ANDAR DE COMBOIO DA MORTE
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“Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus
amigos.” (John 15:13)
Imagina-te em um comboio destinado para um acampamento de morte. Todos os
passageiros, incluindo a ti, são condenados e a caminho a serem executados.
E quando o comboio está quase ao seu destino, um homem jovem é visto à frente nas
pistas. Ele está a cenar uma bandeira vermelha determinado para parar o comboio. O condutor
mal consegue trazer o comboio para uma parada guincha. Funcionários correm do comboio para
interrogar o homem e aprender do seu pedido notável - morrer em lugar de toda gente dentro do
comboio! “Eu estou aqui para parar a execução,” o homem jovem corajosamente declara. Os
oficiais pasmados depressadamente levam a palavra deste encontro mais incomum para o juiz
que ordenou as ordens.
Depois de ter profundamente interrogado o homem jovem, o juiz concorda em o deixar
ser um substituto para os passageiros infortunados, porque não tinha cadastro nenhum. Ele estava
completamente inocente de acordo com todos os relatórios; e ainda, está voluntariamente a
oferecer pôr o julgamento deles em si.

O Seu Amor Para Os Culpados Revela-se:
Enquanto tu e todos os outros assistem, ele é encaminhado fora para ser executado. Ele é
torturado e abusado em lugar de todos os que chegarem bem perto a morte. Eu quero que tomes
um momento e realmente penses em tal gesto. Como insondável que alguém deveria se oferecer
tão livremente para os condenados.
Enquanto este homem jovem inocente está pendurado na árvore no acampamento de
morte, ele grita em agonia clamando ruidosamente para ajuda, mas nunca vem. Ele
eventualmente respira a sua última respiração. Por que? Que aqueles dentro do comboio sejam
salvos e vivam. O juiz passa uma ordem sobre o que as pessoas no comboio devem fazer para
serem justificadas/absolvidas pela morte sacrificatória de homem.

A Realidade
Isto não é apenas uma história; é uma analogia. A Bíblia claramente declara:
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória [padrão] de Deus (Romanos 3:23).
O salário de pecado é a morte (Romanos 6:23a).
Estes veredictos do Tribunal Supremo de Céu insinuam que todo o mundo é culpado de
pecado e que todo deve ser condenado a Inferno, separado de Deus para sempre. Toda gente sem
excepção está sob o julgamento de Deus — em um comboio de morte para uma destruição
eterna.

Esforços Humanos
A Bíblia tem fornecido uma refutação às tentativas de homem tentar de se justificar diante
de Deus. Alguém pode dizer, “Bem, eu estou a tentar ser bom.” A Bíblia diz:
Não há quem faça o bem, não há nem um só (Romanos 3:12b).
Onde é que isso coloca este indivíduo? Outra pessoa pode ainda argumentar, “eu tenho
tentado manter os mandamentos de Deus.” Pois a Bíblia ainda tem uma resposta:
Porque, qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de
todos. (Tiago 2:10).
A pergunta é: Quanto dos mandamentos de Deus deve alguém guardar para ganhar a
aceitação de Deus dentro do céu? Todos eles! Um único engano com um dos mandamentos
significa uma desqualificação em todos os mandamentos (Tiago 2:10). Quem pode ser perfeito
em tudo? Quem consegue viver em um dia inteiro, uma semana ou em um ano sem desobedecer
as ordens de Deus? A verdade é que:
Não há justo, nem um sequer (Romanos 3:10b).
Alguém pode discutir mais ainda que ele ou ela está a tentar viver uma vida justa. A Bíblia diz:
“Porque todos nós se tornamos como alguém que é sujo, e todos os nossos actos íntegros são
como uma veste imunda (Isaías 64:6a). Estas não são obviamente boas notícias para qualquer
um. Todos os esforços humanos para ganharem a aprovação de Deus foram abolidos. O que nos
mais falta?

Nada!

Por acaso esta refutação de Deus significa que nenhum ser humano vai para céu? De
modo nenhum! Pois, isto quer dizer que todo esforço humano é inútil. A única esperança, a única
solução é a graça de Deus.

Humanidade Em Sua Situação Desamparada
O Senhor Deus enquanto Criador é santo. Ele é absolutamente justo e um Deus de
perfeita justiça. Na Sua santidade, Ele não pode associar ao pecado ou aos pecadores (1John 1:5).
Como um Deus justo, Ele não pode e não permitirá que pecado seja impunido. Não há modo
nenhum que um homem imperfeito possa ter uma relação com um Deus perfeito. É
absolutamente impossível com a força humana.
Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível (Matthew19:26b).
Consequentemente, a humanidade com todas as suas lutas não pode e nunca atinjirá a santidade
de Deus. Alguém acha-se bom mas Deus diz, “ninguém faz bem” (Romanos 3:12b). Outra
pessoa diz-se que vive uma vida justa. Deus responde, “ninguém é perfeito” (Romanos 3:10).
Outro indivíduo pensa que poderia ser justificado guardando a lei de Deus. Deus responde:
Um homem não é justificado pelas obras da lei (Galatians 2:16a).
Realmente, homem já esgotou todas as suas opções em uma tentativa para fugir do
julgamento divino de Deus, designado a todos (Romanos 3:23). Não há fuga nenhuma do
julgamento de Deus. Todo será julgado, condenado, e condenado para eterno inferno. Não
importa como duro se tenta alguém, safar-se deste destino, é impossível. Por acaso quer dizer
isto que somos desesperadamente incapazes de nos safarmos do julgamento de Deus?
Absolutamente não. Deus tem um só plano para a fuga. Um plano de graça. Segue este plano de
graça e sê livre, ou rejeita isto e encara a ira eterna de Deus (João 3:36).

As Boas Notícias
Enquanto o homem tentava safar-se de julgamento de Deus pelos seus próprios esforços,
veio alguém ao seu socorro. Este homem é Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Sacrificou-se
como o Filho inocente que é digno e qualificado de pôr em Si a pena de morte de homem. A
respeito deste homem único, Jesus Cristo, o João Batista falou que Ele era Jesus Cristo.
Vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! (João 1:29b).
Ele tomou o castigo para os nossos pecados. O apóstolo Pedro acrescenta:

Ele [Jesus Cristo] aguentou os nossos pecados no Seu próprio corpo lá na cruz (1 Pedro
2:24).
O apóstolo Paulo declara:
“Mas Deus prova o Seu próprio amor para connosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores (Romanos 5:8)”.
A penalidade de pecado foi de uma vez por todas paga (Hebreus 9:12).

Quãos Bons Estas Boas Notícias podem Ser?
O preço da pena de morte foi completamente paga. O obstáculo entre Deus santo e
homem injusto tem sido eliminado. O pecado fez uma separação entre o homem e Deus (Isaías
59:2). Jesus Cristo tirou esta barreira pela Sua substitutiva morte na cruz. A maldição colocada
em homem por causa da sua inabilidade de guardar a lei foi cuidada por esta mesma substitutiva
morte. Cristo resgatou-nos da maldição da lei por se tornando uma maldição para nós, porque
está escrito:
Amaldiçoado é aquele que é pendurado em uma árvore (Gálatas 3:13b).
Apenas Jesus Cristo, aparte de qualquer outra contribuição humana, fez as pazes com
Deus (1 Timóteo 2:5). O problema da parede enorme e impassível, a inabilidade de homem
poder seguir às ordens de Deus e os seus esforços inadequados, foram resolvidos à Cruz por
Jesus Cristo.
Tendo cancelado o certificado de dívida consistindo em decretos contra nós, o qual, era
hostil a nós; pois isto Ele tirou do caminho, tendo-o pregado na cruz. (Colossenses 2:14).
Porque Ele [Jesus Cristo] é a nossa paz, que fez ambos os grupos em um, e derrubou o
muro de divisão, [de hostilidade] por abolir na sua carne a inimizade que é a lei de
mandamentos (Efésios 2:14, 15a).
Enquanto éramos ainda os pecadores, [os inimigos de Deus] Cristo morreu [como um
substituto] para nós (Romanos 5:8).

Saída Memorável
Reflecte-te da analogia do comboio dirigingo para o acampamento de morte. Depois do
homem inocente ter oferecido a sua vida, a condição dada pelo Juiz era que aqueles querendo

sair do comboim saíssem por uma porta designada. Essa saída honra a morte do homem inocente
que tinha morrido como um substituto para eles. Que saída memorável! Pondera-te no que pode
estar a passar-se pelas mentes dos condenados que obedeceram às ordens do juiz e passaram pela
saída para a liberdade.
Em analogia, Deus tem transmitido uma ordem do Seu tribunal em Céu. O único domínio
aceitável para a Sua justiça perfeita é entrar por UMA entrada. Não há nenhum acordo sobre esta
entrada. Os mandatos de Deus são exactos. Os passageiros tiveram de sair por uma porta.
Qualquer um que deseja entrar no céu deve passar pela entrada designada por Deus.

A Entrada Para O Céu
Quanto a domínio de Deus, o próprio Jesus Cristo diz:
“Eu sou o caminho, a verdade, e a vida; ninguém chega ao Pai [em céu] a não ser por
Mim (João 14:6).
Lucas acrescenta:
“E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome
há, pelo qual devemos ser salvos” (Actos 4:12).
Isto quer enfaticamente dizer que aparte de Jesus Cristo, nenhum ser humano pode ser
salvo nem ir para Céu. O próprio Jesus Cristo claramente afirmou-o. Nenhum atalho bastará.
Deus é serio do que diz. Busca a porta e entra, ou sempre sê fechado fora do Céu.

Como ser Salvo
Há um só caminho que leva para o Céu e é por Jesus Cristo que diz:
“Eu sou a porta; se qualquer um entra por Mim, ele será salvo (João 10:9a).
Como pode alguém entrar em uma porta que não consegue ver? Já que Jesus Cristo é a
porta; o único caminho que alguém pode entrar é somente por fé em apenas Jesus Cristo. Uma
porta, uma entrada, uma fé em só Cristo. Quanta fé? Muito pouca “como um grão de semente de
mostarda” ( Mateus 17:20).
Ilustração de Fé: No Antigo Testamento, os povos de Israel desobedeceram a Deus.
Deus na Sua justiça enviou serpentes ferozes entre eles (Números 21:6). As serpentes morderam
e mataram muitas pessoas. Os Israelitas sofridos confessaram os seus pecados a Deus. Ele
poderia ter permitido as serpentes eliminar estes Israelitas desobedientes, mas Ele não o fez. O
que fez Ele em vez disso? Na graça incomparável, Ele disse a Moíses:

“Faz uma serpente feroz, e fixa-a em um padrão [poste]; e irá acontecer que qualquer um
mordido, olhando para ela, irá viver” (Número 21:8).
Assim fez o Moíses como Deus lhe tinha mandado. Tu vês, o Moíses seguiu precisamente
às ordens de Deus. Então era também para os Israelitas seguirem precisamente as instruções de
Deus por Moíses. Eles tiveram a escolha: simplesmente façam o que Deus disse ou morrem.
Realmente, todos que foram mordidos, que não questionaram a graça de Deus ou a
sabedoria d’Ele ou reclamaram a simplicidade da instrução de Deus, mas somente olharam à
serpente que o Moíses tinha erguido, viveram (Número 21:9). Quão fabuloso, quão temeroso,
quão simples era a graça de Deus para todos os Israelitas, tão simples que ambos o velho e o
jovem podia olhar para a serpente e viver.
Havia nenhum trabalho de qualquer tipo acrescentado a Sua instrução de graça. Nenhuma
promessa requerida por Deus, nem compromisso, nenhuma dedicação congregacional ou
rededicação precisada, nenhum batismo nem dízimo exigido. Que solução maravilhosa da sala
do tribunal de um Deus amoroso. O mesmo Deus que deu instrução a Moíses há mil anos atrás,
tem dado outra instrução bem simples para situação desamparada de homem.

O Filho De Deus Exaltado
Como o Moíses ergueu para cima a serpente no deserto, assim deve ser erguido para cima
o Filho de Homem; de forma que quem n’Ele acreditar tenha vida eterna (John 3:14, 15).
Jesus Cristo foi erguido para cima na Cruz quando Ele foi crucificado. Tal como os
Israelitas olharam para a serpente que o Moíses ergueu para cima, podes olhar para a cruz e por
fé somente em Jesus Cristo, sê assegurado, por o próprio Deus, que tens vida eterna.
No deserto, era para eles olharem para a serpente. Qual é o mérito em olhar? Não há
nenhum. À cruz, é simplesmente acreditar. Por acaso há mérito algum em acreditar? Não. O
mérito pertence a Jesus Cristo. Quão simples era então a oferta de lebertação de Deus no deserto;
quão simples é agora a oferta de salvação de Deus? Deus faz coisas simples enquanto o Satanás e
os seus agentes complicam a oferta da graça de salvação de Deus. A salvação é uma questão
simples. É tão simples como: “acreditar n’Ele;” não “acreditar e ser batizado;” não “acreditar e
juntar-se à igreja;” não “acreditar e manter em acreditar;” não “acreditar e arrepender-se e voltar
a acreditar;” não “acreditar e fazer Jesus Cristo o Senhor.” Ele já é Deus. Não há compromisso
nenhum acrescentado a fé. A instrução de Deus para salvação é claramente declarada:

Aquele [incluindo-te a ti] que acredita no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não
obedece [ao comando “acreditar”] ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele
permanecerá (João 3:36).
Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o Seu Filho unigénito, para que
todo aquele que n’Ele crê não pereça mas tenha a vida eterna. (João 3:16).
Estes porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para
que, crendo, tenhais vida em Seu nome (João 20:31).

A Fidelidade De Deus
Por acaso é possível Deus mentir? Absolutamente não!
Ele não é um homem, que Ele deveria mentir (Número 23:19).
Se Deus diz, “aquele que crê tem a vida eterna” (pois assim Ele disse: João 3:36), Era
isso mesmo que Ele disse. Se Ele diz, “quem crê n’Ele [Jesus Cristo] não perecerá” (pois o disse
mesmo: João 3:16), Ele quis dizer que o indivíduo que pusesse a sua confiança em Cristo não iria
para Inferno. É muito simples. Por outro lado, se Deus diz, “aquele que crê em Jesus Cristo, e falo o seu Senhor, e é batizado e comprometido a Ele nunca perecerá,” é melhor fazeres toda essas
coisas se mesmo esperas ter a vida eterna. Que alívio! Até porque Ele nunca disse essas coisas!
Uma coisa está clara da Sua palavra:
“Crê no Senhor, (Cristo) e serás salvo” (Actos 16:31).
Esta é a graça de Deus em acção.

A Sua Maior Decisão
Já neste momento, podes tomar a mais grande decisão que irá mudar o curso da tua vida
para sempre. Como? Ao simplesmente dizeres já a Deus o Pai, seja audível ou inaudível que
estás a crer no Seu Filho que foi erguido na cruz para morrer em teu lugar. No momento em que
pessoalmente pores toda a tua confiança em Cristo, tens obedecido a palavra de Deus. Naquele
mesmo momento, o milagre de salvação começa. Que grande momento na vida! Uma vida
milagrosamente resgatada para sempre pela graça de Deus .

Pois pela graça sois salvos, por meio da fé (Efésios 2:8a).
O que é este milagre? Deus, em troca de sua fé fraca e justiça podre, dá-te a Sua própria justiça
perfeita (Romanos 3:22) que é a base para justificação. Entre outras coisas, Ele dá-te a Sua vida
eterna (João 3:36). Naquele momento, possuis a própria justiça de Deus. Tens também a Sua
própria vida em ti. Esse dom de graça de Deus, pela primeira vez na tua vida te qualifica a
viveres em céu para sempre com Deus.
O que fizeste para receberes todas essas coisas? Nada! Portanto, podes inequivocamente
concluir que nunca ganhaste nem trabalhaste ou mereceste ser salvo aparte da graça de Deus.
Quer dizer que: tu não podes melhorar em que Deus fez. A obra de Deus é final e irrevogável
(Romanos 11:29).
Este é o Evangelho. A oportunidade já chegou. A decisão é tua a tomar. A salvação é por
fé em Cristo, e em somente Jesus Cristo. Isto é a solução de Deus para a fuga. Aceita a Sua oferta
de graça e sê transformado ou rejeita a Sua oferta de graça e enfrenta as consequências de
danação eterna. O veredicto de Deus permanece:
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não obedece [o comando para
crer] ao Filho não verá vida, mas a ira de Deus habita nele (João 3:36).
A escolha é só tua; então:
Pai divino, nós agradecemos-Lhe pela oferta de graça; O Teu Filho que foi sacrificado na Cruz.
Agradecemos-Lhe por fazeres salvação tão simples e alcançável por toda a gente. Nós oramos
pelos que tem lido esta menssagem de evangelho e ainda não tomaram a decisão mais grande da
sua vida. Oramos que cheguem ao ponto de plena compreensão exactamente o que significa
aceitar ou rejeitar a Tua oferta de salvação eterna. Por favor Pai, desafia aqueles que ainda não
pessoalmente creram em Cristo a continuarem a meditar nesta mensagem. Em nome de Jesus
Cristo! Amém.

Para Aqueles Que Tem Acreditado
Deus exige que tu cresças em graça (2 Pedro 3:18). Ele deseja que continues a ter fome
por são ensino (1 Pedro 2:2). Se tu desejas receber este folheto e outros livros básicos que te
ajudarao na tua vida espiritual, a qualquer custo, vê as nossas publicações.

Pedido De Oração (somente para os crentes)
Dedica-te a oração, mantendo
agradecimento” (Colossenses 4:2).
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A oração efectiva de um homem justo [justo por fé em Cristo] pode realizar muito (Tiago
5:16b).
Orando ao mesmo tempo também por nós, [incluindo o Moíses e Grace
Evangelistic Ministry] Deus nos abra uma porta pela palavra, afim de
falarmos de Cristo (Colossenses 4:3).
Para mais informações contacto-Louis
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