral de uma jovem 
médica. Solicitei sua Bíblia para encontrar 
alguns pontos de referência, a fim de tornar a 
abordagem mais pessoal. Encontrei um lugar, 
onde ela havia escrito: “Eu quero vida em 
abundância!” Ela queria exatamente aquilo que 
só Jesus pode nos dar:

“… Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e 
vida em plenitude.” (João 10:10 KJA)

Jesus quer que experimentemos essa nova vida 
agora, e continuemos essa nova vida quando 
Ele vier novamente com a vida eterna no reino 
de Deus.

O desafio agora, é como podemos ter a moti-
vação e força para um relacionamento feliz e 
duradouro em uma vida com Jesus.

Uma comparação adequada: Um carro sem 
combustível. Existem apenas duas possibilida-
des: empurrar o carro ou abastecer. Somente 
quando o carro tem combustível, ele cumpre 
seu propósito.

Uma vida cristã sem o poder de  
Deus pode ser comparada a  
um carro sem combustível.

Portanto: Como posso viver no poder de Deus? 
Jesus disse aos seus discípulos:

“Contudo, recebereis poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vós …” (Atos 1:8 KJA)

Como isso funciona? Onde podemos encon-
trar informações mais detalhadas? Há uma 
passagem única na Bíblia, onde nosso querido 
Senhor Jesus nos encoraja, com amor e firmeza, 
a pedir pelo Espírito Santo. Aqui está o texto:

Lucas 11:9-13: “E eu vos digo a vós: Pedi, e 
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-
-se-vos-á; porque qualquer que pede recebe; e 
quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 
E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir 
pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe 
pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 
Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

1

O Caminho O Caminho 
para a vida eternapara a vida eterna

Z1

Você já chegou ao ponto em sua vida espiritual onde, se morresse agora, saberia 
com certeza que teria a vida eterna?

Deus deseja que você saiba que você tem a Vida Eterna.

“Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês 
saibam que têm a vida eterna.” (1 João 5:13 NVI)

Suponhamos que você morresse e, ao se encontrar com Deus, Ele lhe pergun-
tasse: “Por que eu deveria lhe dar a Vida eterna no Céu?” O que você diria?

A verdadeira questão é: “Podemos conquistar ou merecer a vida 
eterna e o céu por nossa obediência ou vida?
Não! A vida eterna é um presente, ninguém paga por um 
presente.

“Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de 
vós, é dom de Deus.” (Efésios 2:9)

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor!” 
(Romanos 6:23)

A certeza da salvação é impossível se dependermos de nosso 
próprio desempenho.

G 
R 
A 
Ç 
A

Vitória sobre o  Vitória sobre o  
Tabaco e o álcoolTabaco e o álcool

Como alguém pode se tornar completamente livre dos vícios com a ajuda de Deus?
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*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Querido André!
Hoje quero contar a você sobre um caminho-
neiro de 39 anos, chamado Adolf, que mora 
em Munique-Alemanha e tinha o desejo de 
abandonar o hábito de fumar. Ele fumava de 60 
a 70 cigarros todos os dias e nada do que havia 
tentado funcionou. Então eu perguntei a ele: 

também, e o médico de Adolf ficou surpreso 
com a melhora repentina em sua saúde. Um 
ano depois, com o dinheiro que economizou, 
Adolf tirou férias nos Estados Unidos com sua 
esposa e filhas.

Muitas pessoas foram libertas após terem feito 
uma oração simples, mas eu gostaria de dar 
algumas informações para Adolf, para que ele 
pudesse orar com convicção. Com isso em 
mente, lemos alguns versículos da Bíblia.

“E esta é a segurança que temos para com Ele: 
que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo 
com a vontade de Deus, temos a certeza de que 
Ele nos dá atenção.” (1 João 5:14 KJA)

Aqui vemos a promessa de que Deus responde 
às orações que estão em harmonia com a Sua 
vontade. Vamos nos lembrar disso.

Lemos juntos 1 Coríntios 3:16-17 KJA: “Não 
sabeis que sois santuário de Deus e que o seu 
Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir 
o santuário de Deus, este o destruirá; pois o 
santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.” – “O 
que você acha?” Eu perguntei: “Fumar faz mal à 
saúde?” “Claro!” ele respondeu. “Então, fumar 
é pecado?” “Sim!”

Sim, com certeza. Ele queria saber.

Expliquei para ele que não podia ajudá-lo, só 
podia lhe mostrar o caminho para Deus; Aquele 
que está mais do que disposto e capaz de ajudar. 
Adolf aceitou a oferta de Deus e foi, de forma 
imediata e completa, livre. 14 dias depois, ele 
orou para que Deus também o livrasse de beber 
cerveja.

Na época, ele bebia de 10 a 14 garrafas de 
cerveja por dia. Deus o libertou desse vício 

Você gostaria de saber como, com a 
ajuda de Deus, você pode se livrar do 
fumo, imediatamente, e sem sintomas 
de abstinência?”

A maior figura da história do mundo – único e incomparável

JESUS de nazaréJESUS de nazaré

Querido André,*
Hoje, estou escrevendo sobre Jesus para você. 
Certamente você conhece esse nome. Todo 
mundo conhece. Mas tenho certeza de que 
você está interessado em conhecer Jesus melhor. 
Todos que conhecem as circunstâncias de Sua 
vida, confirmam que Ele é a maior figura que 
já existiu. Por qual motivo?

Jesus nasceu em uma local desconhecido, de 
uma mulher, até então, desconhecida. Ele 
cresceu em uma aldeia diferente. Já aos 12 anos 
de idade, Ele foi capaz de enfrentar os maiores 
professores e pensadores de Seu tempo. Mesmo 
assim, trabalhou até os 30 anos como carpin-
teiro. Depois disso, Ele viajou por Israel como 
pregador itinerante por 3 anos e meio.

Que impacto a vida de Jesus teve?

Phillips Brooks disse: “Não me engano 
quando digo que de todos os exércitos que já 
marcharam, todas as frotas que já navegaram, 
todos os parlamentos que já existiram, todos os 
reis que reinaram, todos juntos, não afetaram 
a vida do homem nesta terra tanto quanto 
aquela vida solitária – a vida de Jesus Cristo.” 
(Tradução livre)

William Edward Hartpole Lecky, um 
historiador excelente e incrédulo disse: “O 
caráter de Jesus não foi apenas o mais alto 
padrão de virtude, mas o incentivo mais longo 
em sua prática, e exerceu uma influência tão 
profunda, que pode ser verdadeiramente dito 
que o simples registro de três curtos anos de 
vida ativa, fez mais para regenerar e suavizar a 
humanidade do que todas as dissertações dos 
filósofos e todas as exortações dos moralistas.” 
(Tradução livre)

Carta para André 2

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

A Bíblia é o livro mais significativo e mais lido na literatura mundial.

98% das pessoas têm uma percepção errada do que a Bíblia quer e quais são suas 
mensagens principais.
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Qual é o principal  Qual é o principal  
objetivo da Bíblia?objetivo da Bíblia?

Querido André,* 
O interesse pela Bíblia está crescendo. No ano 
passado, 561 milhões de escritos bíblicos foram 
distribuídos em todo o mundo. Nos países de 
língua alemã, cerca de 8 milhões de pessoas 
leem a Bíblia com frequência ou regularmente.

Hoje, estou escrevendo sobre o objetivo princi-
pal da Bíblia. O Dr. James Kennedy estima que 
98% das pessoas têm uma percepção errada do 
objetivo principal da Bíblia. É por isso que 
estou escrevendo sobre isso em detalhes para 
você. Então, você poderá explicar para os 
outros com mais facilidade.

O principal objetivo da Bíblia é nos dar uma 
resposta à pergunta:

Muitos desejam obter algo da vida.  
No entanto, Jesus Cristo não deseja  

apenas nos dar algo da vida,  
mas também uma vida rica e plena.  

Esta vida tem que ver com amor, alegria, 
liberdade, segurança e esperança.

Esta nova vida tem efeitos positivos  
educacionais, na carreira, na amizade,  
no casamento, na família, na saúde e  

no nosso futuro. E essa nova vida,  
de acordo com a vontade de Deus,  
será realizada em uma dimensão  
completamente nova por toda a  

eternidade. 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus 

Como uma pessoa pode receber uma 
vida nova e eterna?

Jesus Cristo disse: “Eu vim para que as ovelhas 
tenham vida, e vida em plenitude.” (João 10:10 
KJA) 

Quais são as chances? Blaise Pascal oferece assistência

Aposta de Pascal:  Aposta de Pascal:  
Deus existe ou não?Deus existe ou não?

Querido André,*
Existe uma aposta que supera todas as outras: 
Aposta de Pascal.

Quem foi Blaise Pascal? 

Blaise Pascal foi um matemático, físico e 
inventor francês notável; uma grande mente na 
história humana. Ele foi uma criança prodígio. 
Já com a idade de 11 anos, ele desenvolveu o 
teorema geométrico básico, que ainda é válido 
hoje.

Mais tarde, sua inteligência brilhante lhe 
permitiu desenvolver e fundar os princípios 
da teoria da probabilidade. Ele desenvolveu os 
princípios do pensamento lógico, que ainda 
são válidos hoje.

Quando seu pai, que era coletor de impostos, 
se atrasou devido a cálculos demorados, Pascal 
desenvolveu a primeira máquina de calcular. 

Essa foi uma base importante para o desenvol-
vimento das calculadoras modernas.

Pascal fez muitas invenções e desenvolveu 
teoremas importantes. Aos 31 anos, ele desen-
volveu uma fé pessoal em Jesus Cristo. Mais 
tarde, ele escreveu um depoimento de defesa 
para a fé cristã, mas não foi capaz de concluí-la 
porque morreu aos 39 anos.

A linguagem moderna, e ainda popular, de 
computador leva o seu nome – Pascal.

Essa grande mente estimou a probabilidade da 
existência de Deus em 50/50. Suas considera-
ções, conhecidas como “A aposta de Pascal” 
entraram para a história. 

 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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Probabilidade de realização 1:1017

Profecias sobre Profecias sobre 
Jesus CristoJesus Cristo

Querido André!* 
Hoje, estou escrevendo para você sobre três 
profecias notáveis. No final, vou entrar em 
maiores detalhes sobre a probabilidade de 
oito profecias messiânicas, de acordo com a 
sabedoria humana, sendo 1/1017.

A Profecia sobre as Vestes do Crucificado 

O rei Davi, de Israel, que também era profeta, 
falou em nome de Deus cerca de 1000 anos 
antes de Cristo, o que fariam com as roupas do 
crucificado: 

Profecia: 
“Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram 
sortes pelas minhas vestes.” (Salmo 22:18 KJA)

Como essa profecia foi cumprida 1000 anos 
depois? O apóstolo João fala sobre isso em João 
19:23-24 KJA:

Realização:
“Após haver crucificado Jesus, os soldados toma-
ram-lhe as vestes e as dividiram em quatro partes, 
uma para cada um deles, sobrando a túnica. 
Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa 
única peça, de alto a baixo. Comentaram, assim, 
uns com os outros: ‘Não convém rasgá-la, mas 
vamos decidir, por sorteio, quem ficará com ela.’ 
Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura 
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1.  Sobre as vestes do crucificado: lan-
çando sorte e sendo divididas. 

2.  Nenhum osso seria quebrado. Os 
soldados romanos ignoraram o 
comando e fizeram o que foi predito 
nas profecias, sem saber. 

3.   Traição por 30 moedas de prata – com 
8 detalhes.

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Por meio de um relacionamento pessoal com Deus

Aproveite a vidaAproveite a vida

Querido André,
Posso fazer uma pergunta extremamente 
importante? 

Quem busca um relacionamento com Deus, 
fará a descoberta de sua vida: 

1. Deus me ama! 

“Foi deste modo que se manifestou o amor de 
Deus para conosco: em haver Deus enviado o seu 
Filho unigênito ao mundo, para vivermos por 

Supondo que você fosse morrer hoje 
(ataque cardíaco, acidente?), 

você tem a certeza, agora,  
da vida eterna com Jesus Cristo? 

Não fique no escuro!

Os fatos o ajudarão a encontrar  
uma resposta.

intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor: não 
em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que 
Ele nos amou e enviou o seu Filho como propicia-
ção pelos nossos pecados.” (1 João 4:9-10 KJA) 
É por isso que Deus tem um plano para mim. 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não 
para condenar o mundo, mas para que o mundo 
fosse salvo por meio dele.” (João 3:16-17 KJA)

Jesus prometeu: “… Eu vim para que as ovelhas 
tenham vida, e vida em plenitude.” (João 10:10 
KJA)

Deus me oferece grandes coisas:

› Uma vida plena e significativa – agora
› Vida eterna – mais tarde
 
Por que a oferta de Deus não tem muito valor? 
Qual é o motivo por trás dessa dolorosa reali-
dade? 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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Por Helmut Haubeil

EXPERIMENTE DEUS
Cartas para André

KIT PARA INICIANTE – CARTAS PARA ANDRÉ 
PARA LEVAR PESSOAS PARA JESUS

Essas cartas para André se tornam uma ponte para a experiência prática. Estas são 
ferramentas testadas e comprovadas para levar as pessoas a Jesus. Existem 12 vantagens 
em usar tal livreto, que são mencionadas no capítulo 7. Eles facilitam significativamente 
conversas importantes sobre a fé, tanto para o auxiliar quanto para o participante.

Aqui contém uma cópia de cada uma das cartas exigidas. O design ilustrado e o conteúdo 
atraente irão agradá-lo, você ficará feliz em compartilhar. Você precisa de um kit para cada 
pessoa que deseja levar a Jesus Você sentirá grande alegria quando puder levar alguém a 
Jesus.

O envelope tem espaço para notas: quando estudei qual número?

A ordem normal do estudo é: 

 4 A aposta da nossa vida: Deus existe ou não? 
 1 Fé cristã posta à prova 
 8 Profecias sobre Jesus Cristo – Probabilidade de satisfação 1:1017 
 2 JESUS de nazaré 
 3 Qual é o foco principal da Bíblia? 
13 Aproveite a vida por meio de um relacionamento pessoal com Deus com  
Z1 O caminho para a vida eterna 
14 Vida no poder de Deus – como? 
 5 Vitória sobre o Tabaco e o Álcool

www.steps-to-personal-revival.info: Cartas para André

As cartas para André também podem ser baixadas gratuitamente ou enviadas 
para alguém por meio desse site.

“Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo”   
1 Coríntios 15:57 

Uma ferramenta prática

Com ferramentas práticas,  

testadas e comprovadas para levar pessoas a Jesus.

Kit para iniciante

Kit para iniciante

Um relaciona-

mento com Cristo
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Quais são as chances? Blaise Pascal oferece assistência

Aposta de Pascal:  Aposta de Pascal:  
Deus existe ou não?Deus existe ou não?

Querido André,*
Existe uma aposta que supera todas as outras: 
Aposta de Pascal.

Quem foi Blaise Pascal? 

Blaise Pascal foi um matemático, físico e 
inventor francês notável; uma grande mente na 
história humana. Ele foi uma criança prodígio. 
Já com a idade de 11 anos, ele desenvolveu o 
teorema geométrico básico, que ainda é válido 
hoje.

Mais tarde, sua inteligência brilhante lhe 
permitiu desenvolver e fundar os princípios 
da teoria da probabilidade. Ele desenvolveu os 
princípios do pensamento lógico, que ainda 
são válidos hoje.

Quando seu pai, que era coletor de impostos, 
se atrasou devido a cálculos demorados, Pascal 
desenvolveu a primeira máquina de calcular. 

Essa foi uma base importante para o desenvol-
vimento das calculadoras modernas.

Pascal fez muitas invenções e desenvolveu 
teoremas importantes. Aos 31 anos, ele desen-
volveu uma fé pessoal em Jesus Cristo. Mais 
tarde, ele escreveu um depoimento de defesa 
para a fé cristã, mas não foi capaz de concluí-la 
porque morreu aos 39 anos.

A linguagem moderna, e ainda popular, de 
computador leva o seu nome – Pascal.

Essa grande mente estimou a probabilidade da 
existência de Deus em 50/50. Suas considera-
ções, conhecidas como “A aposta de Pascal” 
entraram para a história. 

 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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Um cirurgião contra a fé 

O Dr. Viggo Olsen, um cirurgião conhecido, 
encontrou as declarações de Blaise Pascal. Ele e 
sua esposa lutaram com unhas e dentes contra 
a fé cristã. Juntos, eles pesquisaram todos os 
argumentos que pudessem encontrar e, passo 
a passo, mergulharam em uma aventura sem 
igual. Dr. Olsen conta a história em seu livro: 
“The agnostic who dared to search” (O agnós-
tico que se atreveu a pesquisar). 

O que causou o ponto da virada? 

Eles encontraram uma fé viva em Jesus Cristo 
lendo a Bíblia. A teoria da probabilidade de 
Blaise Pascal e sua aplicação à afirmação da 
verdade sobre a fé bíblico-cristã também foi 
uma ajuda importante. A chamada “aposta 
de Pascal”.

(Nota: Tem que ver com o fundamento da fé 
cristã de acordo com a Bíblia, e não com as 
tradições da igreja.)

Pascal: A melhor escolha 

O cirurgião relata: “Blaise Pascal lidou, em 
profundidade, com a mesma escolha que 
temos que fazer hoje.”

Ele chegou à conclusão de que toda pessoa 
sensata e pensante tinha que tomar uma 
decisão por Jesus Cristo, mesmo quando a 
possibilidade de os ensinamentos cristãos 
serem verdade era de apenas 50/50. Aqui está 
sua explicação: 

Existe um Deus? Deus não existe?

Certa vez, ele fez a seguinte pergunta a 
seus amigos: Você diz: Deus não existe 
Eu digo: Deus existe. Se você estiver 
certo e Deus não existir, o que acon-
teceria comigo? Na verdade, nada.  
Eu morreria e pronto. Talvez eu não 
tenha aproveitado de tudo que é con-
siderado indispensável. Mas isso é uma 
grande perda?

Mas se Deus existe, então tudo, literal-
mente tudo, estaria perdido para você. 
Você morreria e teria que prestar contas 
a Deus. Ou você acredita que Deus tole-
raria que alguém O ignorasse? É certo 
que você teria tudo aqui, mas perderia 

tudo.

O pensamento aguçado de Pascal deixa claro o 
que Jesus Cristo disse muito antes:

“Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o 
mundo inteiro, mas perder a sua alma?”

A Bíblia diz: “Quem tem o Filho, tem a vida; 
quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.” 
(Mateus 16:26; 1 João 5:12 KJA)
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Todos devem decidir 

No jogo da vida, todos devem apostar. Existe 
um risco para cada aposta. Cada pessoa deve 
apostar sua vida na afirmação de que o ensino 
cristão é verdadeiro, ou na afirmação de que 
não é verdade. Quando uma pessoa não faz 
uma aposta, ela automaticamente aposta na 
possibilidade de que isso não seja verdade.

Primeira Possibilidade 

Vamos supor que uma pessoa escolha a fé 
bíblico-cristã: Se sua suposição estiver correta, 
ela ganhou tudo. Se sua suposição estiver 
incorreta, então ela não tem nada a perder. 

Segunda Possibilidade 

Vamos supor que a pessoa decida CONTRA 
a fé cristã: Se sua suposição estiver correta, 
ele não ganhou nada. Se sua suposição estiver 
incorreta, ele perdeu tudo. 

Outras Considerações 

Dr. Olsen falou sobre si mesmo: “Como cos-
tumava ser um apostador dedicado, fui capaz 
de seguir os argumentos de Pascal. Contei a 
minha esposa que o argumento dele se baseava 
na simples possibilidade de 50/50 de que a 
fé cristã está correta. No entanto, Pascal nem 
mesmo leva em consideração as inúmeras evi-
dências da veracidade do ensinamento cristão. 
Mais tarde, descobrimos que Pascal mencionou 
a busca por provas, no final das contas.” 

Posteriormente, farei uma breve referência às 
evidências. Evidência de um lado ou do outro 
pode ser uma grande ajuda para tomarmos a 
decisão certa e adequada.

O princípio da probabilidade mostra que é 
importante fazer um esforço para encontrar 
a verdade. Pois esse esforço será ricamente 
recompensado.

Dr. Olsen continuou: “Durante esse tempo, 
tive uma visão clara a respeito da fé. Eu vi que 
milhões de pessoas se dizem cristãs. Mas, na 
realidade, eles não são cristãos verdadeiros, 
pois sua fé se tornou monótona e doente.” 
“‘Vamos supor’, se eu disser à minha esposa, 
‘que dois pacientes sofrem da mesma doença 
fatal. Ambos pensam que sou um médico habi-
lidoso. Ambos acreditam que meu diagnóstico 
está correto. Eles também acreditam que a 
injeção que prescrevi os impedirão de morrer. 
Um deles toma a dose e sobrevive. O outro, 
apesar de sua confiança em mim e no meu 
tratamento, tem um medo ilógico de injeções 
e recusa o tratamento. Ele morre.’” 
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Existe auxílio para a tomada de decisão?

Conhecendo as evidências: 

Profecias: A Bíblia é o único livro que contém 
previsões exatas para longos períodos. Existem 
centenas de profecias cumpridas, que podemos 
verificar. Eles mostram claramente que a Bíblia 
é de origem divina, visto que os humanos não 
têm tal presciência. 

A própria Bíblia é um milagre: Esse livro, 
sobre o caminho da salvação de Deus, foi 
escrito ao longo de um período de 1.600 anos 
por 40 homens e contém 66 livros. O milagre 
é que todos os conteúdos são correspondentes. 

Descobertas arqueológicas: As descobertas 
arqueológicas revelaram uma abundância de 
fatos. A arqueologia confirma a Bíblia. 

Vidas transformadas: Cada indivíduo pode 
experimentar o poder de Deus em sua própria 
vida. Ele pode ter a certeza de que seus pecados 
estão perdoados. Ele pode ter certeza de sua 
ressurreição e vida eterna. Cada pessoa pode 
levar uma vida cheia de significado, e signifi-
cado por meio de Cristo.

Acredito que seja adequado, não tomarmos 
uma decisão emocional, mas sim pesar as 
evidências. 

Qual é a diferença? 

Ambos os pacientes acreditavam no poder de 
cura do medicamento. 

Mas a crença que não toma posse,  
que não se expressa em ações,  

não é suficiente. 

Considere o que podemos ganhar:

›  Perdão de nossa culpa por meio da graça, 
sem merecermos.

›  Um relacionamento de amor com Deus.

›  Uma vida transformada com desejos e obje-
tivos diferentes.

›  Uma nova força interior para a vida.

›  Vida eterna feliz em uma dimensão comple-
tamente diferente.

›  Não seremos aniquilados por toda a eterni-
dade. (De acordo com a Bíblia, não existe 
tormento eterno no inferno.)
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Conhecendo a Bíblia: 

Lendo a Bíblia: É importante que nós mesmos 
conheçamos a Bíblia. Recomendo a leitura do 
Novo Testamento primeiro, uma vez que é 
historicamente mais próximo de nossos dias, e 
nos dá uma visão sobre a vida de Jesus aqui na 
terra. Depois, é bom ler o Antigo Testamento. 
Devemos sempre orar antes de ler a Bíblia, e 
pedir a Deus que nos ajude a entender o que 
lemos. 

Curso Bíblico por Correspondência: Existem 
bons cursos gratuitos de lições da Bíblia para 
iniciante e para avançados, que podem nos 
ajudar a conhecer a Bíblia. Esses cursos podem 
ser ministrados individualmente ou com outra 
pessoa. 

Grupo de discussão bíblica: Esta é uma boa 
oportunidade para discutir a Bíblia em um 
ambiente familiar pequeno. Hoje, também 
é possível participar de discussões bíblicas 
online, ou seja, pelo Skype.

Palestras da Bíblia: Esta também é uma boa 
oportunidade de obter um entendimento 
básico da palavra de Deus. 

Doubters: Pessoas que têm perguntas hones-
tas, podem obter ajuda para tomar uma boa 
decisão. Uma possibilidade é orar no seguinte 
sentido: 

A formulação exata não importa, mas sim se 
somos sinceros. Jesus disse que todo aquele 
que está disposto a fazer a vontade de Deus, 
será concedido o entendimento. (João 7:17) 
No entanto, uma pessoa que deliberadamente 
duvida, não pode ser ajudada por ninguém - 
nem por Deus, nem pelas pessoas.

Os seres humanos racionais ocupam-se cada 
vez mais com a Bíblia. Mas eles fazem uma 
pequena diferença. Um moderador disse assim: 
“Eu não tenho nada contra Deus, mas tenho 
muito contra Sua ‘equipe de terra’.”

Muitos acham que deve haver algo sobre Deus. 
Eles perguntam: Eu poderia encontrar o sen-
tido da vida?

Você tem tudo a ganhar ou tudo a perder. A 
decisão é sua. A aposta conta …

Com calorosas saudações,

Helmut

Guerra de Hilfreich “Kann man Gott entfliehen” von Dr. Viggo 

Olsen, Schulte-Verlag 1973 mit Genehmigung Gerth-Verlag.

O
ración

“Gran Dios, si realmente existes, 
entonces por favor ayúdame a 
percibirte.”

Aposta de Pascal: Deus existe ou não?   |  Carta para André 4
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Recomendação

Outras cartas para André, que apresentam evidências a favor da existência de 
Deus e da Bíblia: 

Carta para André 6: O que o futuro nos reserva? 
›  A história mais curta do mundo foi escrita há 2.600 anos. Ela nos mostra “como será nos últimos dias”.
›  Das seis previsões, cinco já foram cumpridas.
›  A Europa alcançará a unidade política? O que ainda está por vir?

Carta para André 7: Prevenção ou cura?
› De onde vem a ciência da medicina preventiva? 
› Quem ajudou a salvar a vida de milhões de pessoas?

Carta para André 8: Profecias sobre Jesus Cristo 
› Probabilidade de realização 1/1017 de acordo com critérios humanosa
› Mas as profecias foram cumpridas com precisão e fortalecem nossa fé.

Carta para André 9: Profecias sobre quatro cidades
›  Que foram cumpridas literalmente, embora a probabilidade matemática seja de 1/200 trilhões. 

– O portão dourado de Jerusalém 
– A estranha cidade rochosa de Petra 
– A lendária Babilônia 
– A ascensão e queda de Tiro.  
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A maior figura da história do mundo – único e incomparável

JESÚS JESÚS de Nazaretde Nazaret

Carta para André 2

Carta para André 3

Leia 
mais

Recomendação

A Bíblia é o livro mais significativo e mais lido na literatura mundial.

Qual é o principal  Qual é o principal  
objetivo da Bíblia?objetivo da Bíblia?

Leia 
mais



Contato



Tudo depende em responder honestamente a três perguntas.

Fé cristã  Fé cristã  
posta à provaposta à prova

A fé cristã depende em responder 
honestamente a três perguntas. 
Deus, Jesus, Bíblia! 

1.   Existe um Deus vivo, onisciente e 
onipotente que ama os seres humanos?

2.  Jesus de Nazaré é realmente o Redentor 
enviado por Deus?

3.   A Bíblia ou as Escrituras Sagradas 
foram realmente escritas por pessoas 
sob a autoridade de Deus ou são mera-
mente um produto humano?

Querido André,* 
Fico feliz que você deseja estabelecer clareza 
sobre Deus, Jesus Cristo e a Bíblia. Terei prazer 
em tentar ajudar chamando sua atenção para 
alguns fatos fundamentais.

Hoje, os jovens e as pessoas pensantes estão se 
ocupando cada vez mais com a Bíblia. Mas eles 
têm uma pequena distinção. Um moderador 
colocou assim: “Eu não tenho nada contra 
Deus, mas tenho contra Sua ‘equipe na terra’ 
– a igreja.”

Hoje, muitos sentem que deve haver algo sobre 
Deus, afinal. Eles perguntam: Eles poderiam 
encontrar um significado e propósito mais 
profundo na vida com Ele? As pessoas contem-
porâneas querem saber os fatos. Eles querem 
saber o que vai beneficiá-los. E eu tenho que 
dizer: Elas estão certas.

Existem respostas muito satisfatórias 
para essas questões fundamentais.

Quero mostrar uma forma de encontrar as 
respostas por si mesmo. É melhor você se con-
vencer do que eu tentar fazer isso. Talvez você 
ainda não esteja familiarizado com o método a 
que me refiro.

A Bíblia contém muitas previsões. Elas são 
chamadas de profecias. Centenas delas foram 

Carta para André 1

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus 
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cumpridas. Podemos nos familiarizar com 
elas e verificá-las. Tenho certeza de que você 
conhece algumas delas. Mas talvez eu possa 
mostrar um novo aspecto agora. 

Um grupo de profecias é chamado de “profecias 
messiânicas”, que se referem à primeira vinda 
de Jesus há cerca de 2.000 anos atrás. “Messias” 
vem do hebraico. Estamos mais familiarizados 
com a forma grega: “Christus”. Traduzido, sig-
nifica: salvador, redentor, ungido. Este grupo 
de profecias contém 333 detalhes. Podemos 
encontrá-las facilmente.

Mas o que isso tem que ver com as respostas às 
nossas três grandes questões? Logo, logo você 
irá entender.

O apóstolo Pedro disse em 2 Pedro 1:21 (NVI):

“… mas homens falaram da parte de Deus.”

Traduzindo Pedro: A Bíblia é fundamentada 
na revelação divina. Se for assim, então a fé 
cristã vem de Deus, desde que esteja em con-
formidade com a Bíblia.

 

Nenhum ser humano pode saber as coisas de 
antemão. Não sabemos o que vai acontecer 
amanhã. Naturalmente, podemos supor o 
que acontecerá amanhã. Também sabemos o 
que queremos fazer. Vamos tomar a previsão 
do tempo como exemplo. Isso é saber algo de 
antemão? Não, é um cálculo de qual será o 
clima com base nos fatores atuais. Como esses 
fatores são variáveis, a previsão nem sempre é 
correta.

As profecias sobre Jesus foram feitas por vários 
profetas entre 400 e 1.500 anos antes de Sua 
vinda. Essas profecias contêm detalhes precisos, 
que foram cumpridos com exatidão. Nenhum 
ser humano tem tal habilidade – nem naquele 
tempo nem hoje. Mas existe ALGUÉM que 
sabe exatamente tudo de antemão. A Bíblia 
chama esse alguém de DEUS.

Pense em nossas eleições! Mesmo na manhã 
das eleições ninguém sabe de antemão quem 

Mas como podemos confirmar, por nós 
mesmos, se a fé cristã vem de Deus? 

Verifique o que o apóstolo Pedro disse. Mas 
como você pode fazer isso? 

Compare as profecias dos profetas  
com os eventos que aconteceram  

posteriormente. A correspondência 
mostra que as profecias eram  

verdadeiras. Ao mesmo tempo,  
isso significa que os profetas receberam 

suas informações de Deus? 

Esse é o ponto principal. 

Carta para André 1   |   Fé cristã posta à prova
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vai ganhar. As projeções são apenas uma 
conclusão de uma pesquisa com certas pessoas. 
Essas pessoas são questionadas em quem irão 
votar e, em seguida, as conclusões são tiradas. 
Este é um cálculo, não uma profecia.

Deus disse por meio do profeta Isaías na Bíblia 
no capítulo 46, versículos 9 e 10:

“Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito 
antigas! Eu sou Deus, e não há nenhum outro; 
eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o 
início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, 
o que ainda virá. Digo: Meu propósito ficará de 
pé, e farei tudo o que me agrada.”

As profecias são a validação divina da Bíblia. 
NINGUÉM PODE IMITAR ISSO.

Se você encontrar um livro com profecias 
semelhantes às da Bíblia sobre Jesus Cristo, que 
foram apresentadas em detalhes séculos antes, 
poderá receber US$ 5.000 de um americano. 
Até o momento, ninguém encontrou um livro 
assim.

Esses fatos não podem ser falsificados por 
ninguém, pois desde então, a ciência produziu 
uma abundância de evidências para isso.

Quanto mais longe a ciência vai, mais pode-
rosa a divindade das profecias e da Bíblia 
surgem. O QUE ISSO NOS MOSTRA?

1.  Existe alguém que conhece o futuro em 
cada detalhe, com séculos de antecedência. 
Ele é onisciente. O que Ele revela, acontece. 
Ninguém pode mudar isso. ELE é todo 
poderoso. Ele se revelou a nós, porque nos 
ama. Você também pode experimentar isso 
pessoalmente.

2.  Os escritores da Bíblia foram, embora bem 
intencionados, incapazes de fazer essas pre-
visões por contemplação ou coincidência. 
Portanto, a Bíblia só pode ser obra de Deus. 
Não há outra possibilidade.

3.  Cada pessoa pode ser diferenciada das outras 
por meio de certas características. Uma carta 
pode chegar do Japão até você quando o 
país, CEP, cidade, rua, número da casa e seu 
nome são especificados. Os 333 detalhes nas 
profecias sobre Cristo implicam que Deus 
dotou Jesus de muitas características. Entre 
todas as pessoas, esses recursos se aplicam a 
apenas um ser – Jesus de Nazaré. Portanto, 
sabemos que só Ele é o Redentor enviado 
por Deus. 

 

 Fé cristã posta à prova   |  Carta para André 1
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Todos tiveram que ir ao local de origem de 
sua linhagem. Isso deveria ter acontecido 
antes. Mas os judeus não queriam esse censo. 
Eles haviam enviado uma delegação a Roma.  
O imperador rejeitou suas objeções. Portanto, 
o censo foi adiado. O famoso químico e 
arqueólogo britânico, Sir William Ramsay, 
descobriu uma inscrição romana em 1923, que 
menciona essa medida. Maria e José tiveram 
que ir para Belém exatamente no momento 
certo para o nascimento de Jesus. Um cumpri-
mento preciso.

Isso não é algo que uma pessoa consegue 
adivinhar. Além disso, uma pessoa não é capaz 
de saber algo assim 700 anos antes. Como 
Miquéias sabia disso? Existe apenas uma pos-
sibilidade:

“… pois jamais a profecia teve origem na vontade 
humana, mas homens falaram da parte de Deus, 
impelidos pelo Espírito Santo.”

Miquéias soube disso de um Deus onisciente. 
Você consegue pensar em outra possibilidade? 
Você é capaz de profetizar onde um homem 
(ou mulher) nascerá, quem irá presidir a Ale-
manha em 700 anos? (… se o mundo ainda 
existir.) Você conhece mais alguém, que pode 
dar esse tipo de informação, que realmente vai 
acontecer? Esse foi apenas um exemplo. Você 
pode encontrar muitos outros por conta pró-
pria. Quando você lê os evangelhos (Mateus, 
Marcos, Lucas e João) no Novo Testamento, 
frequentemente encontrará expressões seme-
lhantes àquelas em Mateus 2, versículo 5:

“… pois assim escreveu o profeta.”

Muitas Bíblias também incluem uma referên-
cia ao texto do Antigo Testamento onde está a 
profecia. Os tradutores da Bíblia acrescentaram 
isso para que possamos encontrar as conexões 
com mais facilidade. Lembre-se: 

Primeiro exemplo:

Na Bíblia, no Antigo Testamento, do profeta 
Miquéias, capítulo 5, versículo 2 (KJA) está 
escrito:

“No entanto tu, Bete-Lechem, Belém, Casa 
do Pão; Ephrathah, Efratá, Frutífera, embora 
pequena demais para figurar entre os milhares 
de Judá, sairá de ti para mim aquele que será 
o governante sobre todo Israel, cujas origens são 
desde os dias da eternidade!”

O profeta Miquéias viveu cerca de 700 anos 
antes de Cristo. Ele indica que uma aldeia 
pouco conhecida será o local de nascimento. 
Esta profecia foi claramente entendida. 
Podemos ler sobre seu cumprimento no Novo 
Testamento no evangelho de Mateus, capítulo 
2, versículos 3-6 (KJA):

“… Herodes … perguntou-lhes onde havia de 
nascer o Cristo. E eles lhe responderam: Em Belém 
da Judéia, pois assim escreveu o profeta: ‘Mas tu, 
Belém, … de ti sairá o Guia, que como pastor, 
conduzirá Israel, o meu povo.’”

Um local de nascimento é indiscutível. 
Algumas perguntas sobre essa profecia: Será 
que Miquéias apenas faz um bom palpite?  
O cumprimento exato, 700 anos depois, 
foi apenas uma coincidência? Maria e José 
moravam em Nazaré. Eles tiveram que ir para 
Belém. Naquela época, seria uma viagem de 
quatro dias com um jumento ou a pé. Por 
que tanto esforço antes de ter um bebê? César 
Augusto ordenou que fosse feito um censo.

Carta para André 1   |   Fé cristã posta à prova
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As profecias messiânicas sempre estão no 
Antigo Testamento e já se cumpriram 400 
anos antes de Cristo. Isso significa que todas 
essas profecias foram feitas pelo menos 400 
anos antes. Nessas circunstâncias, acredito que 
não seja importante saber que Miquéias viveu 
cerca de 700 anos antes de Cristo, Davi cerca 
de 1000 anos antes de Cristo etc.

Visto que o Novo Testamento foi escrito depois 
que Jesus viveu nesta terra, você encontrará 
todos os cumprimentos das profecias lá. Se 
você não tiver muito tempo, leia pelo menos 
o evangelho de Mateus, que contém a maioria 
dos exemplos.

Aqui está uma lista de mais algumas profecias 
sobre Jesus:

› Ele viria da tribo de Judá.
› Ele seria um descendente de Davi.
› Um arauto iria anunciar Sua vinda.
› Ele morreria por crucificação.
›  Lançariam sortes por Suas roupas e então 

elas seriam divididas.
› Seus ossos não seriam quebrados.
› A lateral de seu corpo seria perfurada.
› Sua morte substitutiva.

Cada detalhe foi cumprido em Sua vida, morte 
e ressurreição.

Esses são apenas alguns dos 333 detalhes 
profetizados.

Ele foi o maior homem que já andou nesta 
terra.

O Dr. Olinthus Gregory disse que se apenas 
50 profecias tivessem “coincidentemente” sido 
cumpridas (em vez de centenas), então essa “coin-
cidência” seria de 1/1 trilhão 125 bilhões. Colo-
cando em números: 1/1,125,000,000,000,000

Quem souber disso, nunca mais falará de um 
cumprimento coincidente das profecias bíbli-
cas. Pedro disse:

“Sendo assim, temos ainda mais concreta a Pala-
vra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar 
atenção a ela.” (2 Pedro 1:19 KJA)

F. J. Meldau, que estudou todas as profecias 
messiânicas, disse:

“Uma pessoa é realmente cega se não pode, ou 
não quer ver, que o Espírito eterno planejou 
todos esses detalhes, e a mão do Onipotente 
cumpriu Seu plano perfeito.”

O Deus onisciente não espera uma confiança 
cega de nós. Ele nos deu bons motivos para 
confiarmos Nele. A oportunidade de conhe-
cer as profecias, dá à nossa fé uma base 
sólida para confiar em Deus, Jesus Cristo e 
na Bíblia. 

A única pessoa que já teve a história  
de sua vida escrita de antemão 

foi Jesus Cristo.

 Fé cristã posta à prova   |  Carta para André 1
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O próprio Jesus falou sobre o propósito das 
profecias:

“Eu vo-lo disse agora, antes que aconteça, para 
que, quando acontecer, creiais.” (João 14:29 
KJA)

Fico feliz que você pense sobre essas questões 
fundamentais da fé bíblico-cristã.

Com calorosas saudações,

Helmut

Um resumo para hoje:

1.  Existe um Deus vivo, onisciente e oni-
potente, que se revelou de várias for-
mas, incluindo as profecias.

2.  A Bíblia só pode ter se originado de 
Deus, uma vez que os seres humanos 
não são capazes de fazer profecias 
como essas, com tantos detalhes 
séculos antes.

3.  Jesus de Nazaré é o único, que foi 
comprovado como nosso Redentor 
por meio das profecias messiânicas 
incomparáveis. Podemos e devermos 
confiar Nele completamente.

Carta a Andrés 1   |   La fe cristiana puesta a prueba
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Probabilidade de realização 1:1017

Profecias sobre Profecias sobre 
Jesus CristoJesus Cristo

 Carta para André 8Leia  
mais

Posso recomendar outra Cartas para André sobre profecias para você? 
Carta para André 6: O que o futuro nos reserva?
›  A história mais curta do mundo foi escrita há 2.600 anos. Ela nos mostra “como será nos últimos dias”.
›  Das seis previsões, cinco já foram cumpridas.
›  A Europa alcançará a unidade política? O que ainda está por vir?

Carta para André 8: Profecias sobre Jesus Cristo
›  Probabilidade de realização 1/1017

›  Sobre as vestes do crucificado: parcialmente foram divididas, e sortes foram lançadas sobre elas.
›  Nenhum de seus ossos foi quebrado. Os soldados romanos ignoraram o comando e fizeram o que 

havia sido previsto, sem saber.
›  Traição por 30 moedas de prata e mais oito detalhes.

Carta para André 9: Profecias sobre quatro cidades 
›  que foram cumpridas literalmente, embora a probabilidade matemática seja de 1/200 trilhões. 

– O portão dourado de Jerusalém 
– A estranha cidade rochosa de Petra 
– A lendária Babilônia 
– A ascensão e queda de Tiro.

Recomendação
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Probabilidade de realização 1:1017

Profecias sobre Profecias sobre 
Jesus CristoJesus Cristo

Querido André!* 
Hoje, estou escrevendo para você sobre três 
profecias notáveis. No final, vou entrar em 
maiores detalhes sobre a probabilidade de 
oito profecias messiânicas, de acordo com a 
sabedoria humana, sendo 1/1017.

A Profecia sobre as Vestes do Crucificado 

O rei Davi, de Israel, que também era profeta, 
falou em nome de Deus cerca de 1000 anos 
antes de Cristo, o que fariam com as roupas do 
crucificado: 

Profecia: 
“Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram 
sortes pelas minhas vestes.” (Salmo 22:18 KJA)

Como essa profecia foi cumprida 1000 anos 
depois? O apóstolo João fala sobre isso em João 
19:23-24 KJA:

Realização:
“Após haver crucificado Jesus, os soldados toma-
ram-lhe as vestes e as dividiram em quatro partes, 
uma para cada um deles, sobrando a túnica. 
Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa 
única peça, de alto a baixo. Comentaram, assim, 
uns com os outros: ‘Não convém rasgá-la, mas 
vamos decidir, por sorteio, quem ficará com ela.’ 
Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura 

Carta para André 8

1.  Sobre as vestes do crucificado: lan-
çando sorte e sendo divididas. 

2.  Nenhum osso seria quebrado. Os 
soldados romanos ignoraram o 
comando e fizeram o que foi predito 
nas profecias, sem saber. 

3.   Traição por 30 moedas de prata – com 
8 detalhes.

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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ao declarar: ‘Dividiram as minhas vestes entre 
si, e tiraram sortes pela minha túnica.’ E assim 
procederam os soldados.”

Detalhes notáveis estão relacionados aqui. As 
roupas de Jesus deveriam ser tratadas de várias 
formas:

1. dividiram as minhas vestes entre si,
2. e tiraram sortes pela minha túnica

Havia uma sentinela de quatro guardas sob a 
cruz. Eles dividiram as roupas de Jesus entre 
si. Cada um deles ganhou uma peça. Mas uma 
peça permaneceu: a túnica. Eles queriam divi-
di-la em quatro partes, para que cada um rece-
besse um pedaço. Mas eles perceberam que era 
feito de um pedaço de pano só. Isso era valioso. 
Os soldados pensaram que se cortassem, cada 
um teria apenas um pedaço de pano. Seu valor 
real seria destruído. E então eles disseram: “É 
melhor que uma pessoa pegue a túnica, em vez 
de apenas um pedaço de tecido.” Como eles 
resolveram esse problema? E tiraram sortes. 
Aconteceu exatamente como havia sido profe-
tizado mil anos antes.

Observe o cumprimento  
exato da profecia bíblica.

O número de soldados sob a cruz  
era igual ao número de peças de  

roupa de Jesus. 
Só sobrou uma peça.

E os soldados dividiram as peças exata-
mente da forma como foi predito

Podemos predizer, com mil anos de antece-
dência, o que acontecerá com certa pessoa? 
Saberíamos quantas peças de roupa ela usaria? 
E quantos soldados estariam lá? Davi não 
adquiriu esse conhecimento sozinho. Existe 
apenas uma possibilidade: Deus revelou isso a 
ele.

A profecia de que nenhum osso seria 
quebrado.

A primeira referência foi dada por Moisés cerca 
de 1.300 anos antes. 

Primeira Profecia:
“Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa 
casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis 
osso algum.” (2 Moisés (Êxodo) 12:46)

Esse texto está falando sobre a instituição da 
festa da Páscoa pouco antes do êxodo do Egito. 
Se refere ao cordeiro pascal. Esse cordeiro era 
um símbolo do redentor que viria. Lembre-se 
que quando Jesus veio a João Batista para ser 
batizado por imersão no Jordão, aquele João 
disse:

“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo!” (João 1:29 KJA) 

Carta para André 8   |   Profecias sobre Jesus Cristo
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Segunda Profecia: 
A próxima referência neste contexto foi dada 
pelo Rei Davi cerca de 300 anos depois. Isso 
ainda levaria 1000 anos até se cumprir.

Davi estava familiarizado com os escritos 
de Moisés. Mas ele disse que, o que Moisés 
escreveu sobre o cordeiro era sobre uma pessoa, 
uma pessoa justa:

“O SENHOR preserva-lhe todo o ser, nenhum 
osso sequer é quebrado.” (Salmo 34:20 KJA)

 

Realização:
“E, porque era o Dia da Preparação da Páscoa, 
véspera de um Sábado especialmente sagrado, os 
judeus não admitiam que os corpos ficassem na 
cruz durante o sábado. Pediram, então, a Pilatos 
que mandasse quebrar as pernas dos crucificados 
e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram os 
soldados e quebraram as pernas do primeiro e em 
seguida do outro homem que com Jesus haviam 
sido crucificados. Mas quando se aproximaram 
de Jesus e viram que Ele já estava morto, não lhe 
quebraram as pernas.” (João 19:31-33 KJA)

O dia de preparação, que é mencionado aqui, é 
o dia antes do sábado – sexta-feira. É chamado 
de dia de preparação na Bíblia, porque os 
preparativos para o sábado eram feitos neste 
dia. Nesse caso, é o dia que chamamos de 
Sexta-Feira Santa hoje. O dia em que Jesus foi 
crucificado.

Os judeus pediram algo a Pilatos. As pessoas 
crucificadas não deveriam ficar penduradas 
na cruz no sábado. Por isso pediram que que-
brassem as pernas, para que morressem mais 
rápido.

Pilatos atendeu ao pedido. Isso contradiz o 
que a Bíblia profetizou: Nenhum osso seria 
quebrado.

Supondo que você estivesse em Jerusalém 
nesta ocasião e soubesse sobre a profecia, você 
se importaria se ela se cumprisse? Os soldados 
romanos receberam ordens de quebrar as per-
nas. Eles começaram seu trabalho. Primeiro, 
eles quebraram as pernas de um dos homens 
que havia sido crucificado e, em seguida, as 
pernas daquele que estava do outro lado de 
Jesus. Era estranho eles terem contornado 
Jesus. Eles estavam hesitantes? Eles tinham um 
palpite de quem era Jesus?

Mas quando se aproximaram de Jesus viram 
que Ele já estava morto. Portanto, a execução 
do comando se tornou redundante. E, por-
tanto, ao contrário do comando, os ossos da 
coxa de Jesus não foram quebrados. Por quê? 
O que Deus disse por meio de Davi mil anos 
antes, e por meio de Moisés mais de 1300 anos 
antes?

“O SENHOR preserva-lhe todo o ser, nenhum 
osso sequer é quebrado.” (Salmo 34:20 KJA) 

 Profecias sobre Jesus Cristo   |  Carta para André 8
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Essa profecia foi cumprida com precisão. Mas 
agora vem algo surpreendente. Os soldados 
fizeram algo sem nenhuma ordem. E o que eles 
fizeram sem nenhuma ordem foi profetizado 
cerca de 500 anos antes pelo profeta Zacarias. 
Vamos ler mais em João 19:34-37: 

Terceira Profecia: 
“Contudo, um dos soldados perfurou o lado de 
Jesus com uma lança, e imediatamente brotou 
sangue e água. E aquele que a isso presenciou, 
disso deu seu testemunho; e o seu depoimento 
é verdadeiro. Pois ele está consciente de que 
está relatando a verdade para que também vós 
creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se 
cumprisse a Escritura: ‘Nenhum dos seus ossos será 
quebrado.’ (Êxodo 12:46) E mais ainda, como 
diz a Escritura em outra passagem: ‘Olharão para 
Aquele a quem traspassaram (Zacarias 12:10).’”

Sem uma ordem, um dos soldados perfurou a 
lateral do corpo de Jesus para se certificar de 
que Ele estava realmente morto. Os soldados 
determinaram que Ele estava morto, porque o 
sangue já havia se decomposto.

 

Tenha em mente o que aconteceu aqui:

Três profetas fizeram previsões, que se 
cumpriram ao pé da letra. Moisés 1.300 
anos antes, Davi 1.000 antes e Zacarias 
500 anos antes. Esses três homens, 
separados por séculos e sem se conhe-
cer, fizeram previsões congruentes.

Como eles sabiam disso? Foi um cál-
culo de probabilidade? Foi uma coinci-
dência? Existe apenas uma conclusão 
razoável: Todas as revelações que rece-
beram vieram da mesma fonte. E essa 
fonte sempre esteve lá ao longo desses 
séculos. Deus é de eternidade em eter-
nidade. Deus revelou isso a eles. Não há 
outra conclusão.

Profecia: Cristo seria traído por  
30 moedas de prata.

Primeira Profecia:
“Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, 
e que partilhava do meu pão, também me traiu!” 
(Profetizado por Davi cerca de 1.000 anos 
antes no Salmo 41:9 KJA.)

A seguinte profecia foi feita pelo profeta Zaca-
rias cerca de 500 anos antes de ser cumprida. É 
encontrada em Zacarias 11: 12-13. 
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Segunda Profecia:
“Então Eu me dirige a eles, concluindo: ‘Se parece 
bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido; 
caso contrário, não me paguem!’ Eis que então, 
eles me pagaram o preço de um escravo: trinta 
moedas de prata. E Yahweh, o SENHOR, me 
ordenou: ‘Lança isto ao Oleiro, esse excelente 
preço pelo qual fui avaliado por eles!’ Em seguida 
peguei as trinta moedas de prata e as atirei no 
Templo do SENHOR, para o Oleiro.”

É relatado em Mateus 10: 4 e Mateus 27:1-10 
o que aconteceria 1.000 ou 500 anos depois.

Realização: 
“...e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus.” 
“Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos 
sacerdotes, e os líderes religiosos, anciãos do povo, 
conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, 
amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pila-
tos, o governador. E sucedeu que Judas, seu trai-
dor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu 
terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos 
sacerdotes e aos anciãos as trinta moedas de prata. 
E declarou: ‘Pequei, pois traí sangue inocente.’ 
Mas eles alegaram: ‘O que temos a ver com isso? 
Esta é tua questão!’ Judas atirou então as moedas 
de prata dentro do templo e, abandonando aquele 
lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos 
sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: 
‘É contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre 
das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue.’ Mas 
concordaram em usar aquelas moedas de prata 
para comprar o Campo do Oleiro, e formar um 
cemitério para estrangeiros. Por esse motivo ele se 
chama Campo de Sangue até estes dias. E assim 
se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta 
Jeremias: ‘Então eles tomaram as trinta moedas 
de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de 
Israel. E as usaram para comprar o Campo do 
Oleiro, assim como o Senhor me havia indicado.’”

Todos os oito detalhes foram cumpri-
dos, embora fosse impossível de uma 
perspectiva humana:

1. Cristo seria traído.

2. Ele seria traído por um amigo.

3.  O pagamento do traidor seria de  
30 moedas de prata.

4.  O “excelente preço” era o preço de 
um escravo estrangeiro.

5. As moedas eram de prata.

6.  Elas seriam jogadas, não colocados 
em algum lugar ou dadas a alguém.

7.  O lugar onde seriam jogadas seria  
o templo.

8.  O dinheiro não ficaria ali, mas seria 
entregue a um artesão (para comprar 
um terreno).

Havia tantas possibilidades em cada ponto. 
Deus, em Sua onisciência, sabia há milhares 
de anos antes o que aconteceria. Ele predisse 
essas coisas para que pudéssemos ver a Sua mão 
na realização dessas profecias, e para que nossa 
confiança Nele fosse fortalecida. 
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Resultados do Professor Stoner 
O cientista Peter Stoner examina oito profecias 
messiânicas em seu livro A ciência fala e mostra 
“que de acordo com cálculos de probabilidade 
matemática uma coincidência é impossível”. 
Ele diz: “… podemos, portanto, ver que a 
chance de oito profecias serem cumpridas 
sobre uma pessoa aleatória (do passado até 
agora) é de 1/1017.” Isso é um com 17 zeros =  
1/100.000.000.000.000.000.”

(Tradução livre, Die Bibel im Test, Josh McDowell, CLV 

2002, Seite 250-1)

Stoner continua: “Essas profecias foram dadas 
por inspiração de Deus ou os profetas as escre-
veram a seu próprio critério.

Nesse caso, os profetas teriam apenas uma 
chance em 1/1017, de que todas essas coisas 
seriam cumpridas com uma pessoa; mas todas 

foram cumpridas com Jesus Cristo.

Isso significa que apenas o cumprimento dessas 
oito profecias prova que Deus inspirou, com 
certeza, os escritos desses profetas, com apenas 
uma chance em 1/1017.”

Stones então leva em consideração 48 profecias 
e diz: “… vemos que a chance de cumprimento 
de todas as 48 profecias com uma pessoa chega 
a 1:10157.“

Estou muito feliz que você esteja tão interes-
sado em estudar a comprovação da inspiração 
divina da Bíblia.

Com calorosas saudações,

Helmut
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Outras cartas para André sobre profecias. Você gostará de aprender sobre elas. 

Carta para André 1: Fé cristã posta à prova 
›  Tudo depende em responder honestamente a três perguntas.

Carta para André 6: O que o futuro nos reserva?
›  A história mais curta do mundo foi escrita há 2.600 anos. Ela nos mostra “como será nos últimos dias”.
›  Das seis previsões, cinco já foram cumpridas.
›  A Europa alcançará a unidade política? O que ainda está por vir?

Carta para André 9: Profecias sobre quatro cidades
›  Que foram cumpridas literalmente, embora a probabilidade matemática seja de 1/200 trilhões. 

– O portão dourado de Jerusalém 
– A lendária Babilônia 
– A estranha cidade rochosa de Petra 
– A ascensão e queda de Tiro.

 Carta para André 13

Por meio de um relacionamento pessoal com Deus

Aproveite  Aproveite  
a vidaa vida

Leia 
mais

Recomendação



Contato



A maior figura da história do mundo – único e incomparável

JESUS de nazaréJESUS de nazaré

Querido André,*
Hoje, estou escrevendo sobre Jesus para você. 
Certamente você conhece esse nome. Todo 
mundo conhece. Mas tenho certeza de que 
você está interessado em conhecer Jesus melhor. 
Todos que conhecem as circunstâncias de Sua 
vida, confirmam que Ele é a maior figura que 
já existiu. Por qual motivo?

Jesus nasceu em uma local desconhecido, de 
uma mulher, até então, desconhecida. Ele 
cresceu em uma aldeia diferente. Já aos 12 anos 
de idade, Ele foi capaz de enfrentar os maiores 
professores e pensadores de Seu tempo. Mesmo 
assim, trabalhou até os 30 anos como carpin-
teiro. Depois disso, Ele viajou por Israel como 
pregador itinerante por 3 anos e meio.

Que impacto a vida de Jesus teve?

Phillips Brooks disse: “Não me engano 
quando digo que de todos os exércitos que já 
marcharam, todas as frotas que já navegaram, 
todos os parlamentos que já existiram, todos os 
reis que reinaram, todos juntos, não afetaram 
a vida do homem nesta terra tanto quanto 
aquela vida solitária – a vida de Jesus Cristo.” 
(Tradução livre)

William Edward Hartpole Lecky, um 
historiador excelente e incrédulo disse: “O 
caráter de Jesus não foi apenas o mais alto 
padrão de virtude, mas o incentivo mais longo 
em sua prática, e exerceu uma influência tão 
profunda, que pode ser verdadeiramente dito 
que o simples registro de três curtos anos de 
vida ativa, fez mais para regenerar e suavizar a 
humanidade do que todas as dissertações dos 
filósofos e todas as exortações dos moralistas.” 
(Tradução livre)

Carta para André 2

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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›  Jesus não era um autor, e ainda assim, mais 
livros foram escritos sobre Ele do que qual-
quer outra pessoa. 

›  Ele não era um historiador e ainda assim se 
tornou a figura central da história. A data 
em cada jornal e carta confirma isso.

›  Jesus não era um artista, mas as maiores 
obras-primas de pintores, escultores e músi-
cos foram dedicadas a Ele.

›  Jesus não era advogado, mas Sua lei de amor 
é a melhor do mundo.

›  Jesus não era médico e ainda assim foi o 
maior médico, que poderia curar qualquer 
doença.

›  Jesus não era psicólogo e, no entanto, todos 
o procuravam para pedir conselhos. Um 
ilustre psicólogo disse: “Se fôssemos queimar 
tudo entre as obras psicológicas, o que sobrar 
não seria o suficiente para chegar perto do 
Sermão da Montanha.”

›  Jesus não era casado, no entanto, ninguém 
pode dar conselhos melhores sobre como ter 
um casamento feliz do que Ele.

Por que Jesus e sua vida de sucesso são 
tão únicos? Por que não há ninguém 
com quem Ele possa ser comparado?

Um cristão responderia sem hesitação: Porque 
Ele era Deus, o Filho de Deus, que se tornou 
humano. Foi um fato empolgante para os 
discípulos, Deus se tornar humano em Jesus 
Cristo para nos salvar, assim como as profecias 

haviam dito séculos antes. Você certamente se 
lembra do milagre sem paralelo das profecias 
messiânicas. Deus credenciou Jesus de Nazaré 
com 333 identificadores. Curiosamente, 
nenhum falso messias jamais ousou reivindicar 
essas profecias.

Foi profetizado que Cristo é “Deus conosco” 
(Isaías 7:14; Mateus 1:23), que Aquele que 
nasceu em Belém é “desde a eternidade” 
(Miquéias 5:2), e que Ele o faria ser chamado: 
“Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz.” (Isaías 9:6)

Quem Jesus disse ser?

Ele confirmou ser o Cristo, anunciado pelas 
profecias (Mateus 11:1-6; Mateus 16:16-17; 
Lucas 4:17-21; João 4:25-26 i. a.).

Jesus foi questionado sob juramento em Seu 
interrogatório perante o Sinédrio:

“Exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de 
Deus!” (Mateus 26:63-64 KJA) Jesus respon-
deu: “Tu mesmo o declaraste.”

Os judeus entenderam claramente a afirmação 
de Jesus sobre ser o Filho incomparável de Deus. 
Porque eles O acusaram de que, como humano, 
Ele estava se tornando Deus (João 10:33).

Ele disse: “Toda a autoridade me foi dada no céu 
e na terra.” (Mateus 28:18 KJA) e “Eu Sou o 
Alfa e o Ômega”, declara o Senhor Deus, “Aquele 
que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.” 
(Apocalipsis 1:8 KJA) 

Carta para André 2   |   JESUS de nazaré
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O que as testemunhas oculares disse-
ram sobre Jesus? 

John Montgomery, historiador, disse: “O 
que, então, um historiador sabe sobre Jesus 
Cristo? Ele sabe, em primeiro lugar, que os 
documentos do Novo Testamento podem ser 
usados para dar um retrato preciso Dele.” –  
O que as testemunhas oculares relatam lá?

João Batista testificou que Jesus de Nazaré é 
o Filho de Deus (João 1:34). De acordo com 
João, Jesus deveria tirar os pecados do mundo, 
algo que só Deus pode fazer (João 1:29).

Pedro declarou que Jesus, o Cristo, é o Filho 
do Deus vivo (João 6:68).

Marta, irmã de Lázaro, testificou a mesma 
coisa (João 11:27).

Tomé, estava relutante em reconhecer o fato 
da ressurreição de Cristo no início, mas, 
finalmente, quando ele se apresentou ao Cristo 
vivo: “… E Tomé confessou a Jesus: Meu Senhor 
e meu Deus!” (João 20:28 NKJV)

O apóstolo João testificou sobre a divindade 
de Jesus com as seguintes palavras: “Este é o 
verdadeiro Deus e a vida eterna.” (1 João 5:20 
KJA) Ele nos chama a atenção para o fato de 
que os relatos bíblicos têm o seguinte objetivo: 
“… Estes, entretanto, foram escritos para que 
possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de 
Deus, e para que, crendo, tenhais vida em Seu 
Nome.” (João 20:31 KJA)

O centurião romano, que estava encarregado 
dos soldados na crucificação de Jesus, também 
testificou da divindade de Jesus. Ele disse:

“É verdade! É verdade! Este era o Filho de Deus!” 
(Mateus 27:54 KJA)

 

Paulo, a princípio com todas as suas forças se 
rebelou contra Cristo. Ele fez tudo o que pôde 
para matar os seguidores de Jesus. Mas depois 
de seu encontro pessoal com Jesus na estrada 
para Damasco, ele se tornou um discípulo 
zeloso de Jesus e declarou o seguinte sobre 
Cristo: “… que é Deus acima de tudo e de todos.” 
(Romanos 9:5 KJA) Ele testificou Dele: “Pois 
somente em Cristo habita corporalmente toda 
a plenitude de Deus.” (Colossenses 2:9 KJA) 
Com isso ele quer dizer que Cristo possui todas 
as características divinas em medida plena.

O que a história diz sobre Jesus?

Flavius Josephus, o historiador judeu obser-
vou: “Nessa época vivia Jesus, um homem 
sábio, se é que deve chamá-lo de homem. Pois 
Ele foi aquele que realizou feitos surpreenden-
tes, e foi um professor de pessoas que aceitam a 
verdade com alegria … Ele era o Cristo.

E quando, sob a acusação do homem prin-
cipal entre nós, Pilatos o condenou à cruz; 
aqueles que primeiro o amaram continuaram 
o amando. Ele apareceu a eles no terceiro dia 
que foi ressuscitado, pois os profetas de Deus 
haviam predito essas coisas e milhares de outras 
maravilhas sobre Ele.”

Cornelius Tacitus mencionou: “Christus, o 
fundador do nome, havia sofrido a pena de 
morte no reinado de Tibério, por sentença do 
procurador Pôncio Pilatos …” (Tradução livre)

Johann Wolfgang von Goethe reconheceu 
que: “Se alguma vez a divindade apareceu nesta 
terra, então foi na pessoa de Jesus.” (Tradução 
livre) 

J.-J. Rousseau escreveu: “Se Sócrates viveu e 
morreu como um filósofo, Jesus viveu e mor-
reu como um deus.” (Tradução livre)

JESUS de nazaré   |  Carta para André 2
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Que conclusão os verdadeiros céticos 
chegaram ao examinar os fatos?

General L. Wallace teve uma discussão com 
um conhecido ateu sobre o absurdo do Cristia-
nismo. Wallace decidiu escrever um livro para 
provar que o cristianismo não tinha sentido, 
e que Jesus Cristo nunca existiu. Por anos ele 
coletou material para seu livro. Ele logo perce-
beu que Jesus Cristo tinha realmente existido.

Então ele chegou à conclusão de que Cristo 
era mais do que uma figura histórica. Quando 
tinha 50 anos, ele se ajoelhou e orou pela 
primeira vez na vida. Ele pediu a Cristo para 
ser seu Senhor e Salvador. - Com o material 
que coletou, escreveu então a famosa história 
de Ben Hur.

Sir William Ramsay ficou famoso por suas 
pesquisas sobre a antiguidade. Ele estava con-
vencido de que a Bíblia não era confiável. Ele 
era químico e arqueólogo, e foi ao Oriente para 
descobrir a verdade. Ele permaneceu lá por  
15 anos. Ele retornou como um cristão devoto, 
e escreveu muitos livros que promoveram a fé 
cristã e a confiança na Bíblia.

Ernest Renan, o famoso orientalista e crítico, 
fez uma confissão notável:

“Não importa o que o futuro possa trazer, 
ele nunca superará Jesus.”  

(Tradução livre).”

Frank Morison, um jornalista inglês, queria 
provar que a ressurreição de Jesus era um mito. 
Sua pesquisa o levou à conclusão de que estava 
lidando com fatos. Como resultado, ele se 
tornou um cristão devoto.

Prof. Dr. Cyril M. Joad, reitor da faculdade 
de filosofia da Universidade de Londres, tam-
bém era cético, era da opinião de que Jesus foi 
apenas um ser humano. Ele acreditava que o 
pecado não existia. Mas uma mudança dramá-
tica ocorreu em sua vida. Ele agora acreditava 
que o pecado era uma realidade. Duas guerras 
mundiais mostraram a ele que os humanos 
são pecadores. Ele chegou à conclusão de que 
a única explicação para o pecado pode ser 
encontrada na palavra de Deus, e que a única 
solução para o pecado era a cruz de Cristo. Ele 
se tornou um seguidor diligente de Jesus.

Giovanni Papini, um famoso ateu italiano, 
também se tornou um cristão devoto depois 
que começou a estudar o Novo Testamento.

Ele até escreveu um livro sobre a vida de Jesus.

Adolf Deißmann, um grande pesquisador 
alemão, foi ao Oriente provar que a Bíblia não 
era confiável. E por causa dos fatos, também se 
tornou um teólogo e um cristão devoto. Seu 
livro, “Luz Do Oriente Antigo”, comprova a 
veracidade da Bíblia.

Essa lista poderia continuar por um bom 
tempo com pessoas semelhantes, que não 
foram capazes de se opor aos fatos. 

Carta para André 2   |   JESUS de nazaré
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Prof. Josh McDowell – Após a segunda guerra 
mundial, ele pregou sobre Cristo por 27 anos, 
em mais de 500 universidades em 52 países 
para mais de 3,5 milhões de acadêmicos e 
estudantes. Ele escreveu:

 
“Não encontrei uma única pessoa,  
que na medida em que estudava  

sinceramente as evidências,  
que teria contestado que Jesus Cristo é  
o Filho de Deus e Salvador do mundo.  
A evidência da divindade de Jesus é  

impressionante para todo aquele que 
busca, de forma honesto e imparcial,  

a verdade.” (Tradução livre)

O que você acha do seguinte pensamento? 
Supondo que encontrássemos alguém, que 
nada sabe sobre a fé cristã, e lhe perguntasse:

O que você esperaria de Deus, se Ele 
viesse à Terra como um humano?

Suas respostas poderiam ser as seguintes:

›  Suponho que Deus seria um tipo de pessoa 
excepcional.

›  Suponho que, como humano, Ele não faria 
nenhum mal.

›  Suponho que ele estaria acima das leis da 
natureza e que realizaria milagres.

›  Suponho que Ele teria um caráter melhor do 
que qualquer outra pessoa.

›  Suponho que Ele daria os maiores ensina-
mentos que já existiram.

›  Suponho que Ele exerceria uma influência 
contínua e universal.

›  Suponho que Ele poderia satisfazer nosso 
profundo desejo por Deus.

›  Suponho que Ele teria poder sobre a morte.

›  Suponho que ele poderia me ajudar quando 
eu pedisse ajuda.

Jesus atendeu a todas essas expectativas em 
cada detalhe.

Qual é o benefício de tudo isso para 
mim?

Já que Jesus vive, Ele pode ter uma influência 
sobre nossa vida, se assim desejarmos. Saulo, 
um inimigo feroz, se tornou o maior missio-
nário cristão. O temeroso Simão se tornou o 
corajoso Pedro; o João cabeça-quente se tornou 
o apóstolo do amor.

Sim, Cristo nos dá vida em abundância, rea-
lização, perdão e paz. Conhecer Jesus Cristo 
pessoalmente é o maior enriquecimento de 
sua vida. Porque essa é a essência do evange-
lho. Evangelho significa: “boas novas”. Com 
certeza, essas são boas novas para você e para 
mim, pois precisamos de Cristo. 

Falaremos mais sobre isso mais tarde. Enquanto 
isso, você não gostaria de ler mais sobre Jesus 
nos evangelhos?

JESUS de nazaré   |  Carta para André 2
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Outras Cartas a André sobre Jesus Cristo: 
Carta para André 1: Fé cristã posta à prova 
› Tudo depende em responder honestamente a três perguntas. 

Carta para André 3: Qual é o foco principal da Bíblia?
› 98% têm a falsa percepção sobre o que a Bíblia deseja, e qual é a essência de sua mensagem.

Carta para André 8: Profecias sobre Jesus Cristo 
› Probabilidade de realização 1/1017

› Sobre as vestes do crucificado: parcialmente foram divididas, e sortes foram lançadas sobre elas.
›  Nenhum de seus ossos foi quebrado. Os soldados romanos ignoraram o comando e fizeram o que 

havia sido previsto, sem saber.
› Traição por 30 moedas de prata e mais oito detalhes.

Talvez você possa ler essa carta com alguns 
amigos e discuti-la, ou pode enviá-la para outra 
pessoa.

Siegfried Buchholz, um diretor comercial, 
professou:

“Jesus é a pessoa mais excepcional e fascinante 
que já conheci.” (Tradução livre, Hörzu)

Espero que você também experimente a alegria 
de conhecer Jesus, o Filho de Deus, pessoal-
mente.

Com calorosas saudações,

Helmut

Carta para André 2   |   JESUS de nazaré
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“Permanecer Nele não é uma obra que temos que fazer como condição para desfrutar de 
Sua salvação. Em vez disso, é nosso consentimento permitir que Ele faça tudo por nós, 
em nós e através de nós. É uma obra que Ele faz por nós – o resultado e o poder de Seu 
amor redentor. Nossa parte é simplesmente ceder, confiar e esperar que Ele cumpra o que 
prometeu.” (Andrew Murray)

C A P Í T U L O  1 :  O DOM MAIS PRECIOSO DE JESUS
Você está familiarizado com a mensagem mais poderosa de Jesus? Quais as funções do Espírito Santo? 

Como nosso caráter pode ser mudado? Jesus sobre o Espírito Santo na parábola sobre o fermento 

C A P Í T U L O  2 :  RENDER-SE A JESUS
Eu perco minha vontade própria? Ou me tornarei mais forte? O que nos impede de nos rendermos? 

Nos entregarmos a Deus significa que temos que desistir da nossa própria vontade? 

C A P Í T U L O  3 :  JESUS PERMANECENDO EM VOCÊ
Quais efeitos de “Cristo em mim” tem na minha vida? 
A conquista final: ser imbuído da plenitude de Deus. 

Os efeitos de “Cristo em você”. Como somos libertos do poder do pecado? 
Nos tornaremos carnais novamente ao pecarmos?

C A P Í T U L O  4 :  OBEDIÊNCIA ATRAVÉS DE JESUS
Como posso em alegre obediência? O que é alegria? Como funciona a obediência através de Jesus? 

Deus idealizou: colaboração entre Deus e homem.

C A P Í T U L O  5 :  FÉ ATRATIVA ATRAVÉS DE JESUS
Como se pode alcançar a unidade entre os crentes? 

O que torna nossa fé atraente para nossa família e para o mundo? 
Que mudanças em nós nos tornam testemunhas? Como o reavivamento gera missão?

LIVRO 2:  WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

PASSOS PARA O REAVIVAMENTO PESSOAL

PERMANEÇA EM JESUS
COMO FAZER ISSO?

“Permaneça em mim, e Eu permanecerei em você(s).”  
Permanecer em Cristo significa receber constantemente  
de Seu Espírito, uma vida de inteira entrega a Seu serviço.  
E.G. White (O Desejado de Todas as Nações, p. 479.2)

Leia 
mais

Recomendação



Contato



A Bíblia é o livro mais significativo e mais lido na literatura mundial.

98% das pessoas têm uma percepção errada do que a Bíblia quer e quais são suas 
mensagens principais.

Carta para André 3

Qual é o principal  Qual é o principal  
objetivo da Bíblia?objetivo da Bíblia?

Querido André,* 
O interesse pela Bíblia está crescendo. No ano 
passado, 561 milhões de escritos bíblicos foram 
distribuídos em todo o mundo. Nos países de 
língua alemã, cerca de 8 milhões de pessoas 
leem a Bíblia com frequência ou regularmente.

Hoje, estou escrevendo sobre o objetivo princi-
pal da Bíblia. O Dr. James Kennedy estima que 
98% das pessoas têm uma percepção errada do 
objetivo principal da Bíblia. É por isso que 
estou escrevendo sobre isso em detalhes para 
você. Então, você poderá explicar para os 
outros com mais facilidade.

O principal objetivo da Bíblia é nos dar uma 
resposta à pergunta:

Muitos desejam obter algo da vida.  
No entanto, Jesus Cristo não deseja  

apenas nos dar algo da vida,  
mas também uma vida rica e plena.  

Esta vida tem que ver com amor, alegria, 
liberdade, segurança e esperança.

Esta nova vida tem efeitos positivos  
educacionais, na carreira, na amizade,  
no casamento, na família, na saúde e  

no nosso futuro. E essa nova vida,  
de acordo com a vontade de Deus,  
será realizada em uma dimensão  
completamente nova por toda a  

eternidade. 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus 

Como uma pessoa pode receber uma 
vida nova e eterna?

Jesus Cristo disse: “Eu vim para que as ovelhas 
tenham vida, e vida em plenitude.” (João 10:10 
KJA) 
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Compre um livro de bolso em uma livraria 
cristã com depoimentos de pessoas que encon-
traram uma nova vida com Cristo. Pessoal-
mente, estou muito feliz por ter esta nova vida.

Sobre qual fundamento Deus dá uma 
nova vida? 

Podemos encontrar a resposta no “evangelho”, 
que significa “boas novas”. Você perceberá 
rapidamente por que essa mensagem o deixará 
feliz. É a melhor notícia que as pessoas já 
ouviram.

Imagine que você morresse hoje, e tivesse 
que dar a Deus uma resposta para a seguinte 
pergunta: “Por que você espera a vida eterna de 
mim?” O que você responderia? As respostas 
frequentes são:

› Porque eu guardei os mandamentos …
› Porque eu fiz o bem …
› Porque eu levei uma vida respeitável …

Muitos pensam que se fizerem isso ou aquilo, 
receberão a vida eterna em troca. Recomendo a 
todas as pessoas que guardem os mandamentos 
de Deus, façam o bem e levem uma vida res-
peitável. Mas a ideia de receber uma vida nova 
em troca disso, está totalmente errada. A Bíblia 
ensina o oposto: Uma vida nova é um presente 
de amor de Deus. Não há como conquistarmos 
uma nova vida. Nem mesmo por sofrimento. 
Quando percebi isso, fiquei muito feliz. Eu 
direi o motivo um pouco mais tarde – e sobre a 
importância que as boas obras têm.

Alguns podem perguntar: Então, fazer o bem é 
em vão? De jeito nenhum. Deus valoriza toda 
boa ação. Mas não podemos ganhar a vida 
eterna com elas. Deus dá uma nova vida àque-
les que confiam Nele com base no sacrifício de 
Jesus.

A morte sacrificial por outra pessoa só pode 
acontecer por amor. O amor pode ser corres-
pondido, mas não pode ser conquistado.

Felizmente, não podemos conquistar 
uma nova vida. 

Caso contrário, os ricos, poderosos, inte-
ligentes e saudáveis seriam favorecidos. 
Outros teriam uma desvantagem. Além disso, 
viveríamos no medo constante, pensando se 
fizemos o suficiente ou se nossas ações foram 
feitas exclusivamente por motivos puros e 
bons. Mesmo se fôssemos capazes de, agora em 
diante, equilibrar a “balança”, a questão ainda 
permaneceria sobre o nosso passado.

Se tivéssemos que ganhar a vida eterna e 
levasse isso muito a sério, acabaríamos com 
um colapso nervoso ou em desespero. Existiu 
alguém que levou isso muito a sério. Ele foi 
quebrantado no processo, você o conhece.

Foi o monge agostiniano, Martinho Lutero.  
A Bíblia diz em Efésios 2:8-9 KJA:

“Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, 
e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem 
por intermédio das obras, a fim de que ninguém 
venha a se orgulhar por esse motivo.”

Quanto você tem que pagar para receber um 
presente? Não é um insulto querer pagar por um 
presente? Certa vez, perguntei aos meus alunos 
na aula de religião o quanto eles pagaram pelos 
presentes de Natal que receberam. Uma criança 
respondeu: “Não precisamos pagar nada, mas 
agradecemos aos nossos pais por eles.”

Devemos fazer o mesmo com o presente de 
Deus: Aceitar e agradecer na forma como 
vivemos. Você já pensou o suficiente sobre o 
esplêndido presente de amor e bondade de 
Deus? 

Carta para André 3   |   Qual é o principal objetivo da Bíblia?
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Por que precisamos de uma nova vida? 

Porque perdemos a primeira vida por causa do 
pecado. O que é pecado? No nível mais pro-
fundo, é a indiferença ou rebelião contra Deus. 
De acordo com o diagnóstico de Deus, quem 
pecou? Todos – incluindo você e eu:

“Não há nenhum justo, nem ao menos um; 
Porque todos pecaram e destituídos estão da 
glória de Deus.” (Romanos 3:10,23 KJA)

Hoje, no entanto, muitas pessoas  
não se consideram pecadoras. 

Me lembro de uma conversa que tive com 
um jovem empresário. Ele me permitiu fazer 
algumas perguntas. Entre outras perguntas, 
perguntei se ele era um pecador. Ele riu alto: 
“Não, eu cuido da minha família. Eu faço meu 
trabalho na empresa. Eu não fumo nem bebo.”

Ele me permitiu fazer outra pergunta: “Você 
já cometeu adultério?” “Sim.” Ele não se 
considerava um pecador. Ele estava apenas se 
enganando. Ele estava usando a política da 
cabeça na areia.

A secretária de um diretor cristão estava con-
vencida de que ela não era pecadora.

Ele perguntou a ela uma vez: “É possível que, 
pelo menos uma vez por dia você pense, diga 
ou faça algo errado?” Após pensar um tempo 
a jovem respondeu afirmativamente. O diretor 
continuou: “Será que você pensa, diz ou faz 
algo errado duas ou três vezes por dia?”

 

Sua resposta: “Com certeza isso acontece três 
vezes ao dia.” Seu chefe calculou para ela: “Três 
pecados por dia são 1.000 pecados por ano. Se 
não contarmos os primeiros dez anos de sua 
vida, você já tem 15.000 pecados.” Um cálculo 
incomum.

Quais são as consequências do pecado? 

A Bíblia diz: “No entanto, são as vossas maldades 
que fazem separação entre vós e o vosso Deus.” 
(Isaías 59:2 KJA) E “… Porque o salário do 
pecado é a morte.” (Romanos 6:23 KJA)

O veredicto de Deus para o pecado é a sen-
tença de morte. Podemos até entender isso. 
Se a morte não fosse consequência do pecado, 
então o pecado sempre continuaria a existir. 
Se um mundo sem egoísmo, ódio, guerra e 
miséria existisse novamente, o pecado teria 
que ser completamente exterminado. A única 
forma é a morte.

Somos culpados e, portanto, homens condena-
dos. Não podemos nos salvar. No entanto, se 
olharmos para Deus, teremos uma esperança 
justificada.

O que a Bíblia diz sobre o caráter de 
Deus? 

“Deus é amor” e “Deus, é justo”. (1 João 4:8; 
Daniel 9:14 KJA) A justiça é o resultado do 
amor. Se Deus encorajasse o erro, Ele não seria 
amoroso nem justo. Na forma humana de ver 
as coisas, isso leva a um problema. Muitas vezes 
é difícil para nós conciliar amor e justiça. Isso 
também foi um problema para Deus? 

Qual é o principal objetivo da Bíblia?   |  Carta para André 3
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“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 
(João 3:16 KJA)

Em Seu grande amor, Deus resolveu o pro-
blema com a morte sacrificial de Seu Filho 
por você e por mim. Por causa da Sua justiça, 
Deus deve nos condenar, mas por causa do Seu 
amor Ele assume pessoalmente a pena por cada 
pessoa que confia Nele.

Quem é esse Jesus Cristo, que deu Sua 
vida por nós?? 

A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo é Deus. 
O Filho de Deus se tornou humano para nos 
salvar.

Se Jesus fosse apenas um ser humano ou um 
anjo, Ele não poderia ter nos salvado. Só Deus 
poderia carregar o peso de todo o pecado do 
mundo.

Supondo que Deus criasse um anjo para mor-
rer por nós – caso o problema pudesse ter sido 
resolvido dessa forma – não seria barato? Nada 
menos do que o enorme sacrifício do Filho de 
Deus foi capaz de expressar o amor de Deus 
por nós, seres humanos.

Jesus Cristo é o criador do mundo (João 
1:1-3,14; Colossenses 1:16; Hebreus 1:2). 
Somente o criador tem o poder de nos redimir. 
Sem o poder criador não há ressurreição para 
a vida eterna.

Jesus Cristo também é o legislador divino  
(1 Coríntios 10:4; Tiago 4:12 + João 5:22). 
Somente o legislador poderia fazer essa troca, 
levando sobre si mesmo o castigo que mere-
cíamos.

Quando percebemos que Deus estava pronto 
para se sacrificar por nós, seres humanos, 
começamos a entender Seu grande amor. 
Cristo se tornou um mediador, por meio do 
qual, Deus provou Seu amor infinito por um 
mundo caído e pecador.

Havia apenas uma possibilidade: Ou Cristo 
se sacrificava por nós, ou estaríamos todos 
eternamente perdidos. A Bíblia afirma clara-
mente: Jesus carregou nossos pecados (1 Pedro 
2:22,24; Isaías 53:4-6).

Por que Jesus Cristo pode ser meu 
substituto? 

Também era difícil para mim entender como 
outra pessoa poderia carregar minha dívida. 
No entanto, existem vários casos na história 
em que um substituto morreu por alguém ou 
recebeu seu castigo.

Antes de um julgamento, os repórteres des-
cobriram que o juiz e o réu eram amigos da 
faculdade. Portanto, a sala do tribunal estava 
cheia de pessoas curiosas. O que o juiz faria?  
O julgamento decorreu de forma totalmente 
correta. O veredicto foi uma multa em dinheiro 
com um valor muito alto. Como eles sabiam 
de antemão que o condenado não poderia 
pagar – tinha que ver com fraude – o oficial do 
tribunal aguardava para levá-lo embora. 
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Depois que o juiz colocou de lado sua toga, 
ele parou na frente de seu amigo e disse: “Você 
ainda acredita que eu sou seu amigo?” Um olhar 
com raiva foi sua resposta. O juiz continuou: 
“Eu fui seu juiz. Como juiz, não poderia fazer 
de outra forma. Como juiz, tenho que dar um 
veredicto justo. Mas agora quero mostrar que 
sou seu amigo.”

Diante dos olhos do amigo, ele assinou um 
cheque no valor que acabara de condená-lo. 
Foi um grande sacrifício financeiro para o juiz. 
Ele entregou o cheque ao condenado. Envergo-
nhado, ele hesitou em aceitar. Mas, finalmente, 
ele aceitou com gratidão e confiança o cheque 
de seu amigo, o juiz. Ele conseguiu sair do 
tribunal como um homem livre, junto com seu 
amigo. A sentença não foi aplicada. A multa foi 
paga por outra pessoa. Quando uma dívida é 
paga, não há mais nada a pagar.

De acordo com João 5:22, Jesus Cristo é nosso 
juiz. O juiz da terra julgará com justiça. Ele te 
ama e deseja ser seu amigo. (Romanos 5:10; 
João 15:14) Devido ao Seu amor, Ele está 
disposto a pagar por você. Ele é capaz de fazer 
isso por causa de Seu sacrifício. Quando você 
busca a amizade Dele, e aceita com gratidão e 
confiança a Sua oferta, Ele também paga sua 
dívida, e a sentença não será executada (João 
5:24).

Então você pode “ir para casa” junto com seu 
amigo como um homem livre (João 14:13).

Como Jesus pode se tornar meu amigo?

Confiando Nele, crendo Nele. 

 
O que deve ser feito para  
receber uma nova vida?

Um diretor da prisão queria saber:  
“O que devo fazer para ser salvo.”  

A resposta foi: 
“Crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, 

tu e os de tua casa!” 
(Atos 16:30-31 KJA)

O importante é acreditar em Jesus Cristo.

O que “crer” significa?

Infelizmente, o significado de “crer” está 
diluído hoje. A palavra inglesa “belief ” vem 
do germânico ocidental “ga-laubon”, que 
significa: “prezar, estimar, confiar”. (A pala-
vra alemã “glauben” vem do alemão antigo 
“acreditar” e significa: “acreditar ou confiar a si 
mesmo a alguém que você ama”.) Como isto é 
tão importante, quero explicar melhor.
“Crês, tu, na existência de um só Deus? Fazes bem! 
Até mesmo os demônios creem e tremem!” (Tiago 
2:19 KJA) Vamos simplesmente chamar isso 
de “fé intelectual”.

Algumas pessoas oram antes de uma cirurgia 
ou em caso de emergência. Vamos chamar isso 
de “fé emergencial”. A fé intelectual é boa. 
A fé emergencial, que pode nos ajudar a ter 
experiências com o amor de Deus, também é 
boa. Ambas fazem parte da fé salvadora. Mas 
a fé intelectual e a fé emergencial não são a fé 
salvadora. 
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A fé completa ou salvadora, de acordo com 
o entendimento bíblico, tem que ver com a 
minha total confiança em Jesus Cristo. 

Aqui está uma ilustração da fé  
verdadeira: 

Um médico ama uma jovem. Ele gostaria de se 
casar com ela. A jovem está convencida de que 
este homem é uma boa pessoa e um excelente 
médico. (Essa é a fé intelectual.) Ela precisa de 
uma cirurgia de apendicite. Na necessidade, ela 
pede ajuda ao médico. (Isso é a fé emergencial.)

O médico certamente está satisfeito com a opi-
nião que ela tem dele. Ele também fará a cirur-
gia com prazer. Agora, a jovem é sua paciente. 
Mas se isso fosse tudo, definitivamente não 
seria o suficiente para ele. Ele a ama e quer se 
casar com ela. Quando ela responde ao afeto 
dele, então existe um “aceito” preliminar no 
noivado, que é seguido pelo “aceito” definitivo 
durante os votos de casamento. No momento 
em que ela diz “aceito” para uma vida juntos, 
ela se confia a ele. (Essa é a fé salvadora.)

Uma aliança com o Deus vivo

Essa é uma ilustração de nosso relacionamento 
com Jesus Cristo. Ouvimos ou lemos sobre Ele 
e, eventualmente, pedimos Sua ajuda. Muitos 
param por aqui e permanecem como pacientes 
de Jesus, em vez de começar a melhor aliança 
que existe: uma relação pessoal de amor. Seu 
amor, que conhecemos por meio da Bíblia ou 

com experiências com Ele, nos leva a confiar 
cada vez mais Nele. Nos voltamos para Ele em 
uma oração pessoal (este é o noivado). Quando 
passamos a conhecê-lo melhor e a confiar mais 
Nele, entregamos nossa vida a Ele. Estamos 
dizendo SIM ao casamento (o casamento é 
equivalente ao batismo bíblico).

A Bíblia compara o relacionamento com 
Cristo a um casamento 

No momento em que a jovem disse, por amor 
e confiança, “sim” para toda a vida, ela se tor-
nou sua esposa. Assim, nos tornamos amigos 
íntimos de Jesus ou filhos de Deus, quando 
damos a Ele um completo e comprometido 
“sim” para vida.

“Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem 
o Filho de Deus, não tem a vida.” (1 João 5:12 
KJA)

 
“Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes 
o direito de se tornarem filhos de Deus, …” 
(João 1:12 KJA)

A partir deste momento temos uma nova vida. 
Permanecendo nesse relacionamento com 
Deus, seremos ressuscitados na segunda vinda 
de Jesus para a vida eterna.

O casamento é uma comparação muito boa 
para nosso relacionamento com Deus. A Bíblia 
usa essa ilustração, por exemplo, em Efésios 
5:22-33. 
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O “eu aceito” no casamento muda muitas 
coisas. Normalmente, a mulher pega o nome 
do marido. Ambos deixam a casa dos pais, se 
mudam para uma casa juntos, e levam uma 
vida juntos. É o mesmo com Jesus Cristo. 
Quando dizemos “Sim” para Ele, queremos 
viver com Ele. Gostamos de ler Sua carta de 
amor – a Bíblia –, gostamos de falar com Ele – 
oração –, estamos felizes que Ele tenha tempo 
para nós todos os dias – adoração ou tempo 
de silêncio –, e que Ele deseja passar um dia 
inteiro conosco todas as semanas – sábado e na 
igreja. Temos prazer em determinar nossa vida 
com Ele – missão ou trabalho na igreja. E um 
dia, seremos capazes de aceitar a maior herança 
que existe: a vida eterna no reino de Deus.

 

O que há com as boas obras? 

Agora, algumas palavras sobre boas obras. O 
maior erro de 98% das pessoas, é pensar que 
a Bíblia ensina que devemos conquistar ou 
merecer a vida eterna. 

Qual a importância das boas obras? 

Vamos ler Efésios 2:8-9 novamente, e o ver-
sículo 10 (KJA): “Porquanto, pela graça sois 
salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é 
dom de Deus; não vem por intermédio das obras, 
a fim de que ninguém venha a se orgulhar por 
esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada 
em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as 
quais Deus preparou no passado para que nós 
as praticássemos hoje. A nova humanidade em 
Cristo.”

Não somos salvos pelas boas obras, mas pela 
graça de Deus – sem qualquer mérito de nossa 

parte. A partir do momento em que somos 
salvos por meio de nossa confiança em Jesus 
Cristo, temos um novo relacionamento com 
Ele. Ele nos deu uma vida nova e transformada. 
Ele preparou boas obras para nós nesta nova 
vida, para que possamos realizá-las.

Agora, desejamos alegrar Jesus demonstrando 
nosso amor e gratidão. E Ele nos dá força para 
essa nova vida. Posso dizer assim: As boas 
obras não são uma condição para a nossa 
salvação, mas sim o fruto da nossa salvação.

Voltemos ao exemplo do casamento.

Uma jovem não se casa somente porque o 
namorado traz flores para ela. Mas se eles se 
amam, as flores podem ser um sinal de seu 
amor.

Quando um casal se casa, normalmente, o 
marido dá dinheiro para a esposa cuidar da 
casa. Essa é uma boa obra? A esposa cozinhar 
para o marido e manter seus ternos em ordem. 
Essas são boas obras?

Ninguém consideraria essas boas ações, com 
as quais estão conquistando o casamento. Eles 
já são casados. É o resultado natural de seu 
relacionamento amoroso.

Deixe-me resumir: Recebemos uma vida 
nova quando iniciamos um relacionamento 
íntimo de confiança com Jesus Cristo.

Minha própria experiência 

Por anos, acreditei em Deus e em Jesus Cristo. 
Eu acreditava em tudo que a Bíblia ensinava. 
Eu aceitava tudo em minha mente. Eu também 
orava, e essas orações eram frequentemente 
atendidas. 



Essa oração de entrega a Jesus Cristo pode ser 
comparada a um noivado. Após o noivado, 
o casal passa a se conhecer cada vez melhor e 
aprende a se valorizar mais.

Em seguida vem o casamento. Nessa compa-
ração, o casamento é equivalente ao batismo 
bíblico.

Com calorosas saudações,

Helmut

Foi proveitoso o “New Testament Witnessing “, de Elden K. Walter  

Contato
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Então chegou o dia em que descobri que ainda 
não tinha me comprometido com Jesus Cristo.

Essa descoberta gerou uma luta interna a 
semana toda. Temi o prejuízo se entregasse 
minha vida a Jesus. Até que percebi que Jesus 
Cristo me ama com amor divino, e que Ele 
provou isso morrendo por mim. Então percebi 
que a entrega total a Ele não é um risco, mas 
sim um grande benefício.

Naquele mesmo dia eu disse “sim” a Ele, e con-
sagrei minha vida a Ele em uma oração simples. 
Isso mudou minha vida de forma positiva. Sou 
apaixonado pelo meu Deus. Olhando para 
trás, só me arrependo de uma coisa: Que não 
tinha percebido e feito isso antes.

Agora fico feliz quando posso ajudar alguém 
a encontrar essa vida nova por meio de Jesus 
Cristo.

Um passo importante no relaciona-
mento pessoal com Jesus Cristo 

A oração a seguir é uma oportunidade de 
expressar sua confiança em Deus. Não é sobre 
usar exatamente esse texto, mas sim, hones-
tamente expressar o que queremos dizer para 
Deus.

O
ração

“Pai do céu, percebi que tentei 
controlar minha própria vida  
e me separei de Ti. Perdoe  
meu pecado. Obrigado por ter 
perdoado meu pecado, pois 
Cristo morreu por mim e se 
tornou meu Redentor. Senhor 
Jesus, por favor, assuma o 
comando da minha vida e me 
transforme, de acordo com a 
Tua vontade.”



Por meio de um relacionamento pessoal com Deus

Aproveite a vidaAproveite a vida

Querido André,
Posso fazer uma pergunta extremamente 
importante? 

Quem busca um relacionamento com Deus, 
fará a descoberta de sua vida: 

1. Deus me ama! 

“Foi deste modo que se manifestou o amor de 
Deus para conosco: em haver Deus enviado o seu 
Filho unigênito ao mundo, para vivermos por 

Supondo que você fosse morrer hoje 
(ataque cardíaco, acidente?), 

você tem a certeza, agora,  
da vida eterna com Jesus Cristo? 

Não fique no escuro!

Os fatos o ajudarão a encontrar  
uma resposta.

intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor: não 
em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que 
Ele nos amou e enviou o seu Filho como propicia-
ção pelos nossos pecados.” (1 João 4:9-10 KJA) 
É por isso que Deus tem um plano para mim. 
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não 
para condenar o mundo, mas para que o mundo 
fosse salvo por meio dele.” (João 3:16-17 KJA)

Jesus prometeu: “… Eu vim para que as ovelhas 
tenham vida, e vida em plenitude.” (João 10:10 
KJA)

Deus me oferece grandes coisas:

› Uma vida plena e significativa – agora
› Vida eterna – mais tarde
 
Por que a oferta de Deus não tem muito valor? 
Qual é o motivo por trás dessa dolorosa reali-
dade? 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Carta para André 13
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2. Nós nos separamos de Deus!

Desde o início, os seres humanos foram cha-
mados para ter uma comunhão com Deus. Eles 
tinham um relacionamento pessoal com Deus 
Por sua própria vontade, os seres humanos se 
separaram de Deus. Eles pensaram que pode-
riam ser independentes dessa forma. E assim, o 
relacionamento íntimo com Deus foi perdido.

A Bíblia chama essa decisão dos seres humanos 
de “pecado”. Não importa se ela se manifesta 
como rebelião ativa ou indiferença passiva para 
com Deus.

O pecado nos separa de Deus.

A Bíblia explica o que é pecado:

“No entanto, são as vossas maldades que fazem 
separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos 
pecados nublaram e esconderam de vós a face do 
SENHOR, e por isso ele não lhes dará ouvidos!” 
(Isaías 59:2 KJA)

“Toda pessoa que vive costumeiramente pecando 
também vive em rebeldia contra a Lei, pois o 
pecado é transgressão da Lei.” (1 João 3:4 KJA)

“Toda injustiça é pecado …” (1 João 5:17 KJA)

Muitos percebem que a sua vida não tem 
sentido. É por isso que buscam uma vida 
significativa. Mas como? Sem Deus?

No entanto, uma vida honesta e respeitável, 
ideias para melhorar o mundo, ou conquistas 
religiosas não diminuem o abismo entre nós e 
Deus. O pecado, e todas as suas consequências, 
não é eliminado com todos esses esforços. Qual 
é a resposta de Deus a todos esses esforços 
humanos?

3.  Qual é a resposta de Deus a todos 
esses esforços humanos?

Sua morte pagou o preço pelos meus pecados: 
“Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das 
nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado 
por conta das nossas iniquidades; o castigo que nos 
propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante 
suas feridas fomos curados.” (Isaías 53:5 KJA)

“Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que mor-
reu; e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está 
à direita de Deus, e também intercede a nosso 
favor.” (Romanos 8:34 KJA)

O próprio Jesus disse: “Eu Sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão por 
mim.” (João 14:6 KJA)

Deus fez por mim o que não posso fazer sozi-
nho: Ele atravessou o abismo que separa ele de 
nós. Isso aconteceu quando o Filho de Deus 
morreu pelos meus pecados.

“E, portanto, não há salvação em nenhum outro 
ente, pois, em todo universo não há nenhum 
outro Nome dado aos seres humanos pelo qual 
devamos ser salvos!” (Atos 4:12 KJA)

Podemos encontrar um relacionamento pessoal 
com Deus por meio de Jesus.

Não é suficiente saber esse fato. Deus está 
esperando por uma reação. Pode ser algo assim: 

Carta para André 13   |   Aproveite a vida
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4.  Eu aceito Jesus Cristo como meu 
Senhor e Salvador

“Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, 
e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem 
por intermédio das obras, a fim de que ninguém 
venha a se orgulhar por esse motivo.” (Efésios 
2:8-9 KJA)

Aceitá-lo significa:

›  Viver com Ele em um relacionamento 
pessoal,

›  Fé e confiança Nele.

“Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a 
minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa 
…” (Apocalipse 3:20 KJA)

Duas possibilidades:

Meu ego como o centro da minha vida

Meu ego governa. Os resultados são, por exem-
plo: desejo de admiração, dúvida, insegurança, 
culpa, inquietação interna etc.

Jesus Cristo como o centro da minha 
vida

Jesus Cristo me conduz. As minhas vantagens 
estão, entre outras coisas: paz, certeza, perdão, 
amor, vida nova e eterna.

Minha resposta às seguintes perguntas é 
fundamental:

›  Qual ilustração retrata minha vida?
›  Mais a primeira ou a segunda ilustração?
›  Com o que eu quero parecer?
›  Que ilustração você deseja para o seu futuro?
›  O que poderia me impedir de aceitar a 

Cristo em minha vida agora? 

 Aproveite a vida   |  Carta para André 13
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Você pode dizer “sim” para essa oração?

Recomendo que você leia cuidadosamente 
esta oração pela segunda vez. Isso é consistente 
com a sua vontade? Lembre-se: Sua vontade é 
o lugar de aterrissagem de Deus em sua vida.

Eu sugiro que você ore a oração em voz alta 
agora.

Agora, convidei Jesus Cristo para minha vida 
com essa oração. Eu confio que Ele manterá 
Suas promessas em minha vida:

“Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim; 
e o que vem a mim, de maneira alguma o exclui-
rei.” (João 6:37 KJA)

“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo 
para nos perdoar todos os pecados e nos purificar 
de qualquer injustiça.” (1 João 1:9 KJA)

A palavra de Deus me dá a certeza:

“Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem 
o Filho de Deus, não tem a vida.” (1 João 5:12 
KJA)

5. Minha nova vida com Jesus Cristo

Já aceitei Jesus Cristo em minha vida. Desejo 
continuar nesse caminho com Ele. Levo a sério 
as promessas de Deus em Sua palavra.

Minha nova vida não é baseada em um senti-
mento, mas sim nos fatos da palavra de Deus: 

Como posso aceitar a Cristo em minha 
vida? 

Posso tomar uma decisão hoje, agora, por Jesus 
Cristo. É tão simples falar com Jesus. A Bíblia 
chama isso de “oração”. Sua oração pode ser 
algo assim: 

“Senhor Jesus Cristo, quero te 
agradecer por teres morrido e 
ressuscitado por mim. Eu sou um 
pecador, por favor, me perdoe. 
Por favor, entre em minha vida 
agora. Eu não consigo me salvar. 
Não sou capaz de conquistar a 
vida eterna. É por isso que con-
fio em Ti. Me liberte do poder do 
mal. Me dê forças para seguir-
-Te. Eu me entrego a Ti com tudo 
que tenho e sou. Eu aceito a vida 
eterna. Eu não mereci; mas agra-
deço por esse presente. Amém.”

O
ra

çã
o 

su
ge

ri
da
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“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova cria-
ção; as coisas antigas já passaram, eis que tudo se 
fez novo!” (2 Coríntios 5:17 KJA)

 
Alguns podem esperar uma sensação 

revigorante após essa oração. 
Um engenheiro disse desapontado:  

“Eu dei minha palavra a Jesus Cristo com 
essa oração de entrega. 

Mas estou sentindo falta dos  
sentimentos correspondentes.”

Você entregou sua vida a Jesus Cristo. Sua 
oração de entrega criou um fato novo, porque 
Deus e Sua palavra são confiáveis. A seguinte 
compreensão é importante neste contexto: Os 
fatos não dependem de nossos sentimentos. 
Os fatos são completamente válidos sem quais-
quer sentimentos. Eles são independentes de 
meus sentimentos.

Por exemplo: Seu aniversário é em um deter-
minado dia. Mas você não tem nenhum senti-
mento de aniversário! O fato é: seu aniversário 
é nesse dia - mesmo quando você não está com 
sentimento de aniversário.

Você conhece a tabuada. Por exemplo: 
2 x 2 = 4; ou 4 x 4 = 16. A tabuada é um fato 
– você não precisa sentir isso. Os sentimentos 
são inadequados aqui. Os sentimentos não 
medem os fatos!

O engenheiro ficou aliviado quando per-
cebeu: “Eu disse sim a Jesus Cristo. Agora 
sou um cristão – mesmo sem os sentimentos 
correspondentes. Infelizmente, minha mãe 
nunca explicou esse simples princípio para 
mim.”

O que há de novo ou o que mudou em 
minha vida? 

1.  Cristo entrou em minha vida (Apocalipse 
3:20; Colossenses 1:27).

2.  Cristo perdoa minha culpa (Colossenses 
1:14; 1 João 1:9).

3.  Eu pertenço a Deus – sou filho dEle (1 João 
3:1).

4.  Minha vida agora tem um significado pro-
fundo (João 10:10; 2 Coríntios 5:14-15,17).

5.  Cristo me ajuda a seguir Suas instruções 
(João 14:15; 15:10-11).

6.  Estou me preparando para fazer uma aliança 
com Cristo por meio do batismo (Marcos 
16:16).

7.  Cristo me dá vida eterna (1 João 5:12).

Jesus prometeu: “Eu vim para que tenham vida, 
e a tenham plenamente.” (João 10:10 NVI)

A Vida é crescimento,  
estagnação é regressão.

Por esse motivo:

›  Eu não olho para mim mesmo, mas sim 
para Jesus Cristo.

›  Eu confio na redenção de Deus, não em 
meus sentimentos instáveis.

›  Eu mantenho uma conexão próxima com 
meu Senhor.

› Eu mantenho uma vida de oração.
›  Eu leio diariamente a Bíblia – a palavra 

deDeus.
›  Tenho comunhão regular com cristãos que 

pensam como eu.
›  Eu professo Jesus Cristo ao meu redor.
› Eu me preparo para o batismo.
›  Estou ansioso pela segunda vinda do meu 

Senhor. 

 Aproveite a vida   |  Carta para André 13
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Você começou uma nova vida com Jesus 
Cristo. Eu estou feliz por você. Quero compa-
rar sua decisão com um noivado. Um noivado 
acontece no privado. Um lindo momento 
segue o noivado. Vocês se conhecem melhor, 
aprendem a amar e confiar mais um no outro, 
e o novo relacionamento se torna mais pro-
fundo. Quando chegar a hora em que vocês 
desejam pertencer um ao outro para sempre, 
o casamento acontecerá. Um casamento com 
Cristo é equivalente ao batismo bíblico.

“Quem crer e for batizado será salvo, mas quem 
não crer será condenado.” (Marcos 16:16 NVI)

Talvez você pudesse ler minha carta várias 
vezes, pois tentei resumir a essência de nosso 
relacionamento com Deus por meio de Jesus 
Cristo.

Como posso conhecer Jesus Cristo 
melhor?

Da mesma forma que conhecemos qualquer 
pessoa que não está presente. Conversando 
(telefonemas). Neste caso, chamamos de 
“oração”. Ao ler sobre ela. É altamente reco-
mendável ler os evangelhos (Mateus, Marcos, 
Lucas, João) no Novo Testamento da Bíblia. 
Eles falam sobre a vida de Jesus. Dá uma boa 
visão geral. Também pode ser inspirador fazer 

um teste de 14 dias com a Bíblia (ver a carta 
para André 15). Além disso, é recomendado 
um estudo tópico da Bíblia – para perspectivas 
aprofundadas. Existem cursos bíblicos gratui-
tos por correspondência em qualquer país.

Naturalmente, agora é uma questão de des-
frutar e manter nosso novo relacionamento de 
confiança com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos 
deu uma ajuda vital para esse propósito: vida 
no poder de Deus. Estou ansioso para compar-
tilhar mais sobre isso em minha próxima carta. 
(Vida no poder de Deus – como?) Jesus anseia 
por um relacionamento duradouro e sincero 
com você. Ele disse: “Permanecei em mim, e Eu 
permanecerei em vós.” (João 14:6 KJA)

Helmut and my friend Kurt 
(Helmut Haubeil e Kurt Hasel)

Carta para André 13   |   Aproveite a vida
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Recomendação

“Permanecer Nele não é uma obra que temos que fazer como condição para desfrutar de 
Sua salvação. Em vez disso, é nosso consentimento permitir que Ele faça tudo por nós, 
em nós e através de nós. É uma obra que Ele faz por nós – o resultado e o poder de Seu 
amor redentor. Nossa parte é simplesmente ceder, confiar e esperar que Ele cumpra o que 
prometeu.” (Andrew Murray)

C A P Í T U L O  1 :  O DOM MAIS PRECIOSO DE JESUS
Você está familiarizado com a mensagem mais poderosa de Jesus? Quais as funções do Espírito Santo? 

Como nosso caráter pode ser mudado? Jesus sobre o Espírito Santo na parábola sobre o fermento 

C A P Í T U L O  2 :  RENDER-SE A JESUS
Eu perco minha vontade própria? Ou me tornarei mais forte? O que nos impede de nos rendermos? 

Nos entregarmos a Deus significa que temos que desistir da nossa própria vontade? 

C A P Í T U L O  3 :  JESUS PERMANECENDO EM VOCÊ
Quais efeitos de “Cristo em mim” tem na minha vida? 
A conquista final: ser imbuído da plenitude de Deus. 

Os efeitos de “Cristo em você”. Como somos libertos do poder do pecado? 
Nos tornaremos carnais novamente ao pecarmos?

C A P Í T U L O  4 :  OBEDIÊNCIA ATRAVÉS DE JESUS
Como posso em alegre obediência? O que é alegria? Como funciona a obediência através de Jesus? 

Deus idealizou: colaboração entre Deus e homem.

C A P Í T U L O  5 :  FÉ ATRATIVA ATRAVÉS DE JESUS
Como se pode alcançar a unidade entre os crentes? 

O que torna nossa fé atraente para nossa família e para o mundo? 
Que mudanças em nós nos tornam testemunhas? Como o reavivamento gera missão?

LIVRO 2:  WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

PASSOS PARA O REAVIVAMENTO PESSOAL

PERMANEÇA EM JESUS
COMO FAZER ISSO?

“Permaneça em mim, e Eu permanecerei em você(s).”  
Permanecer em Cristo significa receber constantemente  
de Seu Espírito, uma vida de inteira entrega a Seu serviço.  
E.G. White (O Desejado de Todas as Nações, p. 479.2)

Leia 
mais
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O Caminho O Caminho 
para a vida eternapara a vida eterna

Z1

Você já chegou ao ponto em sua vida espiritual onde, se morresse agora, saberia 
com certeza que teria a vida eterna?

Deus deseja que você saiba que você tem a Vida Eterna.

“Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês 
saibam que têm a vida eterna.” (1 João 5:13 NVI)

Suponhamos que você morresse e, ao se encontrar com Deus, Ele lhe pergun-
tasse: “Por que eu deveria lhe dar a Vida eterna no Céu?” O que você diria?

A verdadeira questão é: “Podemos conquistar ou merecer a vida 
eterna e o céu por nossa obediência ou vida?
Não! A vida eterna é um presente, ninguém paga por um 
presente.

“Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de 
vós, é dom de Deus.” (Efésios 2:9)

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de 
Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor!” 
(Romanos 6:23)

A certeza da salvação é impossível se dependermos de nosso 
próprio desempenho.
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Podemos entender por que isso é verdade, quando reconhece-
mos o que a Bíblia nos diz sobre o homem.

“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.” 
(Romanos 3:23)

“O pecado é a transgressão da Lei.” (1 João 3:4)

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

Somos culpados e condenados à morte. Não podemos nos 
salvar.

Mas Deus é misericordioso. Ele não quer destruir ninguém.  
Por esse motivo Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos 
salvar.

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna.” (João 3:16)

Deus é justo, portanto, Ele deve destruir o pecado e os pecado-
res a fim de estabelecer harmonia e paz no universo.

Jesus era Deus e Homem ao mesmo tempo.

“No princípio era a Palavra, (...) a Palavra era Deus. (...) E a 
Palavra se fez carne e habitou entre nós.” (João 1:1,14)

“Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu 
próprio corpo sobre o madeiro.” (1 Pedro 2:24)

“Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os 
nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus.” 
(2 Corinthians 5:21)

Deus se fez culpado por nossos pecados, de modo que quando 
Ele morreu, pagou a punição por nossos pecados por completo 
e nos deu Sua vida perfeita de obediência.
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Recebemos esse dom gratuito da Vida Eterna ao receber Jesus.

“Quem tem o Filho, tem a vida.” (1 João 5:12)

Nós O recebemos pedindo que Ele entre em nossa vida.

“E esta é a segurança que temos para com Ele: que, se lhe fizermos 
qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza 
de que Ele nos dá atenção.” (v.14)

Fé é acreditar que Ele fará o que prometeu.

Fé é mais do que simplesmente crer em Jesus … é um  
compromisso com Ele, semelhante ao compromisso do 
casamento, de sermos fiéis um ao outro.

A nova vida em Cristo

 � Perdoado: “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar 
todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça.” (1 João 1:9)

 � Nova criatura: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação; as coisas 
antigas já passaram, eis que tudo se fez novo!” (2 Coríntios 5:17)

 � Filhos e filhas de Deus: “Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito 
de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crêem no seu Nome.”  
(João 1:12) 

 � Vida vitoriosa: “Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós.” 
(Rom 6:14)

 � Vida eterna: “Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho!” 
(1 João 5:11)

Você percebe o que Jesus quer fazer por você?

Você deseja receber o dom gratuito da vida eterna, que Jesus deixou o céu e 
morreu na cruz para dar a você?

F 
É
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Lembre-se:

 � A salvação só pela confiança em Cristo.

 � Aceitamos Jesus como Senhor e Mestre, bem como nosso Salvador.

 � Por gratidão e amor, procuramos obedecer à Sua vontade.

 � Devemos estar dispostos a abandonar nosso estilo de vida pecaminoso do 
passado, e viver de acordo com o plano de Deus para nós.

“Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e 
abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.” 
(Apocalipse 3:20)

Você gostaria de abrir a porta e convidar Jesus agora?

A Oração da Aliança: Senhor Jesus, quero que entre na minha 
vida agora. Eu sou pecador. Eu não consigo me salvar. Não sou 
capaz de ser bom o suficiente para merecer a vida eterna no céu. 
Então agora, eu coloco minha confiança em Ti. Eu te aceito 
como meu Salvador pessoal. Eu acredito que morreste por mim. 
Eu te recebo como Mestre e Senhor da minha vida. Ajude-me 
a abandonar meus pecados e segui-lo. Eu aceito o presente da 
vida eterna. Eu não mereço, mas agradeço o presente. Amém.

Para você ter garantia

Você tem a Vida Eterna:
“Em verdade, em verdade vos asseguro: aquele que crê em mim tem a vida eterna.” 
(João 6:47)

Bem-vindo à Família de Deus:
“Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, 
ou seja, aos que crêem no seu Nome.” (João 1:12) 

“Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  
A Ele seja a glória, agora e no Dia eterno! Amém.” (2 Pedro 3:18)

Para ajudá-lo em sua nova vida, escreva para receber o guia de estudo Bíblico 
gratuitamente: 

Z1   |   O Caminho para a vida eterna



Vida no poder de Deus Vida no poder de Deus 
– Como?– Como?

Carta para André 14

Querido André!
Tive que realizar o funeral de uma jovem 
médica. Solicitei sua Bíblia para encontrar 
alguns pontos de referência, a fim de tornar a 
abordagem mais pessoal. Encontrei um lugar, 
onde ela havia escrito: “Eu quero vida em 
abundância!” Ela queria exatamente aquilo que 
só Jesus pode nos dar:

“… Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e 
vida em plenitude.” (João 10:10 KJA)

Jesus quer que experimentemos essa nova vida 
agora, e continuemos essa nova vida quando 
Ele vier novamente com a vida eterna no reino 
de Deus.

O desafio agora, é como podemos ter a moti-
vação e força para um relacionamento feliz e 
duradouro em uma vida com Jesus.

Uma comparação adequada: Um carro sem 
combustível. Existem apenas duas possibilida-
des: empurrar o carro ou abastecer. Somente 
quando o carro tem combustível, ele cumpre 
seu propósito.

Uma vida cristã sem o poder de  
Deus pode ser comparada a  
um carro sem combustível.

Portanto: Como posso viver no poder de Deus? 
Jesus disse aos seus discípulos:

“Contudo, recebereis poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vós …” (Atos 1:8 KJA)

Como isso funciona? Onde podemos encon-
trar informações mais detalhadas? Há uma 
passagem única na Bíblia, onde nosso querido 
Senhor Jesus nos encoraja, com amor e firmeza, 
a pedir pelo Espírito Santo. Aqui está o texto:

Lucas 11:9-13: “E eu vos digo a vós: Pedi, e 
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-
-se-vos-á; porque qualquer que pede recebe; e 
quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 
E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir 
pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe 
pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 
Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um 

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus
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escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar 
boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará 
o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho 
pedirem?”

Você percebe algo? Jesus usou o verbo “pedir” 
seis vezes nessa passagem; em seguida, substitui 
a palavra “pedir” duas vezes e a reforça com a 
palavra “buscar” – um verbo ativo – e mais 
duas vezes com o verbo “bater” – também um 
verbo ativo. Isso não nos mostra claramente 
que devemos agir? O último “pedir” está no 
tempo contínuo, em grego. Isso significa que 
não devemos perguntar apenas uma vez, mas 
sim continuamente. Jesus não apenas enfatiza 
a urgência de pedir, mas também espera que o 
pratiquemos continuamente. Isso nos mostra 
que Jesus está convencido de que estamos em 
falta com algo crucial. Ele está claramente 
chamando nossa atenção para o fato de que 
precisamos do Espírito Santo e dependemos 
Dele.

Jesus nos mostra de forma magistral - repetindo 
frequentemente os verbos e fazendo compara-
ções - nossa maior necessidade: devemos pedir 
continuamente pelo Espírito Santo. Isso é 
excepcional. Tem que ver com o dom supremo 
de Deus – o presente que traz Todos os outros 
presentes em sua sequência. Esse é o presente 
supremo que Jesus deu aos Seus discípulos, e 
uma prova clara de Seu amor.

Cada dia será uma aventura para nós, 
quando conhecermos a realidade  

de uma vida cheia do Espírito Santo  
e nos comprometermos constantemente 

com a Sua liderança.

A Bíblia fala sobre três grupos diferentes 
de pessoas em relação ao seu relaciona-
mento com Deus:

Pergunte a si mesmo: A qual grupo eu pertenço? 
E – a que grupo quero pertencer?

1. A pessoa natural

Essa é uma pessoa que ainda não aceitou a 
Cristo. 

“As pessoas que não têm o Espírito não aceitam 
as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois 
lhes parecem absurdas; e não são capazes de 
compreendê-las, porquanto elas são discernidas 
espiritualmente.” (1 Coríntios 2:14 KJA)

  
Uma vida controlada pelo ego

E  =  Ego, o eu limitado no trono
†  =  Cristo fora de sua vida
•   =   Áreas da vida que são controladas 

pelo ego e muitas vezes levam à 
discórdia e à decepção.

E

†

Carta para André 14   |   Vida no poder de Deus – Como?
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2. A pessoa espiritual

Essa é uma pessoa que aceitou a Cristo e é 
conduzida e capacitada pelo Espírito Santo.

“Contudo, aquele que é espiritual pode discernir 
todas as coisas …” (1 Coríntios 2:15 KJA)

 

Uma vida conduzida por Cristo

†  =  Cristo está no trono da vida 
E  =  O ego é destronado
 •   =   Áreas da vida, que estão sob a lide-

rança do Deus ilimitado e crescendo 
em harmonia com o plano de Deus. 

E

†

3. A pessoa carnal

Esta é uma pessoa que aceitou a Cristo, mas 
muitas vezes experimenta derrotas, porque 
tenta viver uma vida cristã em sua própria 
força, em vez de no poder do Espírito Santo.

“Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espiri-
tuais, mas como a pessoas carnais, como a crianças 
em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não 
alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem 
ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 
Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja 
e discórdias, por acaso não estais sendo carnais, 
vivendo de acordo com os padrões exclusivamente 
mundanos?” (1 Coríntios 3:1-3 KJA)

Uma vida controlada pelo ego 

E  =  Ego, o eu limitado no trono
†  =   Cristo em sua vida, mas não no trono 

dela
•   =   Áreas da vida que são controladas 

pelo ego e muitas vezes levam à 
discórdia e à decepção.

E

†

Vida no poder de Deus – Como?   |  Carta para André 14
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Queremos examinar esse assunto importante 
em quatro etapas. Veremos mais de perto a 
situação das pessoas espirituais e carnais. 

1.  Deus deseja que tenhamos uma vida 
plena e frutífera. 

“… Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e 
vida em plenitude.” (João 10:10 KJA)

“Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que per-
manece em mim, e Eu nele, esse dará muito fruto; 
pois sem mim não podeis realizar obra alguma.”  
(João 15:5 KJA)

“Entretanto, o fruto do Espírito é: amor, alegria, 
paz, paciência, benignidade, bondade, fideli-
dade, mansidão e domínio próprio.” (Gálatas 
5:22-23 KJA)

“Contudo, recebereis poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemu-
nhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia 
e Samaria, e até os confins da terra!” (Atos 1:8 
KJA)

 

A pessoa espiritual

Alguns traços característicos de uma vida com 
Deus: 

• Cristo é o ponto principal
• Autoridade por meio do Espírito Santo
• Uma vida de oração eficaz
• Compreensão da palavra de Deus
• Confiança em Deus
• Obediência a Deus
• Levar outras pessoas a Cristo
 

E

†

Amor | alegria | paz | paciência   
benignidade | bondade | fidelidade 
mansidão | domínio próprio

Os efeitos dessas características em nossa vida 
dependem de nossa maturidade em Cristo, do 
grau de nossa conexão com Ele e se confiamos 
Nele completamente em todas as áreas de 
nossa vida.

Alguém que está começando a entender a obra 
do Espírito Santo, não deve ficar desanimado 
quando não dá tantos frutos quanto um cristão 
maduro, que há muito conhece essa verdade.

Por que a maioria dos cristãos não experi-
menta essa vida plena? 

Carta para André 14   |   Vida no poder de Deus – Como?
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2.  Pessoas carnais não podem  
experimentar uma vida cristã  
plena e frutífera. 

Algumas ou todas as seguintes características 
caracterizam os cristãos carnais, que não con-
fiam totalmente em Deus.

• Ignorância sobre seus bens espirituais
• Incredulidade
• Desobediência
•  Amor insuficiente por Deus e pelos 

outros
• Vida de oração insuficiente
• Interesse insuficiente na Bíblia

E

† 

Pensamentos impuros | Ciúme | Culpa  
Preocupações desnecessárias   
Desânimo | Atitude crítica | Desespero Falta 
de objetivo | Legalidade (a ideia de que eles 
têm que merecer algo de Deus)

(Alguém que pensa ser um verdadeiro cristão, 
mas peca consistentemente, deve examinar a si 
mesmo de acordo com 1 João 2:3, 3:6, 3:9 e 
Efésios 5:5 para ver se é realmente um cristão.)

O terceiro ponto nos mostra a única solução 
para esse problema …

3.  Jesus nos prometeu uma vida plena 
e frutífera. É o resultado de sermos 
cheios do Espírito Santo, bem como 
da orientação e autoridade que o 
Espírito Santo nos dá.

Uma vida cheia do Espírito é uma vida na qual 
Cristo tem a liderança. Cristo vive Sua vida em 
nós e trabalha em nós e através de nós, pelo 
poder contínuo do Espírito Santo (João 15).

A.  De acordo com João 3:1-8, uma pessoa 
se torna cristã por meio do trabalho do 
Espírito Santo. No momento de nosso 
nascimento espiritual, recebemos uma nova 
vida por meio de Cristo.

Está escrito em João 14:17, que o Espírito 
Santo permanece por nós e em nós.

Devemos ter em mente:

Recebemos nossa vida natural ao nascer. 
Ela nos foi dada com a intenção de ser 
preservada. Do lado de fora, é preservado 
pelo ar, água, comida etc. É exatamente 
a mesma coisa no mundo espiritual e no 
mundo natural. Recebemos nossa vida 
espiritual – a Bíblia chama isso de “nascer 
de novo” (João 3:3), quando nos entregamos 
completamente a Cristo e confirmamos isso 
por meio do batismo bíblico no tempo certo 
(Atos 2:38; João 1:12; João 14:16-17). Para 
que essa vida espiritual possa ser preservada, 
é necessária uma vida com o Espírito Santo, 
oração, palavra de Deus etc.

B.  O Espírito Santo é a fonte de uma vida 
plena (João 7: 37-39).

Vida no poder de Deus – Como?   |  Carta para André 14
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C.  O Espírito Santo veio para exaltar a Cristo 
(João 16:1-15). Quando alguém é cheio do 
Espírito Santo, então é um seguidor fiel de 
Jesus Cristo.

D.  Cristo nos prometeu o poder do Espírito 
Santo em Suas últimas palavras antes de 
subir ao céu, para que sejamos capacitados 
para ser Seus discípulos e testemunhas 
(Atos 1:1-9).

Como uma pessoa pode ser cheia do Espírito 
Santo?

4.  Somos cheios do Espírito Santo pela 
fé. 

Então podemos experimentar a vida plena e 
frutífera e que Cristo nos prometeu.

Não podemos conquistar a abundância de 
Deus – é um presente. Nós a recebemos pela 
fé – confiando em Deus.

Você pode experimentar ser cheio do Espírito 
Santo agora, quando:

A.  Tem um desejo genuíno de ser cheio do 
Espírito Santo e guiado por Ele (Mateus 
5:6; João 7:37-39).

B.  Ora mediante a fé para ser cheio do Espírito 
Santo, em outras palavras, confiando que 
Jesus Cristo responderá sua oração.

   Jesus disse: “‘Aquele que crê em mim, como 
diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de 
água viva.’ Mas Ele se referiu ao Espírito …” 
(João 7:38-39 KJA)

“… a fim de que recebêssemos a promessa do 
Espírito Santo pela fé.” (Gálatas 3:14 KJA)

Deus tornou mais fácil para nós confiarmos 
nEle, nos dando promessas concretas. Ele 
diz em 1 João 5:14 KJA: “E esta é a segu-
rança que temos para com Ele: que, se lhe 
fizermos qualquer pedido, de acordo com 
a vontade de Deus, temos a certeza de que 
Ele nos dá atenção.”

Aqueles que oram de acordo com a vontade 
de Deus – o próximo versículo diz: “E, se 
estamos certos [no momento] de que ele dá 
atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos 
convictos de que receberemos os pedidos que lhe 
temos feito.” (João 5:15 KJA)

Outra tradução (NVI) diz: “E se sabemos que 
ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos 
que temos o que dele pedimos.”

Isso significa que as orações de acordo com a 
vontade de Deus são respondidas imediata-
mente, quando as trazemos diante de Deus, 
mesmo que muitas vezes não sintamos nada. 
Os sentimentos podem aparecer mais tarde. 

Carta para André 14   |   Vida no poder de Deus – Como?
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“Pai do céu, venho em nome de 
Jesus até o Senhor. Não consigo 
segui-lo com minhas próprias for-
ças. O Senhor conhece minhas 
tentativas fracassadas. Peço 
sinceramente que me dê forças 
para viver de acordo com a Sua 
vontade. O Senhor me ordenou: 
“deixai-vos encher pelo Espírito” 
(Efésios 5:18 KJA). Estou dis-
posto a ser preenchido. Peço que 
torne isso realidade agora, pois  
o Senhor prometeu que deseja  
nos dar o Espírito Santo, mais do 
que os pais terrenos querem dar 
coisas boas aos seus filhos (Lucas 
11:13). Quero agradecer por já 
teres me preenchido, pois prome-
teste que quando orar segundo  
a Tua vontade, posso saber que 
 já tenho o que pedi (1 João 5: 
14-15). Por favor, conduza-me e 
use-me hoje de acordo com a Sua 
vontade. Amém”.

O
ração sugerida

Exemplo: Alguém ora para se livrar do 
fumo. Sua oração é atendida, pela fé, 
no momento em que ele faz seu pedido. 
Algumas horas depois, ele percebe que não 
anseia mais por tabaco. (Mais detalhes na 
Carta para André No. 5 em “Vitória sobre 
o Tabaco e o álcool”. Orar com promessas 
também é explicado em detalhes.)

Jesus diz em Marcos 11:24 KJA: “Por-
tanto, vos afirmo: Tudo quanto em oração 
pedirdes, tenhais fé [Realmente] que já o 
recebestes, e assim vos sucederá.”

C.  Deus nos deu uma promessa em Lucas 11:9-
13 sobre o recebimento do Espírito Santo. 
Já demos uma olhada no início dessa carta, 
portanto, vamos olhar apenas o versículo 13 
(KJA): “Ora, se vós, apesar de serdes maus, 
sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto 
mais o Pai que está nos céus dará o Espírito 
Santo àqueles que lho pedirem!” 

Como orar, pela fé, para ser cheio do 
Espírito Santo. 

A oração com promessas fortalece a nossa 
confiança e, ao mesmo tempo, é uma oportu-
nidade de expressar a nossa fé. A seguir está 
uma sugestão de oração:

Essa oração corresponde aos seus desejos? 
Se sim, então faça dessa a sua oração agora. 
Recomendo que você faça essa oração em voz 
alta, e confie que Deus o encheu agora com Seu 
Espírito Santo. 

Vida no poder de Deus – Como?   |  Carta para André 14
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Certeza de que você está cheio do 
Espírito Santo 

Você já pediu para que Deus o preencha com 
Seu Espírito Santo? Com base em que autori-
dade você pode saber se foi cheio do Espírito 
Santo? (Pois Deus e Sua palavra são confiáveis: 
Hebreus 11:6; Romanos 14:22-23)

O sentimento não é crucial. As promessas de 
Deus em Sua palavra são vitais – não nossos 
sentimentos. Um cristão vive pela fé, ou seja, 
por confiar na segurança de Deus e em Sua 
palavra.

A ilustração a seguir deve mostrar a relação 
entre fatos (Deus e Sua palavra), fé (nossa con-
fiança em Deus e Sua palavra) e sentimentos 
(resultado da fé e obediência) (João 14:21).

Fato Fé Sentimento

O trem pode viajar com ou sem vagões. Seria 
inútil para o vagão puxar a locomotiva. Da 
mesma forma, os cristãos não dependem de 
seu humor e emoção, mas colocam sua con-
fiança (nossa fé) na segurança de Deus e nas 
promessas de Sua palavra.

Como viver no Espírito Santo

Um cristão só pode ter uma vida cheia do Espí-
rito Santo mediante a fé (confiança em Deus 
e em Suas promessas). Ao fazer isso, devemos 
prestar atenção ao que 2 Coríntios 4:16 diz:

“… Ainda que o nosso exterior esteja se desgas-
tando, o nosso interior está em plena renovação 
dia após dia.” (KJA)

Por isso, é aconselhável dedicarmos a vida a 
Deus todas as manhãs e, mediante a fé, Lhe 
pedir – de preferência com uma promessa 
– para ser renovado com o Espírito Santo. 
Quando você vive o dia a dia com confiança 
em Cristo, então acontecerá o seguinte:

A.  Sua vida produzirá mais e mais frutos do 
Espírito (Gálatas 5:22); seu caráter se tor-
nará cada vez mais semelhante ao de Cristo 
(Romanos 12:2; 2 Coríntios 3:18).

B.  Sua vida de oração e leitura da palavra de 
Deus se tornarão mais significativas.

C.  Você experimentará Sua força para resistir às 
tentações e ao pecado.

“Não vos sobreveio tentação que não fosse 
comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e 
não permitirá que sejais tentados além do que 
podeis resistir.” (1 Coríntios 10:13 KJA).

“Tudo posso naquele que me fortalece.” (Fili-
penses 4:13 KJA)

“Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na 
força do seu poder!” (Efésios 6:10 KJA) 

Carta para André 14   |   Vida no poder de Deus – Como?
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“Porquanto, Deus não nos concedeu espírito de 
covardia, mas de poder, de amor e de equilí-
brio.” (2 Timóteo 1:7 KJA)

“Portanto, agora não há nenhuma condenação 
para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei 
do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou 
da lei do pecado e da morte.” (Romanos 
8:1-2 KJA)

“Ora, sabemos que todo aquele que é nascido 
de Deus não é escravo do pecado; antes, Aquele 
que nasceu de Deus o protege, e não permite 
que o Maligno o possa tocar.” (1 João 5:18 
KJA) 

D.  Você desfrutará do apoio de Deus ao teste-
munhar (Atos 1:8). 

Respiração Espiritual 

Você pode, mediante a fé, experimen-
tar continuamente o amor e o perdão 
de Deus. Quando se torna claro para 
você que Deus não aprova algo (uma 
atitude ou ação) em sua vida, mesmo 
que você viva com Ele e deseje since-
ramente segui-Lo, você confessa seu 

pecado, por exemplo, um erro, irrecon-
ciliabilidade etc. Então agradeça a Ele 
por ter perdoado seus pecados, pois 

Cristo morreu na cruz. Aceite Seu amor 
e perdão mediante fé e continue a viver 

em comunhão com Ele. 

Quando pecar – um ato de desobediência - 
pratique a respiração espiritual.

A respiração espiritual (exalando as impurezas 
e inalando a pureza) é um exercício de fé, por 
meio do qual você pode continuar a experi-
mentar o amor e o perdão de Deus.

1. EXPIRAR

Confesse seu pecado pelo nome, concorde com 
Deus no que diz respeito ao julgamento do seu 
pecado e agradeça a Ele por Seu perdão (1 João 
1:9 e Hebreus 10:1-25). A confissão inclui 
arrependimento – uma mudança de atitude ou 
ação.

2. INALAR 

Entregue novamente o controle de sua vida a 
Cristo e peça novamente, mediante a fé, pelo 
Espírito Santo. Acredite que Ele continuará a 
guiá-lo conforme prometeu em Lucas 11:13 e 
1 João 5:14-15.

Quando essas explicações forem úteis, passe 
adiante uma cópia ou leia para alguém.

Que você tenha grande alegria em sua nova 
vida no poder de Deus.

Felicidade e bênçãos,

Helmut and my friend Kurt
(Helmut Haubeil e Kurt Hasel)

Vida no poder de Deus – Como?   |  Carta para André 14



10

Leia 
mais

P R E F Á C I O  P A R A  L Í D E R E S  E  F U T U R O S  L Í D E R E S
MULTIPLICAR OS RESULTADOS

C A P Í T U L O  1 :  O PRESENTE MAIS PRECIOSO DE JESUS
O que nos ensina Jesus sobre o Espírito Santo? 

Está familiarizado com a mensagem mais poderosa de Jesus?

C A P Í T U L O  2 :  QUAL É A RAIZ DOS NOSSOS PROBLEMAS?
Existe uma causa espiritual? Será que é a falta do Espírito Santo?

Qual é o principal problema de ser um cristão carnal? 

C A P Í T U L O  3 :  EXISTE SOLUÇÃO PARA OS NOSSOS PROBLEMAS? QUAL?
Qual é a solução de Deus para nossos problemas? Como podemos crescer e nos tornar  

cristãos fortes e felizes? Qual é a relação entre o batismo e o Espírito Santo?

C A P Í T U L O  4 :  QUE MUDANÇAS PODEMOS ESPERAR?
Que vantagens obtemos mediante uma vida cheia do Espírito Santo?  

O que perdemos quando não oramos pelo Espírito Santo?

C A P Í T U L O  5 :  A CHAVE PARA A EXPERIÊNCIA PRÁTICA
Como posso implantar e experimentar a solução divina na minha vida? 
Como devo orar para ter a certeza de que estou cheio do Espírito Santo?

C A P Í T U L O  6 :  QUE EXPERIÊNCIAS NOS ESPERAM?
Experiências pessoais, de igrejas, da Conferência e da União.

CAPÍTULO 7:  COMO DESPERTAR O INTERESSE E  PARTILHAR A MENSAGEM?
A alegria que damos volta aos nossos próprios corações. (Provérbio alemão)  
Como posso ajudar outras pessoas a experimentar a “Vida em abundância”? 

Como posso partilhar a mensagem? Que formas existem? 

LIVRO 1:   www.steps-to-personal-revival.info

PASSOS PARA O REAVIVAMENTO PESSOAL 
Cheios do Espírito Santo.
O nosso Salvador, Ele mesmo deu o mandamento: 1  
Permitam que o espírito santo vos encha continuamente e sempre! 2

1  E.G. White, O Maior Discurso de Cristo, p. 25, ed. P. SerVir. 
2  Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), p. 101

Recomendação
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“Permanecer Nele não é uma obra que temos que fazer como condição para desfrutar de 
Sua salvação. Em vez disso, é nosso consentimento permitir que Ele faça tudo por nós, 
em nós e através de nós. É uma obra que Ele faz por nós – o resultado e o poder de Seu 
amor redentor. Nossa parte é simplesmente ceder, confiar e esperar que Ele cumpra o que 
prometeu.” (Andrew Murray)

C A P Í T U L O  1 :  O DOM MAIS PRECIOSO DE JESUS
Você está familiarizado com a mensagem mais poderosa de Jesus? Quais as funções do Espírito Santo? 

Como nosso caráter pode ser mudado? Jesus sobre o Espírito Santo na parábola sobre o fermento 

C A P Í T U L O  2 :  RENDER-SE A JESUS
Eu perco minha vontade própria? Ou me tornarei mais forte? O que nos impede de nos rendermos? 

Nos entregarmos a Deus significa que temos que desistir da nossa própria vontade? 

C A P Í T U L O  3 :  JESUS PERMANECENDO EM VOCÊ
Quais efeitos de “Cristo em mim” tem na minha vida? 
A conquista final: ser imbuído da plenitude de Deus. 

Os efeitos de “Cristo em você”. Como somos libertos do poder do pecado? 
Nos tornaremos carnais novamente ao pecarmos?

C A P Í T U L O  4 :  OBEDIÊNCIA ATRAVÉS DE JESUS
Como posso em alegre obediência? O que é alegria? Como funciona a obediência através de Jesus? 

Deus idealizou: colaboração entre Deus e homem.

C A P Í T U L O  5 :  FÉ ATRATIVA ATRAVÉS DE JESUS
Como se pode alcançar a unidade entre os crentes? 

O que torna nossa fé atraente para nossa família e para o mundo? 
Que mudanças em nós nos tornam testemunhas? Como o reavivamento gera missão?

LIVRO 2:  WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

PASSOS PARA O REAVIVAMENTO PESSOAL

PERMANEÇA EM JESUS
COMO FAZER ISSO?

“Permaneça em mim, e Eu permanecerei em você(s).”  
Permanecer em Cristo significa receber constantemente  
de Seu Espírito, uma vida de inteira entrega a Seu serviço.  
E.G. White (O Desejado de Todas as Nações, p. 479.2)

Leia 
mais

Recomendação
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Vitória sobre o  Vitória sobre o  
Tabaco e o álcoolTabaco e o álcool

Como alguém pode se tornar completamente livre dos vícios com a ajuda de Deus?

Carta para André 5

*   André devido ao André bíblico em João 1:40-42.  
O motivo – André levou seu irmão Pedro a Jesus

Querido André!
Hoje quero contar a você sobre um caminho-
neiro de 39 anos, chamado Adolf, que mora 
em Munique-Alemanha e tinha o desejo de 
abandonar o hábito de fumar. Ele fumava de 60 
a 70 cigarros todos os dias e nada do que havia 
tentado funcionou. Então eu perguntei a ele: 

também, e o médico de Adolf ficou surpreso 
com a melhora repentina em sua saúde. Um 
ano depois, com o dinheiro que economizou, 
Adolf tirou férias nos Estados Unidos com sua 
esposa e filhas.

Muitas pessoas foram libertas após terem feito 
uma oração simples, mas eu gostaria de dar 
algumas informações para Adolf, para que ele 
pudesse orar com convicção. Com isso em 
mente, lemos alguns versículos da Bíblia.

“E esta é a segurança que temos para com Ele: 
que, se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo 
com a vontade de Deus, temos a certeza de que 
Ele nos dá atenção.” (1 João 5:14 KJA)

Aqui vemos a promessa de que Deus responde 
às orações que estão em harmonia com a Sua 
vontade. Vamos nos lembrar disso.

Lemos juntos 1 Coríntios 3:16-17 KJA: “Não 
sabeis que sois santuário de Deus e que o seu 
Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir 
o santuário de Deus, este o destruirá; pois o 
santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.” – “O 
que você acha?” Eu perguntei: “Fumar faz mal à 
saúde?” “Claro!” ele respondeu. “Então, fumar 
é pecado?” “Sim!”

Sim, com certeza. Ele queria saber.

Expliquei para ele que não podia ajudá-lo, só 
podia lhe mostrar o caminho para Deus; Aquele 
que está mais do que disposto e capaz de ajudar. 
Adolf aceitou a oferta de Deus e foi, de forma 
imediata e completa, livre. 14 dias depois, ele 
orou para que Deus também o livrasse de beber 
cerveja.

Na época, ele bebia de 10 a 14 garrafas de 
cerveja por dia. Deus o libertou desse vício 

Você gostaria de saber como, com a 
ajuda de Deus, você pode se livrar do 
fumo, imediatamente, e sem sintomas 
de abstinência?”
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[Eu fiz essas perguntas a centenas de fumantes, 
e quase ninguém reage negativamente. – Mais 
de quatro milhões de pessoas morrem todos os 
anos de doenças causadas pelo fumo.] 

Deus deseja que pequemos? Não! Pelo contrá-
rio: Ele deseja que não pequemos. Portanto, é 
Sua vontade que nos tornemos livres do vício 
do fumo. Este é um ponto importante, pois 
quando o entendemos, sabemos que Deus 
certamente responderá à nossa oração por 
libertação.

Então eu disse a Adolf: Se fumar é pecado, é 
preciso pedir perdão a Deus. Ele terá o prazer 
de conceder tal pedido sem demora:

“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel 
e justo para nos perdoar todos os pecados e nos 
purificar de qualquer injustiça.” (1 João 1:9 
KJA) Deus promete perdoar todos os pecados 
que confessarmos.

Então continuei: “Posso te fazer uma pergunta? 
Se orarmos por sua libertação, você estaria dis-
posto a confessar seu pecado de fumar?” “Sim.” 
“Nesse caso, Deus irá perdoá-lo” e podemos ser 
muito gratos por isso.

Claro, não seria uma boa ideia repetir a mesma 
transgressão depois de receber o perdão. Pois 
Deus não deseja que continuemos pecando 
e nos ferindo, Ele fica feliz em nos libertar 
quando Lhe pedimos com fé. Temos Sua 
promessa:

“Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis 
verdadeiramente livres.” (João 8:36 KJA)

Jesus está falando aqui, e Ele diz que se Ele nos 
libertar, então somos realmente livres. Isso sig-
nifica que não desejamos continuar com nosso 
velho hábito ruim, e que não precisaremos 
mais fazer isso.

Quando Ele irá responder?

“E, se estamos certos de que ele dá atenção a tudo 
quanto lhe rogamos, estamos convictos de que 
receberemos os pedidos que lhe temos feito.” 
(1 João 5:15 KJA)

Deus nos ouve e nos responde enquanto 
oramos, sem espera. Se isso for verdade, então 
também podemos agradecê-lo por isso na 
mesma oração.

Expliquei a Adolf que, de acordo com a Bíblia, 
existem casos em que Deus depende de suas 
promessas em certas condições. Existem milha-
res delas na Bíblia. Deus deu essas promessas 
para nós, para que pudéssemos conhecer Sua 
vontade e Seus requisitos. O resultado de 
sabermos dessas coisas, é que se torna fácil con-
fiarmos em Deus. Quando prometemos algo 
para as crianças, elas esperam que cumpramos 
a promessa: em nossa vida de oração, podemos 
e devemos fazer o mesmo.

[Embora Adolf não fosse crente, Deus respon-
deu sua oração. Acredito que Ele fez isso a fim 
de lhe mostrar Seu amor, e ajudá-lo a aprender 
a confiar nEle.]

Desejo ou vontade? – Antes de orar, fiz uma 
pergunta muito importante para Adolf: Você 
gostaria de parar de fumar? (pensamento 
positivo!) ou você quer parar de fumar? (uma 
decisão da vontade!) Adolf me assegurou: “Eu 
realmente quero parar.”

Então perguntei: “Quando você quer fumar 
seu último cigarro?” Lhe expliquei que não 
seria apropriado fumar seu último cigarro após 
sua oração, se Deus já o tivesse libertado. Sua 
resposta: “nesse caso, já fumei meu último 
cigarro!”

Em seguida, discutimos o conteúdo da oração 
para que ele pudesse tomar uma decisão infor-
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“Deus Todo-Poderoso, não sei se existes. Mas se Tu existes, por favor, responda 
minha oração e conceda meu pedido de libertação, para que eu possa saber que 
Tu estás aqui e que se importa comigo.”

***

“Pai do céu, te agradeço por poder vir até o Senhor com o meu problema.  
Confesso que danifiquei meu corpo com o fumo. Estou muito feliz pois o Senhor 
perdoa esse meu pecado, pois estou confessando-o a Ti. O Senhor prometeu em 
Sua palavra: Se confessarmos nossos pecads, o Senhor nos perdoará. Obrigado 
por já ter me perdoado. Mas Pai, tenho outro problema. Sou viciado em fumo  
e não consigo me libertar. Muitas vezes tentei abandonar, mas não consegui. 
Agora, lhe peço de todo o coração, que tire meu desejo e gosto pelo tabaco – 
completamente, pois o Senhor prometeu: Portanto, se o Filho do Homem [Jesus 
Cristo] nos libertar, então somos realmente livres. E uma vez que a Tua Palavra 
também diz que Tu atendes a todos os pedidos que estão de acordo com a Tua 
vontade, e que já temos as coisas que pedimos a Ti, agradeço pois o Senhor já 
me libertou. Com a Sua ajuda, nunca mais irei fumar. Agradeço e O louvo por Sua 
generosa ajuda. Amém.”

O
ração

Quando nos levantamos eu o abracei e parabe-
nizei Adolf pela grande vitória que Deus o havia 
dado. A partir dessa oração, ele não teve mais 
desejo ou gosto por tabaco, e nenhum sintoma 
de abstinência – ele nunca mais fumou.

Depois disso, eu o aconselhei sobre como ele 
poderia ajudar a limpar seu corpo de toxinas 
bebendo muita água, fazendo exercício ao 
ar livre etc. Algumas pessoas colocam avelãs 
(alimento para os nervos) ou bagas de zimbro 
(purificadores de sangue) no local onde seus 
cigarros costumavam ficar, de modo que, 

quando suas mãos fizerem os movimentos 
antigos e habituais, encontrarão algo de bom 
ali. Também é uma boa ideia evitar os fuman-
tes, já que muitas vezes eles tentam fazer com 
que os ex-fumantes voltem aos velhos hábitos.

Adolf não percebeu nenhuma diferença ime-
diatamente após a oração – devemos receber 
as respostas à oração com fé. No entanto, 
quando ele não teve o desejo de fumar algumas 
horas depois, a resposta à sua oração tornou-se 
óbvia e prática.

mada, se gostaria de fazer tal oração ou não. Ele 
confirmou seu desejo, mas pediu que fizesse a 
oração para que ele repetisse, frase por frase, já 
que não queria esquecer de nada. Então nos 
ajoelhamos juntos. Depois de ter orado pelo 
meu ministério e especialmente pela presença 
de Deus conosco, oramos a seguinte oração 

juntos: Fiz a oração frase por frase e – de acordo 
com seu desejo – Adolf a repetiu.

[Essa pequena observação é para aqueles que 
não acreditam em Deus ou não têm certeza 
sobre isso: Por favor, antes da oração básica, 
ore também a seguinte oração curta – se assim 
desejar:] 
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“Senhor Jesus Cristo, quero te 
agradecer por teres morrido e 
ressuscitado por mim. Eu sou 
um pecador, por favor, me per-
doe. Por favor, entre em minha 
vida agora. Eu não consigo me 
salvar. Não sou capaz de con-
quistar a vida eterna. É por isso 
que confio em Ti. Me liberte 
do poder do mal. Me dê forças 
para seguir-Te. Eu me entrego 
a Ti com tudo que tenho e sou. 
Eu aceito a vida eterna. Eu não 
mereci; mas agradeço por esse 
presente. Amém.”

O
ración sugerida

A partir do dia seguinte, Adolf fez algo com-
pletamente novo. Ele separou 15 minutos de 
todas as manhãs para ler a Bíblia e orar. Isso o 
fortaleceu em sua decisão de permanecer livre 
de todos os vícios. 

Duas semanas depois, Adolf me pediu para 
visitá-lo novamente e ajudá-lo com outro 
problema: seu consumo diário de cerveja era 
de 10 a 14 garrafas, e ele queria se livrar disso 
também. Portanto, oramos pela libertação do 
álcool, assim como fizemos pelo fumo. [Pode-
mos usar os mesmos versículos da Bíblia para 
orar pela libertação de todas as formas de escra-
vidão pecaminosa.] Nesse caso, Deus deu a ele 
vitória imediata novamente, sem problemas.

Uma semana depois, visitei Adolf com a intenção 
de ajudá-lo, se ele assim desejasse, a desenvolver 
um relacionamento pessoal com Deus.

Juntos, lemos o panfleto “Aproveite a Vida”, 
que despertou seu interesse em começar um 
relacionamento pessoal com Jesus Cristo, e ele 
estava disposto a fazer a oração que havia lido 
naquele folheto.

Lemos cuidadosamente a oração duas vezes 
antes de realmente orar. Dessa forma, Adolf 
poderia ter certeza de que concordava com 
isso. Então nos ajoelhamos com o livreto 
aberto em nossas mãos e oramos juntos em 
voz alta. Expliquei a ele que essa oração de 
entrega a Jesus Cristo pode ser comparada com 
um noivado. O noivado é um evento privado, 
seguido de um momento de nos conhecermos 
melhor, que depois leva ao casamento

Então, depois dessa oração, também haveria 
um tempo para conhecer Jesus melhor, passar 
tempo lendo a Palavra de Deus e orando, talvez 
entrando em um grupo de estudo da Bíblia, 
indo à igreja etc.

O casamento, que segue o noivado, pode ser 
comparado ao batismo, conforme descrito na 
Bíblia.

Adolf seguiu esse caminho e está muito feliz 
pelo perdão de todos os seus pecados, pela 
liberdade da escravidão de seus vícios, pelas 
ricas bênçãos de Deus em sua vida, pela comu-
nhão com cristãos de pensamento semelhante, 
pela certeza de que o amor de Deus o rodeia 
completamente e pela esperança da vida eterna 
na presença de Deus.

Que você se sinta encorajado e abençoado por 
essa experiência.

Com calorosas saudações,

Helmut

Claro, alguém pode percorrer esse caminho 
sozinho, mas Adolf não conhecia o caminho e 
estava procurando ajuda. Se você também desejar 
assistência, ligue para: 
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