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7 COMO POSSO ENCONTRAR      • Decidir aceitar o sacrifício feito por Jesus e
recebê-lo como seu Salvador, crendo que Ele tem o
poder de perdoá-lo e purificá-lo de seus pecados.
Isso se faz através da oração (o que significa conver-
sar com Deus na certeza de que Ele existe, está ou-
vindo e quer ajudar). Você pode orar assim: Pai, sei
que nunca serei religioso ou bom o suficiente para
merecer-Te. Mas Te agradeço porque me amas as-
sim mesmo! Confesso que sou pecador e peço que
Tu me perdoes. Sei que Seu Filho Jesus é o caminho,
a verdade e a vida e que ninguém pode chegar até o
Senhor sem que seja através d’Ele. Peço que entres
no meu coração e que sejas meu Senhor e Salvador.
De hoje em diante quero viver para Ti. Em nome de
Jesus, amém.
•  Saber que aqueles que recebem a Jesus viverão
eternamente com Ele: “Porque Deus amou tanto o
mundo que deu Seu Filho único, para que todo aque-
le que crer n’Ele não pereça, mas tenha a vida eter-
na” (João 3:16).
Você quer encontrar a Deus? Você O encontrará
quando encontrar a Jesus, Seu Filho. E encontrará a
Jesus quando abrir seu coração e convidá-lo a en-
trar. Por quê você não O convida agora mesmo?

Não é tão complicado quanto parece.

2001
Passos

para Deus

COMO POSSO ENCONTRAR

1      “Respeito todas as religiões”
Será que quem faz uma afirmação dessas realmente
co-nhece bem sua própria religião e como ela se
compara às principais religiões do mundo? Será que
sabe que existem grandes diferenças entre elas?
Algumas, por exemplo, pregam a reencarnação;
outras, baseadas na Bíblia*, dizem que tal idéia não
tem nada a ver. Crenças sobre o céu e o inferno, a
razão de ser da humanidade e sobre o próprio Deus
variam muito de religião para religião. Como respeitar
crenças que são tão opostas entre si? Seria tão
absurdo quanto o quadro abaixo.

(*) ... “aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo”
(Hebreus 9:27).

A verdade é que Cardio-Triz
não lhe fará mal algum. Tome-o dia-

riamente e comece um plano de
exercícios físicos intensivos

 imediatamente!

  De acordo com os seus exa-
mes, você jamais deve tomar
Cardio-Triz e deve começar

um programa de repouso de 30
dias.

Eu respeito todos os
médicos. Creio que vocês dois

têm toda a razão!

    Quais as religiões que podem levar-
nos a um encontro com Deus?

O Judaísmo, o Cristianismo ou o Islamismo podem
conduzir-nos à presença do Criador? E o
Hinduísmo, o Budismo ou o Confucionismo? Ou
mesmo o Mormonismo, os Testemunhas de Jeová
ou a Ciência Cristã? Que dizer da Fé Baha’i, dos
Hare Krishna ou da Nova Era? Será que  todas essas
religiões conduzem a Deus? Ou será que nenhuma
delas consegue levar-nos a Ele?
Nas próximas páginas você encontrará algumas
idéias comumente aceitas que devem ser questiona-
das se é que você realmente deseja encontrar a
Deus. À primeira vista podem parecer sensatas e até

“Há
caminho
que ao
homem
parece
direito,
mas o fim
dele são os
caminhos
da morte.”
(Provérbios
14:12)

É favor
abrir

(desdobrar)
e ler a

 continuação
no lado de

dentro.
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Leia a Bíblia. Ore. Una-se a uma igreja cristã que ensina que Jesus é o único caminho para Deus.

Mais informação ou folhetos? Email j3-16@pobox.com ou www.impacto.org/j3-16



4

65

3      “Não importa o que você crê, desde que
seja sincero.”

Infelizmente, muitos procuram Deus no lugar errado:
estão “sinceramente errados”.
O apóstolo Paulo, falando de certas pessoas muito re-
ligiosas, afirmou: “... têm zelo por Deus, mas não
com entendimento” (Romanos 10:2). Apesar de se-
rem muito zelosas e sinceras, não conheciam a Deus.
O próprio Paulo havia perseguido os cristãos com a
melhor das intenções.  Logo descobriria que, apesar
de sincero, estava totalmente enganado. Sinceridade
por si só não é o suficiente: o que cremos sobre Deus
e como relacionar-se com Ele é de fundamental im-
portância. Aqueles que aplicam o “princípio da since-
ridade” à religião, nunca sonhariam em aplicá-lo a
qualquer outra área da vida.

Qual é a resposta
certa para o

problema nº 35?

Bom... qualquer resposta
é válida, desde que você

seja sincera!

   “Não sou tão mau assim”, “também sou
filho de Deus” e “faço o melhor que posso”.
Essas são idéias muito comuns. Só que a Bíblia diz:
“mas todos nós somos como o imundo e todas as
nossas justiças como trapo de imundícia” (Isaías
64:6a). Mesmo que tentássemos fazer o melhor que
pudéssemos, isso não seria o suficiente. Jesus surpre-
endeu alguns religiosos que estavam rejeitando seus
ensinos, quando disse: “... vocês são filhos do seu
pai, o Diabo ...” (João 8:44 NTV). Por que disse isto?
Porque o privilégio de ser filho de Deus, embora ofe-
recido a todos, é exclusivo daqueles que recebem a
Cristo e têm suas vidas transformadas por Ele. “Mas
a todos que o receberam, Ele deu o direito de se tor-
narem filhos de Deus. Tudo o que eles precisavam fa-
zer era confiar nele como Salvador” (João 1:12
NTV).

“Não sou tão mau assim ... nun-
ca roubei, nunca matei ... tento
fazer o bem e ajudo meus ami-
gos quando posso ... sou um bom

cidadão, pai e marido ... ganho
meu dinheirinho suado,

trabalho duro pra
sustentar minha

família ... não me meto
na vida dos outros ...

sou um camarada
sério e bastante

honesto ...”

   O que você precisa saber e decidir:
Se você deseja encontrar a Deus, e quer que Ele se
torne  uma realidade em sua vida, necessita saber
certas coisas e tomar certas decisões:
•  Saber que você é pecador e que o pecado o sepa-
rou de Deus: “... mas a vossas iniqüidades fazem se-
paração entre vós e o vosso Deus; e os vossos peca-
dos esconderam o seu rosto de vós, de modo que
não vos ouça” (Isaías 59:2).
•  Saber que Cristo morreu em seu lugar, tomando
sobre si os pecados que você cometeu para poder
justificá-lo diante de Deus: “Aquele que não conhe-
ceu pecado (Jesus), Deus o fez pecado por nós; para
que nele fôssemos feitos justiça de Deus” (2 Cor.
5:21).
•  Decidir confessar seus pecados a Deus, arrepen-
der-se deles e estar disposto a deixá-los. “Se confes-
sarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça”
(1 João 1:9).

     Se ser religioso e tentar merecer Seu per-
dão não são a maneira de encontrar a Deus,

então qual é?
Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a verdade e a
vida, ninguém vem ao Pai senão por mim” (João
14:6). Ele também disse: "Eu sou a porta; se alguém
entrar por mim, será salvo” (João 10:9a). A verdade é
que “... em nenhum outro há salvação, porque tam-
bém debaixo do céu nenhum outro nome há, dado en-
tre os homens, pelo qual devamos ser salvos” (Atos
4:12). Aqueles que procuram uma maneira diferente
de chegar a Deus estão fadados ao
 fracasso. O caminho é tão simples que muitos não o
enxergam. É tão exclusivo que muitos o rejeitam –
pois querem encontrar a Deus à sua própria maneira.
Mas “qualquer que nega o Filho (Jesus), também
nega o Pai (Deus)” (1 João 2:23a).

Passagem
Exclusiva para

DEUS
Use a Porta.

Continua no verso (pág. 7)


