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Tiago 1:21 – A –  
“Portanto,  despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade...” 
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Mateus 5:8  “Bem aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus”.  

��������� ����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tenho profunda gratidão a uma pessoa, que para mim, é a pessoa que mais se parece 
com Jesus, que eu já conheci – minha esposa Andréia – mulher de oração e jejum,  excelente mãe, 
mulher de princípios e valores inigualáveis; mulher de Deus; mulher vencedora e fiel – que foi 
usada por Deus para me livrar de um mundo horrível, de drogas e prostituição, onde após virar um 
morador de rua e quando a morte era quase certa... o amor de Jesus fluiu, através desta mulher 
maravilhosa e pela “pureza de suas mãos”, Deus me libertou !!! 
 

  Agradeço seu companheirismo, amor e paciência, além de me agraciar com duas 

filhas lindas Mariana e Ana Luiza. 

 

  Agradeço também aos meus pais,  parentes,  amigos, pastores, meu pai de fé Pr. 

Douglas Castro,  irmãos em Cristo e a todo povo brasileiro, a quem amo de verdade.  

 
  E acima de tudo e de todos,  dedico ao Senhor Jesus Cristo,  filho do Deus vivo,  este 
livro e também a minha vida.  
 

Boa Leitura 
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Salmo 7:9  “Cesse agora, a malícia dos ímpios,  mas estabeleça tu o justo,  pois Deus 
sonda mentes e corações”.   
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Pv 13:6 “A justiça guarda ao que anda em integridade, 
 mas a malícia destrói o pecador.” 

�������4�� 
 
 
  
 
 
 A Internet é realmente fascinante, pois é uma ferramenta hoje, praticamente indispensável 
para o uso profissional,  estudantil e pessoal. Acessar o mundo,  conversar com pessoas 24 horas,  
enviar e receber mensagens com um clique,  ter informações preciosas em minutos, tudo isto 
realmente mostra que estamos na era da tecnologia digital de ponta,  e a Internet faz parte dela.  

 
- Mas espere !!! – Será que estamos usando de maneira saudável e produtiva a 

Internet? – Existe um mundo espiritual por de trás dela? – Deus se importa como a 
usamos? 

 
Neste livro procuro,  pela graça de Deus, orientar,  de maneira simples, o leitor, a como 

crescer no conhecimento,  estar atualizado com o mundo e suas informações,  usar bem a tecnologia 
do presente século,  mas... sem desagradar a Deus, a fim de que,  o computador,  a Internet e suas 
inúmeras ferramentas sejam para “saúde”  e não para “doença”,  quer seja ela física, mental ou 
espiritual.  

  
Tenha certeza, amigo(a) leitor(a), existe um mundo espiritual,  que nos cerca,  e precisamos 

conhecê-lo.  
  
Hoje as pessoas passam 8/10 horas em seus serviços usando o micro; na escola e faculdade 

continuam tendo acesso a ele; e quando chegam em casa,  alguns ainda vão para o computador.  
 
Há algum erro nisto ??? – O excesso pode prejudicar? – Sou um viciado em Internet? – 

Gasto mais tempo com as criaturas e suas criações,  do que com o Criador?  
 
Enfim... Deus é Todo Poderoso, nada passa longe de seu conhecimento, nada é novidade 

para Ele.  
 
Deus nos ama e quer nos ensinar a usar a Internet !!! 
 
Então, mão à obra,  boa leitura,  e tenha certeza,  que seus conceitos e valores vão ser outros 

após a sua apreciação e meditação neste livro.  
 
 

O autor  
�
�
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I Cor. 14:20 “Irmãos,  sedes meninos e crianças na malícia e sedes homens maduros 
quanto ao Juízo”.  

 
 
 
 
 A Internet foi criada nos EUA,  como resultado de uma pesquisa,  onde seria ela, a forma 
mais segura e flexível de conectar vários centros de computação militares,  sob financiamento do 
Departamento de Defesa; através da ARPA (Advanced Research Projects Agency).  Também foram 
os americanos que elaboraram um backbone original, utilizando um esquema chamado 
chaveamento de pacotes, que permitiu o intercâmbio de informações militares estratégicos.  
 
 Somente a partir de 1970,  ela ganhou mais força, principalmente no auge da corrida 
armamentista,  entre os blocos capitalistas e socialistas, que no caso de uma guerra nuclear seria o 
meio de comunicação dos que sobrevivessem sob a superfície,  segundo seus próprios conceitos.  
 
 As redes que formam a internet são interligadas por outras de alta capacidade, chamadas 
backbones, que são poderosos computadores conectados por linhas de grande largura de banda, 
como canais de fibra óptica, elos de satélite e de transmissão por rádio.  
 
 A Internet é um instrumento, cujo potencial ainda é pouco conhecido,  mas, quais os 
males e benefícios que ela nos proporciona?  - Como usá-la sem ser usado?  
 
 No âmbito corporativo,  tenho visto inúmeras empresas passarem dificuldades, no que diz 
respeito,  ao relacionamento com seus funcionários em relação ao uso da Internet.  
 
 Como,  um dos objetivos deste livro é a reeducação dos usuários de Internet,  para uma 
utilização com temor de Deus,  sem ignorar as armadilhas do mal,  vejo necessário relatar alguns 
exemplos do que,  no dia a dia,  as empresas tem descoberto, com relação à como os seus 
funcionários usam a Internet e E-mail.  
 
 No Brasil, o primeiro caso de repercussão, ocorreu em uma das maiores montadoras de 
veículo do país,  quando demitiu 33 funcionários por acessar e disseminar mensagens eletrônicas 
de conteúdo pornográfico na rede da corporação.  
 
 O uso indevido de e-mail também foi motivo de demissão de dois funcionários em uma 
outra montadora americana de veículo, instalada também aqui no Brasil  
 
 Casos similares também vêm sendo registrados no exterior há tempos. Na Inglaterra, Irlanda 
e outros países da Europa, grandes empresas também tem demitido funcionários por utilizarem e-
mail para uso de divulgação de sexo explícito,  pornografia, pedofilias,  e até mesmo,  para uso 
particular,  sem autorização, em horário de serviço; como foi o caso de um jovem,  que em um dia 
recebeu 42 e-mails de sua namorada e enviou outro tanto, isto enquanto os colegas trabalhavam 
para fechamento de meta da empresa.  
 
 Advogados especialistas em tecnologia da informação, têm alertado sob o dever das pessoas 
no uso correto destas ferramentas. Um destes advogado disse recentemente: “O funcionário deve 
saber, não apenas dos princípios éticos da privacidade, que é o dir;eito de estar sozinho, mas 
também que o ambiente de trabalho pertence à Empresa”.  
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Tito 3:3 – 5 “... E Jesus nos salvou da malícia do mundo mediante o lavar regenerador e 
renovador do Espírito Santo”.   

Em Rondônia, um funcionário de um dos grandes Bancos do país, também por mau uso de rede, foi 
desligado por justa causa. O juiz do Tribunal Regional do Trabalho daquele estado,  desobrigou o 
Banco do pagamento de aviso prévio, 13º salário,  férias,  férias proporcionais, e ainda,  que o 
Banco não precisava entregar ao demitido as guias do Fundo de Garantia, nem liberar o seguro 
desemprego...  
 
 Mas... e os patrões,  diretores,  gerentes, pastores, empresários! – e os internautas caseiros, 
estudantes,  como tem usado a Internet?  Para alavancar suas carreiras, para crescerem em 
conhecimento, ou para malícia,  vergonha,  destruição ou mesmo desemprego,  como vimos nos 
exemplos anteriores?  
 
 A Internet é um (senhor ou servo) amigo ou inimigo? Instrumento  de ajuda ou tropeço?  
Você decide, sua conduta e escolha,  diante do uso da internet, são determinantes para seu futuro 
espiritual, profissional e familiar !!! 
 
 Que Deus, pelo seu infinito amor, nos leve a repensar nossa maneira de utilização da 
internet.  
 Não tenho o interesse neste livro, de gerar nenhuma polêmica ou controvérsia; pois existem 
vários livros e sites sobre a internet, onde escritores expressam suas idéias de maneiras diferentes.  
- Há escritores que dizem que a internet é do diabo, que o Bill Gates é o AntiCristo, que a internet é 
o sinal da Besta; que www  é o 666 pois segundo eles é o nº 6 em romano “vivivi”.  – Dizem 
também que o programa Windows tem códigos que dá o nº 666 e assim também com o Excel 95, 
que dá referências à Besta e ao Anti-Cristo; e que a Besta que ganhou vida e voz descritas no livro 
de Apocalipse é a web... enfim...  

Em relação a tudo isto, devemos ficar sempre com a orientação da boa e eterna palavra de 
Deus, que diz “observai tudo e retende o que é bom” . 

 
Gostaria de encerrar este capítulo descrevendo uma matéria interessantíssima que descobri, 

pesquisando sobre este assunto.  
O Pastor Paul Yoeng Cho (pastor da maior igreja evangélica do mundo) conta que em uma 

oportunidade foi convidado para pregar em um país que não aceitava a entrada de bíblias e 
pregadores protestantes.  

Quando chegou naquela igreja,  escondida de tudo e de todos,  devido o regime local,  a 
encontrou lotada e um grupo de irmãos o recepcionaram dizendo-lhe : “Caro Pastor Cho, apesar 
de em nosso país muitos não possuírem bíblias,  nós nos convertemos a Cristo, através de suas 
ministrações  pela internet”.  Isto não é maravilhoso  !!! 

É a internet sendo usada para alcançar vidas, onde o homem fisicamente tem pouquíssimo 
acesso.  

* Bom senso, moderação, prudência,  fidelidade à Deus a todo tempo e em qualquer lugar, 
respeito aos valores da família, obediência à Bíblia Sagrada, como estilo de vida, amor ao próximo 
e busca contínua de santificação (Hebreus 12:14 e I Tessal 4:3) – Estes sãos alguns dos principais 
conselhos de Deus, de como usar a internet e não ser usado!!! 
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Colos 3:5-8  “Fazei, pois,  morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, 
paixão lasciva, desejo maligno...” 

 
 
 
 
 
 A palavra expor significa “por à vista; apresentar; mostrar; colocar-se em evidência;  
colocar-se em perigo; desabrigar-se; desproteger-se; submeter-se; sujeitar-se” 
 Então, podemos dizer que o título deste segundo capítulo também é “Não se coloque em 
situação de perigo”, ou “não se desproteja”,  ou ainda “não fique desabrigado, sem cobertura”.  
 
 Este é um dos temas mais importantes para a vida de uma pessoa que quer agradar a Deus; 
ouso até dizer, que este é um assunto de suma importância para todos, que realmente, querem 
crescer, no tocante à vida de Deus.  
 
 A Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, por inúmeras vezes nos alerta sobre esta questão,  
pois Deus sabe do risco que corremos se nos expormos ao perigo,  já que,  este mundo JAZ NO 
MALIGNO.  
 
 Quero contar neste capítulo uma experiência que tive quando recém-convertido (em 1991), e 
também experiências de pessoas como nós,  nos dias de hoje e personagens bíblicos.  
 Fui alcançado pelo Senhor e transformado em uma nova criatura no início de 1991. No auge 
do primeiro amor, eu participava, praticamente todos os dias nos cultos de minha igreja, lia muitos 
livros e revistas evangélicas e tinha o hábito de comprar fitas K7 de palestras, sobre vários temas 
para ouvi-las.  
 Cheguei a ter mais de 300 fitas, todas estudadas e observadas com espírito de obediência e 
muita sede de Deus.  
 Certo dia, quando cheguei em casa, sentei-me na sala para descansar (eu morava em um 
sobrado de frente a um ponto de ônibus muito movimentado). Foi quando,  olhei pela janela para 
ver o movimento da rua, e no ponto estava uma moça muito bonita, com roupas sensuais e olhando 
para minha casa, aguardando sua condução. Fui,  olhei,  fechei a cortina e voltei para sentar-me, 
mas logo depois... fui olhar de novo,  já “encantado” com a beleza daquela moça.  Nesta segunda 
vez que olhei,  dando uma “espiadinha secreta” , uma voz nítida, como se existisse alguém 
fisicamente comigo na sala, disse: “Não se exponha”.   

Fiquei gelado, assustado, fechei a cortina rapidamente e “tremi na base”.  Logo percebi, que 
era a voz de muitas águas do Senhor me alertando em relação ao perigo que eu estava correndo.  

Precisamos levar a palavra de Deus a sério, pois Jesus chama a nossa geração de má e 
adúltera, e nos adverte dizendo: “Qualquer que olhar para uma mulher, com intenção impura no 
coração, já adulterou com ela”!!!   Isto é,  os adúlteros que não se arrependerem, não irão entrar no 
reino de Deus, ou melhor para o Inferno!!!  

Mas o que isto tem a ver com o uso da internet?  A resposta é .... TUDO!!!  Ficamos horas 
na frente do micro,  navegando, navegando... estudando, pesquisando, lendo notícias, conhecendo 
sites, fazendo trabalhos... quando de repente !!! – BUM!  - Nossos olhos encontram um certo link,  
em um determinado site, a frase que diz “clique aqui e você verá as gatas do ano”, ou “veja o ensaio 
da atriz “fulana de tal” quando posou nua, ou mesmo, como já vi em um “certo site” o seguinte 
convite: “Esta é a hora, você está sozinho,  não tem ninguém por perto,  clique aqui e aprecie as 
mulheres mais lindas do mundo!”.  Este site é de um provedor e eu estava verificando notícias do 
dia, em sua página principal.  O que fiz ?  Não entrei no ícone citado, nunca mais acessei este site e 
FUGI DA APARÊNCIA DO MAL!!!   
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”Gal. 6:14 “...o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo.” 

Conheço várias experiências de pessoas que se deram mal ao achar que “isto é bobeira, 
não posso ser atrasado”, afinal estamos no século XXI, sei me controla... nada me domina...; 
mas te digo com muito amor por sua vida, NÃO SE EXPONHA!!! 

Um dos casos que mais me surpreenderam, foi de um amigo, que tem a seguinte 
experiência: - Este querido amigo era um empresário bem sucedido, próspero, casado, líder na sua 
igreja,  com um ministério maravilhoso e um modelo para aqueles que o cercavam. Todo o dia lia 
os principais Jornais de São Paulo, e conhecia as principais notícias: economia,  acontecimentos,  
esportes... Até que um belo dia... sozinho em seu escritório... lendo seu jornal, folheou os 
classificados e viu a parte de disque-acompanhantes. Sua primeira atitude foi fechar o Jornal e não 
ler “aquela sujeira do mundo”.  

No dia seguinte saiu de casa, esqueceu-se de orar, não leu a Palavra de Deus, e novamente 
estava ele com seu jornal nas mãos,  e disse ao seu interior “O que tem a ver?  Vou dar só uma 
olhadinha, todo mundo olha... e leu o anúncio do classificado: morena, alta,  realiza seus desejos,  
relaxe...”   - E assim foi por vários dias, primeiro só olhando,  depois lendo, depois achando 
interessante.  

E certa manhã, este amigo, brigou com sua mulher; discussão de casal, e foi para o serviço já 
de cabeça cheia, e novamente sem orar, sem leitura bíblica, sem jejum e o que lhe passou a cabeça?  
“Preciso descansar, relaxar, estou estressado...” Pegou seu jornal e lá estava o convite diabólica 
“relaxe com nossas garotas...” – Saiu de seu escritório, primeiro tomou uma cerveja e disse: “É só 
uma cervejinha... só par relaxar... E aí quando a mente já estava  “fraca” pelo álcool, pegou a parte 
de classificados do jornal, olhou,  olhou... e até que ligou e disse “Quanto você cobra ???” 

 
Não preciso mais dizer o fim desta história, não é ???  Este homem abençoado por Deus, 

passado alguns meses, estava separado, perdeu sua empresa, seu ministério e amargou dias de 
horrores, e por que ?  - Porque se expôs ao perigo.  

 
Este exemplo poderia ser dado com uma pessoa que acessa internet todos os dias e não um 

jornal como nosso amigo deste caso. Novamente te digo caro leitor, NÃO SE EXPONHA AO 
PERIGO!!! 

 
A Bíblia diz: “um pouquinho de fermento leveda toda a massa”.  
Deus nos chamou para a liberdade em Cristo, para desfrutarmos do seu amor, da família, dos 

filhos, amigos, para sermos um com Ele. Em Salmos,  o escritor nos diz “Na presença de Deus há 
abundância de alegria e à sua direita há delícias perpetuamente”.  – Jesus  é o único Deus, o Senhor 
do Universo e N’Ele temos refúgio e socorro para todas as nossas tentações. – Podemos citar 
exemplos de personagens bíblicos que se expuseram ao perigo e sofreram muitíssimo.   

– Davi olhou do terraço e viu Bate-Seba tomando banho e aí... (II Sam 11:1-3). 
– Sansão se expôs ao perigo se envolvendo com uma mulher estranha e aí... (Juízes 16:1-

31).  
– Saul se expôs, desobedecendo ao Senhor e perdeu o seu reinado (I Sam 13:8-14) . 
– Jesus disse a Pedro: “Satanás quer peneirá-lo como trigo...”, isto é, “cuidado Pedro, 

não se exponha. Satanás quer devorá-lo”.  
 
Podemos citar o exemplo também da cidade de Corinto, para onde Paulo enviou suas cartas 

mais extensas. Era uma cidade onde havia o templo de Afrodite, com 1000 prostitutas e era uma 
cidade notória por tudo que era pecaminoso. Paulo chegou a entregar uma pessoa, por causa do 
pecado imoral, à Satanás, para destruição do corpo (I Cor. 5:3-5).  
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Êxodo 20:5  “Eu sou o Senhor Deus, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a 3ª  e 
4ª  geração daqueles que me aborrecem.” 

Não canso de repetir a mesma coisa, é segurança para vós, pois a Bíblia diz em Efésios 4:27 
“Não deis lugar ao diabo”.  Isto é “NÃO SE EXPONHA!!!” 

 
Deus tem um plano maravilhoso para você. Quer usá-lo para sua glória, através de Jesus, 

Deus quer mudar a história de sua vida. Não se deixe enganar pela  sedução deste mundo, 
condenado ao Fogo (II Pedro 3:10-11).  Não entre pelo caminho dos ímpios (Salmo 1). 

 
Cuidado!!! – Não brinque com o pecado, ELE MATA!!!  (Romanos 6:23) – o DIABO É 

O PAI DA MENTIRA (Jó 8:44).  Ele é sujo, ele ajuda fazer mas não ajuda esconder, ele quer te 
envergonhar, te humilhar, te machucar e te destruir. Deus é Todo Poderoso, Ele te ama. Deus 
enviou Jesus a este mundo para morrer por nossos pecados, para derramar seu precioso sangue por 
nós, para nos lavar de toda imundície e maldade deste mundo tenebroso. Creia em Jesus,  confesse 
seu poderoso nome, lave-se no seu sangue e receba perdão dos pecados e vida abundante que só 
Jesus dá – Confesse teu pecado e abandone-o, hoje,  renegue-o e você alcançará misericórdia !!! 

 
Deus é fiel e através do sacrifício de Jesus na cruz do calvário e pelo poder de sua 

ressurreição, Ele pode fazer de você e de mim, pessoas santas, limpas e vitoriosas !!! 
 
Então diga: Eu não vou me expor mais,  pois Jesus me libertou. EU SOU LIVRE,  

LIVRE, LIVRE POR JESUS,  SENHOR DO UNIVERSO!!! 
 
Agora sim... use a internet, vá para seu computador com sabedoria, temor a Deus e lembre-

se das palavras do Senhor Jesus “Vá e não pequeis mais, para que não te aconteça coisas 
piores do que esta!!!” 
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Salmo 32:1-5  
“... enquanto calei os  meus pecados, envelheceram os meus ossos...” 

 
 
 
 
 
 
 Sempre gostei de jogar futebol, Quando adolescente cheguei a jogar em alguns clubes aqui 
em São Paulo, e quase cheguei à equipe profissional.  
 Lembro-me de um campeonato, quando fomos jogar no interior. Era a final do torneio; 
chegamos como francos-favoritos, e com a mão na taça, pois era a “toda poderosa” equipe da 
capital, contra a “fraca” equipe do interior. Apesar do jogo ser no campo do adversário, estávamos 
confiantes e certos da vitória. Mas... jogamos de maneira displicente, sem garra e não acreditando 
no potencial do adversário. No final perdemos por 2 x 0 e fomos vaiados e saímos humilhados de 
campo.  No vestiário, estávamos desconsolados e conversando sobre a derrota e o porque dela. 
Chegamos a três respostas:  1º menosprezamos o adversário;  2º faltou-nos humildade e 
determinação; 3º brincamos no campo do inimigo.   
 
 Antes de abordar o tema em questão, quero salientar que não sou contra o uso da internet, ou 
das tecnologias de hoje, pois sou usuário da internet para trabalho, estudos e lazer, e também gosto 
de TV a cabo, DVD, vídeo, som, fax, telefone celular, impressoras, e-mails, home teather, 
notebooks, palms  etc... Tudo isto é benção de Deus, quando usado para sua glória, para o 
trabalho, para estudos, pesquisas... e não para o serviço das trevas.  
 
 Neste capítulo vamos dar ênfase nos seguintes mandamentos da palavra de Deus  “Sede 
sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa 
tragar” (I Ped. 5:8).  Em II Cor. 11:14 a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz 
para tentar nos enganar e em Coríntios, Paulo diz “: todas as coisas me são lícitas mas nem 
todas me convém”.  
 
 Vamos neste capítulo ler e citar vários versículos bíblicos, por isto sugiro que você tenha em 
mãos, se possível, a sua Bíblia.  Não pare de ler aqui!!!,  pois Deus tem muito mais bênçãos para 
você neste livro, e não se esqueça, leia e coloque em prática estes ensinamentos para que “Satanás 
não alcance vantagem sobre você, pois não devemos ignorar seus ardis” (grande habilidade em 
seduzir e enganar).  – Então respire fundo... e vamos lá !!! 
 
 Como vimos no exemplo do jogo de futebol, a derrota foi dada  por três motivos, que por 
vezes são também os motivos de derrotas em nossa vida pessoal; por isto vamos analisá-los, a fim 
de que,  possamos obter vitória sobre todo mal e pecado que “tenazmente nos assediam” (Heb. 
12:1).  
 

- 1º motivo da derrota: “MENOSPREZAR O ADVERSÁRIO”  
Nas Escrituras Sagradas, a existência de Satanás (o adversário) é ensinada em 7 livros do 

Antigo Testamento, e em quase todos os livros do Novo Testamento. Os nomes de Satanás também 
são: Diabo (difamador); Lúcifer (filho da alva); Belzebu (Mat. 12:24); Belial (II Cor. 6:15); 
Maligno (I Jó 5:19); Tentador (I Tes. 3:5); Príncipe deste mundo (Jó 12:31); deus deste século (II 
Cor 4:4); Acusador (Ap. 12:10); Serpente (Ap. 12:9); Dragão (Ap. 12:3).    

Satanás é uma criatura, e é um ser espiritual, invisível e pertencia a ordem angelical dos 
querubins (Ezeq. 28:1-19).  É inteligente, cheio de estratégias,  conhece bem o ser humano, é astuto 
e muito perigoso.  
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Salmo 119:133 “Firma os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim, 
iniqüidade alguma” 

 
Os traços de sua personalidade são: ele é homicida e pai da mentira (Jó 8:44); mundano 

(ama as coisas dos homens e não as de Deus) (Mt. 16:23); é imundo, destruidor e ladrão (Jó 10:10); 
é enganador, desobediente (Ef. 2:2), é causador de divisões, brigas, contendas, bagunças, desordens 
(Mat. 13:24-30); é adorador do sexo ilícito, das prisões, das doenças; é traidor, pedra de tropeço; 
espinho na carne (II Cor. 12:7); ele é opressor e cruel.  

Alguns cristãos renomados, dizem que só precisamos conhecer a Deus, o seu amor, as 
Escrituras e o seu poder; e não levam em consideração o assunto abordado que é conhecer a 
Satanás,  o adversário,  seus demônios e suas estratégias e planos, mas eu pergunto-vos:  de onde 
vem,  em nosso meio, os adultérios,  fornicações, impurezas, lascívias, idolatrias,  miséria, ódio, 
disputas,  ciúmes, discórdias,  invejas,  bebedices,  homicídios, roubos, glutonarias e coisas 
semelhantes?  - Não é do diabo, inimigo de nossas almas? – Assisti um filme, do gênero  suspense-
policial, chamado Os Suspeitos.  Neste filme o assassino procurado, estava ajudando a polícia a 
encontrar o culpado, que era ele mesmo,  isto é,  ele estava enganando a todos,  e em certa parte do 
filme, ele disse ao detetive “Sabe,  sr. Policial,  a maior vitória de Satanás sobre a humanidade é 
levá-la a pensar que ele não existe”.  – E, é esta a estratégia do nosso inimigo,  que o 
desprezemos, que não o consideremos como perigoso e atuante. Ele atua na política,  nos governos, 
no cinema, na TV, no teatro, no rádio, na internet,  etc.  Só a Igreja do Senhor Jesus pode derrotá-lo 
e paralisá-lo (Mat. 16:18) – Entendo, que nem tudo o que o ser humano passa, é atuação do 
adversário. Há muitas situações, em que as pessoas sofrem,  por conseqüência de atitudes não 
pensadas, ou de falta de experiência de vida,  ou mesmos erros propositais; mas mesmo assim o 
inimigo procura tomar proveito para ganhar terreno e oprimir – não fique com medo dele, Jesus 
Cristo,  o Senhor do Universo, além de derrotá-lo (Heb. 2:14) e colocá-lo ao desprezo (Col. 2:15), 
nos deu poder e autoridade sobre o diabo e seus demônios (Mc. 16:17) – mas não esqueça, você 
está em uma guerra contra inimigos invisíveis e perigosos, que usam de muitas artimanhas para 
nos afastar da vontade de Deus. Por ex.: a luxúria do mundo, os prazeres da carne,  os atrativos dos 
olhos, o dinheiro fácil, mulheres bonitas, roupas e jóias caríssimas em excesso, viagens pelo mundo 
todo, sem propósito, o poder sobre os mais fracos... Eu sei que Deus nos deu muitas coisas boas 
para desfrutarmos neste mundo, não sou contra o uso delas, mas, tudo que é feito sem o propósito 
de glorificar a Deus,  abençoar a família, o próximo, e salvar almas para Cristo, é prejudicial, 
terreno, maligno e egoísta.  

- E na internet, será que o adversário (satanás) está presente?  - Claro que sim, é só 
olharmos as estatísticas e verificarmos que os sites mais acessados são de pornografia, horóscopos, 
numerologias, fofocas,  drogas, pedofilias,  magia negra, ocultismo,  bruxarias, entre outros.  

Neste primeiro tópico, devemos em resumo, não desprezar o adversário, antes porém 
devemos nos revestir da armadura de Deus (Ef. 6:10-18); orar em todo tempo, jejuar, ler a Bíblia, 
ler livros evangélicos, acessar sites que nos edifiquem, ouvir CD’s com o som do céu,  nos 
enchermos do Espírito Santo (Ef. 5:18) e principalmente não faltar na igreja,  viu !!!  

 
O 2º motivo da derrota é a falta de humildade e determinação. A palavra de Deus nos 

alerta dizendo “não vos aperteis da simplicidade que há no evangelho de Cristo” (    ) – A falta de 
humildade, isto é, a soberba, é um adversário tão perigoso,  quanto ao anterior.  – A palavra soberba 
significa: altivez,  arrogância, orgulho, vaidade em excesso. – A Bíblia no livro de provérbios, diz 
que “A soberba precede a ruína,  e a altivez do espírito a queda”.  – Podemos citar exemplos 
conhecidíssimos de soberba (falta de humildade), que aconteceram na história da humanidade. –  O 
navio Titanic é um deles,  quando no término de sua construção, um de seus engenheiros disse: 
“Este nem Deus afunda”.  Mas na noite fria de domingo, do dia 14 de abril  de 1912,  por volta das 
23 horas e 40 minutos, o Titanic chocou-se com um iceberg,  e duas horas depois estava no fundo 
do oceano.  
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Salmo 119:105  
“Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para  o meu caminho”  

 O candidato da Aliança Democrática, Dr. Tancredo Neves,  eleito em 1984 à presidência da 
República disse “Agora nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto”.  Mas em 22 de abril 
de 1985 ele falece,  sem mesmo ter assumido a Presidência.   
 
 Outro exemplo é o do famoso grupo Beatles, quando um de seus integrantes disse “Somos 
mais famosos que Jesus Cristo” e após não muito tempo a esta declaração infeliz,  o grupo estava 
rachado e dividido.   
 
 Ou quantos outros exemplos de soberba temos ainda; - A maneira como morreu Deeby 
Moore, a derrota da poderosa equipe de basquete americano, para o Brasil no Panamericano de 
1987, a derrota do Palmeiras  para a Inter de Limeira pela final do Campeonato Paulista da época, a 
derrota do “temido” Mike Tyson, entre tantas outras...  O que precisamos entender é que a 
SOBERANIA pertence a Deus,  só Deus é o Todo Poderoso, e nós somos pó e ao pó 
voltaremos.  
 
 - Jesus disse “... aprendam de mim,  porque eu sou manso e humilde de coração e 
achareis descanso para as vossas almas” (Mat. 11:28-30) – “Não sejamos soberbos,  arrogantes,  
amantes de si mesmos, pois Deus abomina tal pessoa”.  (Fil., 3:18-19). 
 
 - Que nunca achemos que fizemos tudo, que já conseguimos tudo, que já chegamos lá; não!! 
! Fiquemos com a orientação do Senhor Jesus que diz: “Depois de ter feito tudo, considere-se 
servo inútil” (Lc 17:10)  
 
 - E temos também a falta de determinação, como inimigo de nossas vidas.  Conta a história 
que o inventor da lâmpada,  Tomaz Edson, tentou mais de 500 vezes até conseguir descobri-la,  e 
entre uma e outra tentativa, seus colegas diziam: “pare com isto, você é um louco, já tentou 500 
vezes e não conseguiu,  deixe isto para lá...”,  mas ele dizia: “não vou parar aqui,  pois estou 500 
vezes mais próximo da vitória.”.  
 
 Deus se agrada de pessoas perseverantes, determinadas, pois o importante não é ter 
medo de errar, de cair,  o importante é não ficar prostrado, parado. Por isto, caro leitor, 
ajudando-o a retomar sua leitura,  lembre-se:  

1º) Não se deixe ser usado, mas use (internet). 
2º) Não se exponha ao perigo,  tema a Deus. 
3º) Não ignore o adversário e suas artimanhas. 
4º) Não seja soberbo. 
5º) Seja perseverante,  leia e medite em Heb 1:1-40 e em nome do Senhor Jesus Cristo, 

Filho de Deus vivo,  levante-se,  sacuda a poeira e dê a volta por cima !!! 
 
Para encerrar este capítulo,  temos o 3º motivo da derrota de minha equipe no começo,  

lembra-se?  Que é o título: “Não brinque no campo do inimigo,  para não ser devorado.” 
Lembro-me, quando certa vez,  fui viajar com minha família e ficamos hospedados em um 

hotel de frente para a praia,  em um dos lugares mais lindos que já fui. Da janela do nosso quarto,  
havia uma vista maravilhosa, e enquanto apreciava toda aquela beleza ouvi uma voz que dizia: 
“tudo isto te darei se prostrado me adorares”.  Logo me veio a mente o texto de Mateus capítulo 4,  
quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo e nos versículos 8 e 9 onde o diabo leva Jesus a um 
monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhes diz: “tudo isto te 
darei se prostrado me adorares.”  
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Isaias 59:2 
 “Mas as vossas iniqüidades, fazem separação entre vós e vosso Deus”  

Que lição tiramos desta experiência?  A lição que o mundo jaz no maligno. O sistema 
diabólico deste mundo não condiz com os princípios bíblicos. A Bíblia diz que quem é amigo do 
mundo, constitui-se inimigo de Deus. Paulo em Filipenses 3:20 nos alerta dizendo: “... mas nossa 
pátria está nos céus...”   Jesus disse “meus discípulos não são deste mundo, como eu também 
não sou”.  (Jó 17:18).  Jesus em João 8:23 disse para os fariseus “vós sois daqui de baixo, eu sou lá 
de cima; vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou”.   – É inconcebível, alguém que quer servir 
a Deus, pregar o evangelho,  ser cheio do Espírito Santo,  ser fiel e santo cooperador de Cristo,  
ande conforme o mundo e tenha seu estilo de vida , acesse os sites que o mundo acessa, ir nos 
lugares que os incrédulos vão... não !!! não é assim que Cristo nos ensina!  

- O mundo tenta fazer com que os cristãos se conformem com os padrões dele. O sistema do 
mundo tenta ditar nossos valores, encaixar-nos em tais moldes. Os governos,  televisão,  o sistema 
educacional, a imprensa,  a música, a literatura,  a arte, a internet exercem pressão tremenda para 
nos afastar da vontade de Deus. Romanos 12:1-2 diz que “... não devemos tomar a forma deste 
mundo”.  Glória a Deus que Jesus exclamou “Está consumado, Eu venci o mundo”. .  em I João 
5:4-5 o escritor, pela revelação do Espírito Santo nos traz a maravilhosa notícia “Esta é a vitória 
que vence o mundo,  a nossa fé em Jesus”.  

- Em Gálatas 6:14 está escrito,  uma das declarações mais lindas de um filho de Deus 
“longe esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo 
está crucificado para mim, eu para o mundo.” 

 
O mundo que você vê hoje,  seus grandes prédios, hotéis luxuosos,  prazeres dos bingos,  

bares, boates, cassinos,  estão condenados ao fogo (II Pedro 3:10-13)  “Tudo o que há no mundo, a 
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos em soberba da vida,  não procedem do Pai, 
mas procedem do mundo (I Jó 2:16).  Em João 16:11 Jesus disse “Que o príncipe deste mundo está 
julgado”.    

 
Para encerrar este capítulo, te digo, seja espiritual,  fervoroso,  celestial (I Cor 2:15), ame a 

Deus,  sirva a Jesus até a morte,  creia na Bíblia Sagrada, abandone as obras da carne,  resista ao 
diabo, não ande como o mundo anda,  não saia da igreja; pois fazendo isto não há inimigo que possa 
destruí-lo, e nunca se esqueça  “Não brinque no campo do inimigo (mundo)”.  Neste mundo 
estamos só de passagem,  aguardando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos levará para 
estarmos com Ele para sempre, em um novo céu e nova terra !!! (Apoc. 21:1)  

 
E por fim quero dizer-lhe: vá para seu computador e não se esqueça das palavras do 

Senhor Jesus: “Ao que vencer, dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono,  assim como 
também eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono”. (Apoc. 3:21).  
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Mateus 24:12  “e por se multiplicar a iniqüidade, o amor de quase todos se esfriará”.  

 
 
 
 
 
 
 Você não pode imaginar, amado(a) leitor(a), como existem milhares de seitas e religiões 
pelo mundo.  
 Pela internet,  milhares de pessoas têm buscado respostas para suas inquietudes e crises, 
através de seitas diabólicas, sem fundamentos, e totalmente terrenas,  malignas e animal, como está 
escrito em Tiago 3:15. 
 
 Meu propósito neste capítulo, não é apenas que você conheça  as seitas, suas doutrinas, ou 
que você não acesse sites diabólicos, mas meu propósito vai além disto.  Sei que através da 
abordagem deste assunto polêmico, vou ganhar amigos e também muitos inimigos, mas para mim o 
que importa é agradar a Deus e não aos homens.  Quero, na verdade, desmascarar todas as seitas 
e religiões que não confessem o seguinte: -Que só Jesus salva  (Atos 4:12);  que Jesus é o 
Senhor (Fil. 2:11); que Jesus derramou sangue (I Jó 1:7); que Jesus veio em carne (I Jó 5:6); 
que Jesus é o Filho de Deus vivo, o Cristo, o Messias (I Jó 5:1); que Jesus está vivo (Apoc. 
1:17-18); que Jesus reina (Heb. 1:1-14); que Jesus é Deus perfeito (Heb. 13:8) e que Jesus 
voltará (Apoc. 1:7). 
 Quem negar esta verdade é digno de inferno !!! 
 
 - A palavra de Deus em I Jó 4:4 diz “Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos 
profetas,  porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo”.  
 - Paulo em Gálatas 1:8 diz “mas ainda que um anjo do céu descer e nos pregar outro 
evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema” (maldito).  O evangelho que Paulo 
pregava, era que só em Jesus havia libertação, paz e salvação e ninguém além de Jesus pode libertar 
todo homem e o homem todo (I Cor. 1:17-18).  
 - Em I Timóteo 6:3-5, Paulo diz que “se alguém ensina outra doutrina além desta é 
enfatuado e nada entende”.   
 - Também em I Timóteo 4:1-5, Paulo diz “Ora o Espírito Santo afirma expressamente que 
nos últimos tempos alguns apostatarão da Fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos 
de demônios... – Em Efésios 4:13-14, o Espírito Santo nos alerta para que “... fiquemos firmes em 
Jesus, a fim de que, não sejamos levados por todo vento de doutrina, e nem pela artimanha de 
homens astutos”.  
 Jesus disse: “A doutrina que vos ensino não é minha, mas é daquele que me enviou”. (Jó 
7:17).  Jesus ainda nos adverte em Mt. 24:23-28 que ... “surgiram falsos cristãos e falsos 
profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar...” 
 Em Zacarias 3:1 – a palavra de Deus diz que “Satanás estava a direita do sumo sacerdote 
Josué, para se lhe opor”.  (verdade x mentira).  
 Satanás é o pai da mentira, ele anda na contra mão da Bíblia, ele odeia a Jesus e os 
cristãos; por isto todas as religiões e seitas que serão citadas são obras dele, e eu e você não 
devemos dar crédito a elas e muito menos obedecê-las, por mais “bonitas e caridosas” que 
pareçam.  – Antes de transcrevê-las, quero que você, precioso(a) leitor(a), preste muita atenção 
nisto. – Precisamos nos proteger dos ataques do diabo, mas também precisamos enfrentar o reino 
de Satanás, pois todo cristão que determina em ocupar-se com o evangelho do Senhor Jesus 
Cristo, passa a ser um alvo certo do inferno, e precisamos e vamos contra-atacar, pois o sangue 

do Cordeiro e a palavra de testemunho nos protegem (Apoc. 12:11).  
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Isaías 55:7  “Deixe o perverso o seu caminho e o malicioso os seus pensamentos maus,  e 
se converta ao Senhor.” 

 A Bíblia diz em II cor. 10:3-5 o seguinte “Porque, embora andando na carne, não militamos 
segundo à carne,  porque as armas de nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para 
destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, 
levando todo pensamento a obediência de Cristo”.  
 
 Você nasceu para ser de Jesus,  para servir a Jesus,  para amar a Jesus,  para ler a 
Bíblia, para usar a internet para glória de Jesus, para ser um cristão vencedor!!!  e também 
você nasceu par machucar e vencer a Satanás,  pelo poder do Espírito Santo; então, 
primeiramente vou lhe mostrar em quem e no que você deve crer e obedecer até a morte, e aí 
depois, finalmente, expor todas as seitas, religiões e suas ilusões mentirosas, claro  que tudo 
isto com  a graça de Deus, com a iluminação e inspiração do Espírito Santo e com base 
unicamente na boa e eterna Palavra de Deus (Bíblia Sagrada), e que toda glória, honra, 
louvor, domínio, majestade, exaltação e adoração seja dada a Jesus Cristo, o Único Senhor e 
Salvador de nossas vidas !!! 
 
 Quando Adão e Eva pecaram, toda raça humana recebeu em si uma natureza má e perversa 
(Rom. 5:12) e que todos, após este fato, nascem em pecado, condenados à morte física e ao 
inferno(Salmo 51:5).  
 Mas Deus, amou o ser humano de uma tal maneira, que enviou seu Único e precioso Filho,  
Jesus, para salvar este homem,  resgatá-lo do pecado e reconciliá-lo consigo mesmo (Jó 3:16, Rom. 
5:8, II Cor 5:21). 
 Jesus foi para cruz,  a cruz do pecador, a cruz que era minha e sua. E Ele sofreu,  foi 
esbofeteado, cuspido,  humilhado, carregou no seu corpo, na cruz,  todo nosso pecado e nos amou 
até a morte, pois por mim e por você suou até gotas de sangue (Isaías 53:1-12, Mar. 14:32-42).  
Suas mãos e seus pés foram transpassados por enormes pregos, mas ao terceiro dia, após descer até 
o inferno e pregar o evangelho aos espíritos em prisão (I Pedro 3:19) e tomar do diabo a chave da 
morte e do inferno (Apoc. 1:18), Ele ressuscitou.  Aleluia e está vivo !!! (Ef. 2:6).  Jesus triunfou 
sobre a morte e foi exaltado nos céus (Lu 24:50-53) e glorificado à direita de Deus, onde está hoje, 
reinando vitorioso e vendo você ler este livro e te pergunta, com muito amor por ti: “Para você, 
quem eu sou?” Jesus mesmo te responde: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; Eu sou o bom 
Pastor, eu sou o primeiro e o último, eu sou o Senhor dos senhores e Rei dos reis.” 
 
 Aí está a verdade em que cremos: que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou 
para nos dar vida nova e está vivo à direita de Deus e um dia voltará para buscar os que crêem 
no seu nome e o serviram com fidelidade e zelo, pois todo que confessar o nome de Jesus  será 
salvo, e esta é a vontade de Deus, que todos se arrependam e se convertam a JESUS CRISTO, o 
Único Salvador.  
 
 Leia na Bíblia os textos referentes à salvação que Deus preparou-nos, em Jesus: João 3:3-16;  
Atos 4:12;  João 8:31-36;  I Jó 5:1-21;  Gal. 3:13;  Gal. 2:20;  Rom. 6:5-14;  II Cor 5:14-21;  Eféz. 
2:1-10;  Colos. 2:13-17;  Col. 1:13;  Atos 16:31;  Atos 2:21-36;  Atos 3:19-20;  Salmo 68:19-20; 
Mal. 4:2;  Lucas 1:68-79;  Rom. 1:16;  Rom. 8:1-39;  Rom. 13:11; Fil. 2:12;  Isaías 9:6-7;  Hob. 
2:1-18;  Heb 5:7-10;  I Pod. 1:3-9;  Jud. 1:3;  I Tim. 1:15;  I Cor. 1:17-31;  Tito 2:11-15; Rom. 8:1-
39.  Aqui você tem 30  referências da Bíblia sobre a salvação. Leia todos, medite, memorize, 
pregue,  creia e viva estas promessas !!! , pois Jesus disse “Errais,  pois não conheceis as 
escrituras e nem o poder de Deus”.  
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Mateus 5:28  “Jesus disse:  qualquer que olhar para uma mulher com intenção 
impura,  comete adultério com ela”.  

 Agora que você já conhece o plano de Deus par sua redenção e salvação, vamos, finalmente, 
mostrar todas as seitas e suas mentiras, através de quadros divididos por assuntos e revelar em 
mentiras, do diabo, os homens por ignorância ou cegueira  espiritual, eles crêem.  
 
 

E a você precioso(a) leitor(a) te digo, com muito amor, e em nome do Senhor Jesus Cristo: - 
Não obedeça estas seitas,  não participe em nenhuma delas, não ouça suas mensagens diabólicas, 
pois são cegos guiando outros cegos.  O criador deles é Satanás, pai da mentira, nosso inimigo.  

 
Na internet não aceite essas obras das trevas; não acesse sites que não exaltem a Deus e a 

seu Filho Jesus. 
 
Cuidado, o diabo está on line, para enganar, roubar, seduzir, mentir.  
Não só na internet, mas estas seitas aqui descritas estão em livro, fitas de vídeo, na esquina 

de nossas casas, na tradição de nossos familiares.  
Eles não são de Deus !!! Deus não está n’Eles !!!  
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Nome da 
Seita 

 
Fundador 

 
Mensagem 

 
Igreja 

 
Deus 

 
Jesus 

 
Salvação 

Ressur-
reição 

de  
Jesus 

 
Escrituras 

Legião da 

Boa Vontade 

 

Alziro  

Zarur 

Assim como 

Jesus todos 

poderão 

alcançar a 

perfeição após 

muitas 

reencarnações 

Todos são 

cristãos, 

independentes 

da religião 

 

Impessoal 

Não é 

Deus e não 

teve corpo 

humano 

Através da 

caridade e  

reencarnações 

sucessivas 

 

Não 

Livros da 

LBV 

Espiritismo 

(kardecista) 

Dr. 

Hippolyte 

León 

Denizard 

Rivail, 

vulgo 

Alankardec 

Assim como 

Jesus, todos 

poderão 

alcançar a 

perfeição após 

muitas 

reencarnações 

O Espiritismo 

é a igreja 

restaurada, é 

o consolador 

prometido por 

Jesus 

 

Impessoal 

Não é 

Deus e 

nem teve 

corpo 

humano 

Através da 

caridade e  

reencarnações 

sucessivas 

 

Não 

Livros de 

Allan 

Kardec e 

outros  

Testemunhas 

de Jeová 

Charles 

Tuze Russel 

em 1881 

Jesus abriu a 

porta para 

conquistarmos 

nossa salvação 

144.000 

ungidos que 

vão para  o 

céu 

Jeová que 

é uma só 

pessoa 

Não é 

Deus, é o 

arcanjo 

Miguel, a 

primeira e 

única 

criatura de 

Jeová 

Obedecendo 

ordens da 

sociedade , 

torre de vigia 

 

Não 

A Bíblia 

deles 

(tradução do 

mundo 

novo) + 

literaturas 

dos líderes 

Maçonaria Anderson e 

Desagulliers 

(Londres, 

1717) 

Buscar o 

próprio 

aperfeiçoamento 

Sala azul ou 

loja azul 

Impessoal 

como 

força 

superior 

Um grande 

mestre, 

semelhante 

a Buda, 

Maomé, 

etc. 

Erguer 

templos à 

virtude e 

cavar 

masmorras 

aos vícios 

 

Não 

Rituais e 

manuais 

secretos 

Mormonismo Joseph 

Smith 

(fundado em 

1830) 

Alcançar a 

divindade pelas 

ordenanças do 

evangelho 

mórmon 

Membros da 

igreja de 

Jesus Cristo 

dos Santos 

dos Últimos 

Dias 

 

Tríade   

3 Deuses 

 

Não é 

Deus. É 

irmão de 

Lúcifer e 

dos 

homens 

Salvação 

pelas boas 

obras de 

igreja 

mórmon 

 

Sim 

A Bíblia, 

livro de 

mórmon, 

doutrina e 

convênios, 

pérola de 

grande valor.  
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Nome da 
Seita 

 
Fundador 

 
Mensagem 

 
Igreja 

 
Deus 

 
Jesus 

 
Salvação 

Ressur-
reição de  

Jesus 

 
Escrituras 

Catolicismo 

romano 

Segundo 

eles,  Jesus,  

sobre a 

pedra que é 

Pedro 

(considerado 

1º papa) 

Sacramentos,  

caridade, 

culto a Maria 

e os “santos”. 

Purgatório e 

obediência ao 

Papa.  

Os 

membros 

da igreja 

católica 

apostólica 

romana.  

Trindade 3 

pessoas em 

uma só. Deus 

Deus em 

carne,  

duas 

pessoas da 

trindade 

Fora da igreja 

católica 

apostólica 

romana, não há 

salvação 

 

 

Sim 

A Bíblia 

(mais 7 

livros 

apócrifos) e 

mais a 

tradição 

(dogmas). 

Ciência 

cristã 

Mary Baker 

Eddy 

Crenças 

religiosas,  

extraídas dos 

ensinos de 

Jesus e 

rejeitam a 

expiação 

Uma 

coletânea 

de idéias 

espirituais 

Presença 

impessoal 

universal 

Um 

homem 

afinado 

com a 

consciência 

divina 

 

Ser  

correto 

 

Não 

Chave para 

escrituras 

miscelâneas 

Budismo Buda 

(Siddartha 

Gautama  

em 525 aC. 

 

O alva da 

vida é o 

nirvana para 

escapar do 

sofrimento 

Não 

possuem  

Não existe. 

Buda é 

considerado 

por alguns 

como uma 

consciência 

universal 

iluminada 

Menor  

que  

Buda 

O Nirvana 

(inexistência 

que pode ser 

alcançada 

seguindo-se o 

comando das 

oito vidas). 

 

Não 

A impitaka 

(três cestos) 

que têm mais 

de 100 

volumes 

Islamismo Maomé 

 (610 dC) 

Só Allah é 

Deus e 

Maomé é o 

seu profeta 

Templos 

islâmicos 

Alá, um juiz 

severo. Não é 

descrito como 

amoroso 

É um 

dentre mais 

de 124 mil 

profetas 

enviados 

por Deus a 

várias 

culturas. 

Não é 

Deus,  não 

foi 

crucificado 

O equilíbrio 

entre as boas e 

más obras 

determina o 

destino eterno 

no paraíso ou 

no inferno  

Não 

ressuscitou 

porque não 

morreu 

O Corão e 

Hadith; a 

Bíblia é 

aceita mas 

considerada 

corrompida. 

Nova era ? Todos são 

deuses e só 

precisam se 

conscientizar 

disso 

? Deus é uma 

forca não uma 

pessoa. Tudo e 

todos são 

deuses 

Não é 

verdadeiro 

Deus nem 

Salvador, 

mas um 

O mau carma 

tem que ser 

compensado 

com um bom 

carma 

Jesus não 

ressuscitou 

fisicamente,  

mas subiu a 

um nível 

Escritos 

Ching, 

Hindus, 

Budistas, 

Taoístas, 
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mestre 

elevado. 

espiritual 

mais alto 

crenças 

americanas 

nativas e 

magia em 

geral. 

Umbanda ? Solução de 

problemas 

imediatos 

com ajuda 

dos espíritos 

Terrenos 

de 

umbanda 

Zambi é único, 

onipotente, 

irrepresentável, 

adorado sob 

vários nomes. 

Oxalá novo Prática de 

caridade 

material e  

espiritual como 

meio de 

evolução 

cármica 

 

Não 

Tradição 

oral e livros 

do gênero 

Candomblé Primeiro 

templo 

erguido na 

Bahia na 1ª 

metade do 

século 

Dança 

religiosa de 

origem 

africana 

através da 

qual as 

pessoas 

homenageiam 

seus orixás 

Terrenos 

e tendas 

de 

macumba 

Olodumarê, 

criador de 

todas as coisas,  

eterno e todo 

poderoso 

Não crêem  Ao morrer o 

candomblecista 

vai para o 

Orum (novos 

céus sob o 

comando de 

Iansã) 

 

Não 

Tradição 

oral e livros 

do gênero 

Hinduísmo ? O homem 

deve se 

conformar 

com sua 

condição para 

alcançar uma 

vida melhor 

na próxima 

encarnação 

Templos 

religiosos 

O Absoluto. 

Um espírito 

universal 

(Brahman) 

vários deuses 

são 

manifestações 

dele. 

É um 

mestre ou a 

vatar (uma 

encarnação 

de vishnu) 

Sua morte 

não foi 

expiatório 

Libertação dos 

ciclos de 

reencarnação, e 

absorção em 

Brahnan 

alcançadas 

através da yoga 

e meditação 

 

Não 

Vedas,  

Upanishads  

Bhagavad 
Gita 

Meninos de 

Deus 

Daniel 

Branch Berg 

(1968) 

Desistir de 

tudo para 

seguir a 

Jesus. Já 

usaram a 

prostituição 

para atrair 

novos 

adeptos.  

Família 

do Amor 

Pai, Filho e 

Espírito Santo 

mas não 

Trindade 

Foi uma 

criação de 

Deus 

Em vários 

deuses 

 

Não 

Carta mo 

Cartas 
escritas 

por David 
“Moisés” 

Berg. 
Mesmo nível 
de inspiração 
do antigo e 

novo 
testamento.  
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I João 2:1  “Filhinhos,  estas cousas vos escrevo para que não pequeis, mas se algum 
pecar,  temos advogado nos céus – Jesus Cristo, o Justo...”  

Todas as seitas citadas são contrárias aos padrões da Bíblia Sagradas, apesar de muitas 
parecerem candoros,  inofensivos e espirituais, o seu conteúdo principal (de todas) é maligno. 
Poderíamos descrever ainda, o Indaismo, que negam Jesus como Salvador, o Ateísmo que diz que 
não há ressurreição, nem milagres; o Moonismo que crêem que o Sr. Moon é o rei dos reis e senhor 
dos senhores; os Harecrischimas entre outros tantos, que de igual modo, em relação as seitas 
anteriores,  vos digo: “não sigam e nem obedeçam estas doutrinas que negam nosso Único e 
Soberano Salvador,  o Senhor Jesus Cristo. – Não  podemos esquecer de adverti-lo(a) sobre a 
doutrina e tradições  dos homens. Por exemplo: igrejas que proíbem mulheres de cortar o cabelo, 
usar calças, brincos,  maquiagens; algumas dizem que precisamos guardar os sábados, outras dizem 
que se não participarmos de sua congregação não  seremos salvos. Outros proíbem comidas, 
casamentos. FUJA !!!  Fuja mesmo, meu querido(a)  leitor(a), destas confusões humanas e julgo de 
demônios, que se dizem piedosos, mas na sua maioria negam o Senhor com suas obras (Tiago 1:22,  
Tito 1:16). 

 
Para encerrar este capítulo, gostaria de lembrá-los e alertá-los:  “Tome muito cuidado 

com o que você pesquisa na internet, sobre auto-ajuda,  sobre o mundo espiritual,  sobre 
ocultismo,  filosofias de vida ou mesmo sobre crenças em geral”.  

 
Deus ama você muito e Jesus é o melhor d’Ele pra você. Jesus disse: “Conhecereis a 

verdade e a verdade vos libertará.” E o diabo diz: “conhecereis a mentira e a mentira vos 
escravizará”.  – Fique com Jesus e seus ensinamentos.  

 
No penúltimo capítulo deste livro,  vamos abordar o assunto mais importante do Universo e 

da existência de qualquer ser humano: 
 
JESUS: ESTE MARAVILHOSO SALVADOR !!! 
 
Tudo o que eu você precisamos está em Jesus: alegria, paz,  salvação,  esperança, 

prosperidade,  sentido de viver,  restauração,  restituição, amor,  santidade, harmonia,  amizade, 
perdão,  libertação, justiça; tudo, tudo, tudo de melhor está em Jesus,  Filho do Deus vivo !!!  

 
Então não pare de ler aqui; bola pra frente e diga não a tudo e a todos que seguem o Senhor 

Jesus Cristo!!! 
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Judas 1:20 – “Vós porém irmãos, edifiquem a vossa fé, orem no Espírito Santo,  e 
guardai-vos no amor de Deus...”  

 
 
 
 
 
 
 
 Não pense, caro leitor, que estamos fugindo do título do livro “Um clic para o inferno”;  não, 
nós não estamos.  Somente quero, pela graça de Deus,  ampliar sua visão, no que tange, os perigos 
de não andarmos conforme as Escrituras Sagradas.  
 Isto não é só na internet. Você deve honrar e temer ao Senhor Jesus,  e sim, também, na 
locadora, no cinema,  quando você vai a banca de Jornal,  nas lojas de CD’s, quando assiste TV... 
em todos os lugares,  e em qualquer situação, você tem que agir de maneira íntegra,  sensata e 
irrepreensível (I Ped. 1:3-9).  
 
 O título deste capítulo é muito atual e também gera, não pouca polêmica, pois quando 
olhamos para a sociedade de hoje,  o que vemos impregnado,  em seu estilo de vida?  - não é a 
malícia, a sensualidade e toda sorte de impurezas?  
 
 Quantos homens casados, que traem suas esposas!!! E o pior, hoje em dia, as traem com 
outros homens ! Quantos adolescentes presos a pornografias e sexo explícito !  Quantas moças e 
mulheres bonitas e bem sucedidas são lésbicas; quantos bordéis, boates e “inferninhos” espalhados 
por todas as esquinas; quantas pessoas presas ao homossexualismo,  isto,  em todas as classes 
sociais; quantas almas, preciosas, se desviaram do Senhor, e entraram pelo caminho da 
malícia,  sensualidade e impurezas (Judas 1:18-19); enfim... como está atolada de pornografia, 
malícia,  sensualidade, as videolocadoras, as bancas de Jornais, os filmes, o cinema, as novelas,  as 
revistas, a internet, etc... – mas, porque devemos nos guardar destas coisas?  Porque a sociedade é 
tão envolvida com isto? O que Deus pensa de tudo isto?  Como vencer esses inimigos?   
 
 Estas e outras perguntas, permeiam nossos corações todos os dias !  - Em quem devemos 
confiar? E a quem devemos pedir socorro ? 
 

Primeiramente, quero abordar, o que é a malícia, a sensualidade e as impurezas, e de onde 
elas vêem.   

A palavra malícia significa:  propensão para o mal; astúcia;  esperteza (empregadas para 
prejudicar alguém); dissimulação.  

Sensualidade significa:  propensão para os prazeres sexuais; luxúria; lascívia; lúbrico; 
voluptuoso. 

Impureza significa: coisa impura; sujeira; algo que tem mistura; imoral; impudico; 
imundo.  

Estão aí, três coisas que Deus nosso Criador,  abomina. Estas palavras e atitudes de; são 
reprováveis  por Deus, a ponto D’Ele dizer em sua palavra que os “tais que praticam estas coisas, 
são passíveis da sentença de morte” (Rom 1:28-32); e eu não herdaram o reino de Deus (Efe 5:19-
21), e ainda, que se os mesmos, não se arrependerem, irão para o inferno (Mat 25:41) – Mas, como 
então, podemos ser salvos, desta natureza má e perversa?  Quem pode nos salvar?  E como ela 
entrou no mundo?   
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Mateus 16:23  - Disse Jesus: “Arreda-te satanás, porque você só pensa nas coisas dos 
homens e não cogitas as coisas de Deus”.   

Vamos agora tratar da seguinte questão:  “Como, esta natureza horrível, entrou no mundo e 
está dentro do ser humano sem Cristo” – Para esclarecer esta dúvida, como as demais, uso como 
base a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus – infalível, digna de toda aceitação e inspirada 100% 
pelo próprio Deus.  

– No livro de Romanos 5:12 está escrito “Portanto, assim como por um homem entrou o 
pecado no mundo, e pelo pecado à morte, assim também a morte passou a todos os homens porque 
todos pecaram”.  – Quando Deus fez o homem,  o fez perfeito, santo, justo, bondoso, puro e 
irrepreensível; Deus não o fez  bitolado em uma religião, nem um “extra-terrestre”.  Antes o criou a 
sua imagem e semelhança (Gen 1:26)  E deu poder, inteligência, habilidades a este ser (Gen 1:28-
31).  Deus o abençoou e lhe ordenou (pois Deus é o Único Senhor);  “De toda árvore do jardim,  
comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia 
em que dela comeres, certamente morrerás” (Gen 2:16-17).  Existe um ditado popular, muito sábio, 
que diz” A obediência gera benção, e a desobediência gera maldição”.  Pois bem,  o homem 
desobedecerá à ordem do Senhor Deus, todo poderoso, e juntamente com sua mulher comeram do 
“fruto proibido”.   

 
E desde aquela atitude de desobediência a Deus, o homem recebeu em si uma natureza 

má, perversa e doentia; que o inclina a praticar toda sorte de maldade, tais como: 
assassinatos, roubos, mentiras, estupros, malícias, impurezas, desonestidades, 
homossexualismo, lesbianismo,  desobediência aos pais, as autoridades, entre tantas outras.  

 
Aquele homem que foi feito à semelhança de Deus, íntegro e reto, agora estava a 

semelhança daquele,  que o enganou, o diabo. Jesus em João 8:44,  disse a um grupo de pessoas que 
se diziam muito religiosas e se julgavam filhos de Deus:  “Vós tendes por pai ao diabo, e quereis 
satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, 
porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira,  fala do que lhe é próprio, porque é 
mentiroso e pai da mentira”. – Nenhum pai ou mãe, em sã consciência,  ensina seu filho à mentir,  à 
roubar,  a desobedecê-los; mas todos nascem com esta natureza; herdada de Adão e Eva.  O 
salmista Davi, grande rei sobre Israel, reconheceu esta verdade em sua vida, apesar  de ser muito 
inteligente e habilidoso em seu trabalho, ele disse: “Eu nasci em iniqüidade e maldade, e em pecado 
me concebeu minha mãe” (Salmo 51:5).  O maior apóstolo de todos os tempos, Paulo (antes de 
provar libertação total em Cristo), exclamou: “Eu quero fazer o bem, mas não consigo e o mal que 
não quero praticar, este eu faço; não agüento mais !!! – miserável homem que sou, quem me livrará 
do corpo desta morte”?  (Rom. 7:18-25).  

 
O pecado,  amado(a) leitor(a) é terrível !!! – O pecado destrói,  corrói, mata !!! – Agora, pára 

um minuto,  firme seu pensamento em Deus, respire fundo..., encha os pulmões de ar e solte 
devagar, e diga em alta voz: “MAS GRAÇAS A DEUS,  POR JESUS CRISTO, NOSSO 
SALVADOR E SENHOR, QUE DESTRUIU TODOS OS NOSSOS INIMIGOS E NOS FEZ, 
MAIS QUE VENCEDORES!!! (Rom. 8:37)”.  

A malícia, a impureza e a sensualidade, na vida do homem são por causa desta natureza 
perversa, e também porque o diabo oprime e acusa todas estas pessoas; levando-as, à prática destes 
atos selvagens e impuros; e o diabo procura cauterizar suas mentes, endurecer seus corações e cegar 
completamente milhares e milhares de vidas (II Cor. 4:4) – Quantos empresários, artistas, 
esportistas, Jornalistas, pessoas estudadas e respeitadas ao “olho nu”  da sociedade, estão cheias de 
pecado e do diabo; e muitas pessoas,  nós  aplaudimos estas atitudes , e não nos atentamos para o 
coração de Deus, e seu convite amoroso que diz “Meus filhinhos amados,  longe de vós toda 
malícia, toda impureza,  sensualidade; antes sede uns para com os outros benignos,  compassivos, 

amorosos; perdoando-vos uns dos outros como também, Deus em Cristo, nos perdoou”.  (Efe 
4:30-32).  
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Jó 34:21   
“Os olhos de Deus estão sobre o caminho do homem, e vêem todos os seus passos.” 

Deus ama o pecador e abomina o pecado !!! – Jesus morreu, naquela cruz à morte do 
pecador, Jesus na cruz tomou sobre si a dor e a condenação das prostitutas, dos advogados, dos 
mentirosos, dos pervertidos, dos injustos,  dos maliciosos, dos adúlteros, dos homossexuais, dos 
desobedientes; toda miséria, decadência, falta de caráter, desgraça, derrota e todo pecado, Jesus, 
tomou sobre si e calado morreu à nossa morte, sofreu, foi humilhado, cuspido e mesmo assim, de 
maneira espontânea e com um amor “gigante”,  Ele se entregou até à morte,  por compaixão de mim 
e de você; para nos livrar desta natureza má e corrompida, para nos livrar do diabo, das doenças, da 
morte,  de nós mesmos e também para nos livrar da ira vindoura de Deus sobre este mundo, 
imundo! 

 
Jesus derramou seu precioso sangue,  para nos limpar, nos lavar de toda impureza, e 

por fim... Jesus ressuscitou e está vivo à direita de Deus; e mais uma vez,  com um olhar 
compassivo e cheio de amor, e não acusador, Ele diz para você, através deste livro:  “Você é 
importante para mim; e eis que estou a porta de seu coração e bato, se você ouvir a minha voz 
e abrir a porta, eu entrarei em sua vida, e lhe farei a pessoa mais feliz do Universo” (Apoc. 
3:20).  

 
Há um segredo espiritual para vencer a malícia,  a impureza e a sensualidade deste 

mundo tenebroso. Você não deve só repreendê-las e sim, fugir delas ! 
 
Não diga: “eu sou espiritual, podem me trancar em um quarto com um(a) modelo(a), que eu 

vou orar e se ela tentar alguma coisa, eu a repreendo”.  
Não, não faça isto. A Bíblia diz “Foge das paixões da mocidade” (II Tim 2:22) – “tu, porém,  

homem de Deus,  foge das cousas más” (II Tim 6:11).  – Paulo diz “fuja de toda aparência do mal” 
(I Tess 5:22) – É mais ou menos assim: Acessou a internet e apareceu o convite da malícia, 
FUJA!!! – O filme na TV, tem cenas de impurezas,  FUJA!!! – Na banca de Jornal, tem excesso de 
contaminações, FUJA!!! 

 
Aqui te deixo uma revelação de Deus:  o diabo ataca os seres humanos de duas formas:   
1ª) Ele vem como anjo de luz (II Cor. 11:14) (mulheres/homens bonitas(os); convite de uma 

vida sexual ilícita,  revistas e sites pornográficos, drogas, bebidas,  baladas, dinheiro fácil e sujo, 
traição, adultério, fornicação...) – Se o diabo vier desta formas  FUJA!!!, em nome do Senhor Jesus 
Cristo.  

E a 2ª forma é como leão  (I Pedro 5:8) (desemprego, doenças, acidentes, dívidas, inveja, 
macumbaria,  perseguições,  feitiçaria, mau olhado,  fofocas, injustiças).  – Nestes casos,  tome a 
autoridade do sangue e do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e repreenda estes “leões”, e os 
mande para o abismo; pois leão velho só ruge e não morde!!! 

 
Para encerrar este capítulo, quero dizer-lhe, amado (a) leitor (a): Deus ama muito você, 

compensa e muito, andar dentro da vontade de Deus.  
Deixe o mundo e suas propostas infames para lá e VEM SERVIR A JESUS comigo, pois 

Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna !!! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



25 

Rom. 1:18-32  
 “A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens...” 

 

 
 
 
 
 
 Foi baseado em cinco textos da Bíblia que resolvi escrever este capítulo: 1º) Prov. 4:23 
“Sobretudo, o que se deve guardar,  guarda o teu coração, porque dele procedem as Fontes da 
Vida”;  2º) Jerem. 17:9 “Enganoso é o coração, mais do que todas as cousas,  e 
desesperadamente corrupto,  quem o conhecerá.” 3º)  rom. 10:10 “Porque com o coração se crê 
para a justiça...” 4º) Jó 31:1 “Fiz aliança com meus olhos, como, pois,  os fixaria em uma donzela”.  
5º) Mat. 6:21-23 “Onde está o teu tesouro,  aí estará teu coração. São os olhos, a lâmpada do corpo. 
Se os teus olhos forem bons,  todo o teu corpo (coração) será luminoso. Se porém,  os teus olhos 
forem maus,  todo o teu corpo (coração) estará  em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam 
trevas,  que grandes trevas serão”.  
 -O coração e os olhos são como “carne e unha”,  existe até um frase popular que diz: “O que 
os olhos não vêem, o coração não sente” – Pois bem, quero, com muito respeito,  perguntar-lhe 
aonde estão fixados seus olhos?, o que há no seu coração?  
 -Espero que seus olhos estejam postos em Jesus,  e que no seu coração haja santidade 
transbordante ! 
 -O coração humano é o maior de todos os esconderijos. 
 -Quem assistiu ao filme Titanic,  percebeu que no final da história aquela senhora que 
contava a todos,  tudo que passou no navio, caminha até a borda do barco onde estava e joga no 
fundo do oceano, uma jóia,  pela qual aqueles pesquisadores estavam “ansiosos em encontrá-la”. 
Ele, no filme,  tinha mais de 90 anos e guardou aquele segredo no seu coração por quase um século.  
 -O coração do ser humano é algo que poderíamos estudar milhões de anos e mesmo assim,  
ainda faltaríamos muito a conhecer dele.  
 Existem, na Bíblia,  várias referências sobre o coração do homem,  mas quero alertar o(a) 
querido(a) leitor(a), sobre uma questão de suma importância. Como todo time,  que entra em campo 
para ganhar,  Satanás, nosso adversário, também entra para ganhar. Seu principal alvo é ganhar 
nosso coração. Como assim?  Te explico: 
 Lembra-se do 2º capítulo “Não se Exponha” ?  Pois bem, Satanás em relação a muitas 
pessoas, ele procurar devorar-lhes não apenas com um golpe fulminante, mas devagar (Dan 7:25), 
de maneira sutil, enchendo seu coração de engano e mentiras,  assim como fez com Judas Iscariotes 
“Ora Satanás,  entrou no coração de Judas, que era um dos doze”.  (Luc 22:3) 
 Satanás após “ganhar” o coração de Judas,  o levou à trair o rei Jesus por míseras moedas de 
prata.  
 E nos nossos dias, como Satanás anda fazendo?  Igual aos dias de Judas,  só que uma grande 
e importante diferença. A incrível fúria de Satanás hoje é ainda maior, pois ele sabe que pouco 
tempo lhe resta (Apoc. 12:12).  
 Quantas pessoas passam por nós, todos os dias, e nos cumprimentam mas no seu coração 
querem é mesmo,  nos verem na pior. Quantos abraços e beijos que recebemos são verdadeiros?  
Lembre-se “Judas traiu a Jesus com um beijo.” 
 Quantas pessoas falam que nos amam,  mas no seu coração escondem um ódio mortal por 
nós.  
 Quantas pessoas olham para nós com inveja e amargura no coração. Quantas pessoas falam 
para nós “parabéns pelo sucesso, pelo seu carro novo,  por seus filhos”  e no seu coração estão 
dizendo: por ele e não eu?  Deus é injusto, tomara que ele perca tudo!!! 
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I Cor 5:7-8 “... Por isto celebremos a Festa de Cristo, não com o fermento da malícia ou 
da maldade e sim com pureza e verdade.” 

 

A inveja é um demônio, que entra pelos olhos maldosos e repousa em um 
coração amargurado; e Satanás põe no coração dos cristãos  muitas coisas para roubá-los. 
Satanás não quer nos ver congregando e Deus quer (Heb. 10:25;  Salmo 133:1);  Satanás quer que 
nós não perdoemos nossos inimigos e Deus quer (Mat. 6:14-15); Satanás quer que tenhamos inveja 
dos ímpios e Deus não quer (Tiago 3:14-16). Satanás quer nos sujar e nos tirar da presença de Deus 
e Deus quer ter comunhão conosco. (Ijo 1:1-10).  
 Você percebe? – Existem seres invisíveis e espirituais,  24 horas / 7 dias da semana, 
tentando ganhar seu coração de milhares de forma. O pastor David Wilkerson,  em uma de suas 
ministrações tremendas,  disse: “Tudo o que o diabo quer,  é encontrar em nosso coração 
alguma área de nossa vida,  que não esteja submetida à Palavra de Deus”.  
 Watchman Nee,  em um de seus estudos brilhantes, disse que “é muito mais difícil 
reconhecer o inimigo, como aquele que “devagar” desgasta nosso coração, com tribulações, 
conflitos, doenças, fofocas, do que como um bandido armado”.  
 Daniel 7:25 mostra que o diabo profere palavras “frívolas” contra Deus, e procura 
desgastar ou magoar os cristãos. 
 O coração é um campo de batalha, e Deus não aceita pessoas com o coração dividido, isto é,  
um “pé na carne”, outra no espírito,  um “pé no mundo”,  outro na igreja.  Em Jer. 29:13 Deus fala 
que aquele que o encontra é aquele que o busca de todo coração.  
 Quando conversamos, percebemos em muitas pessoas, o que está em seu coração pelos seus 
olhos. São olhos que expressam vários sentimentos, por ex.: amargura no coração, tristeza,   inveja, 
dor, raiva, amor,  santidade, pureza, malícia, maldade . 
 Como disse, olhos e coração estão sempre juntos em tudo. Jesus,  por várias vezes, antes 
de olhar e curar a miséria de dor do povo ele dizia: “Tenho em meu coração, compaixão por 
esta gente”.  
 Quantas pessoas na igreja estão com o coração dúbio, mal intencionado, cheio de inveja, 
amargura e toda sujeira do mundo.  
 Milhares de pessoas no mundo, nesta hora,  estão colocando “sujeiras” diante de seus olhos, 
sujeira esta, que primeiro está no coração; aí o coração sujo sem Deus manda um sinal “para a 
mente” assim:  “peça aos olhos que procurem na internet, na vídeo locadora, nas revistas; fotos de 
sexo explícito, sensualidade, pois, eu, o coração preciso disto e me alimento disto”.  E aí, uma vez 
recebida a mensagem, do coração pervertido,  os olhos procuram estas iniqüidades, a fim de, encher 
o coração de mais e mais “lixo” do inferno, e contaminar e corrompê-lo mais ainda.  
 A Bíblia em Apocalipse 22:11 diz “Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo 
ainda sendo imundo...”  
 Jesus, o maravilhoso Salvador, disse:  “Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que 
contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios,  adultérios, 
prostituição, furtos,  falsos testemunhos, blasfêmias”.  (Mat. 15:18-19). 
 Em Jó 31:1, ele diz: “Fiz aliança com meus olhos,  como, pois, contaminaria meu 
coração,  fixando-os em uma donzela”.  
 Participe, por 08 anos,  em uma denominação muito grande aqui em São Paulo, onde por 
várias vezes, vi o presidente desta igreja ganhar títulos por ser modelo de santidade,  retidão e 
pureza.  
 Realmente, é o homem santo de Deus,  e pregando sobre santidade, ele sempre dizia que era 
possível vivê-la hoje,  no século XXI, mesmo com tanta malícia, iniqüidade e toda sorte de pecados. 
E nunca mais me esqueci de uma de suas ministrações, onde ele compartilhava o seguinte: “O 
primeiro olhar você não pode evitar, mas o segundo sim”.  
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I Tessal  4:3-6  “Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas 
da prostituição...” 

 Como assim ? Quero exemplificar: “Em um belo dia, lá está você indo para seu serviço, de 
repente uma mulher com “micro-roupa” passa em sua frente; você olhou...  mas se seu coração é 
igual do de Jesus,  você não “quebrou o pescoço” e nem fixou nela seu olhar para não contaminar 
seu coração, e se foi, feliz, em santidade e cheio de poder de Deus; pois aquela “figura e imagem”, 
desaparece de sua mente e vista em segundos, mas...   se você “quebrar o pescoço” e não evitar o 2º 
olhar, deixo a orientação de Deus para seu coração: “Os ímpios tem os olhos cheios de adultérios 
e são insaciáveis no  pecado, engordam almas inconstantes, tendo coração exercitado na 
avareza,  são filhos malditos” (II Ped 2:14). 
 Dura esta palavra,  mas Deus não seria louco, para nos pedir algo, que Ele mesmo não nos 
capacitaria para viver e realizar. Deus é santo e quer filhos santos; por isto sua palavra, seu espírito, 
seu amor, sua vontade são santos. Em I Jo 2:16 a Bíblia diz: “Tudo o que há no mundo, a 
concupiscência da carne,  dos olhos e a soberba da vida NÃO PROCEDEM DE DEUS”.  
 Jesus disse: “Bem aventurados os limpos de coração, pois estes verão a Deus” (Mat 5:8); 
isto é.... olhar bom, é igual a coração limpo e coração limpo é igual à presença de Deus.  
 Vivemos em meio a uma geração que tem os olhos postos em tudo o que não presta, e a 
conseqüência disto é que seus corações estão vazios de Jesus, de paz, de amor, de alegria, de 
perdão, de todas dádivas de Deus.  
 Mas espere !!!  - Você quer mudar esta  história? – Chega de derrotas, dor e pecados?  
Chega de entristecer a Deus e ao seu Santo Espírito?  Amigo(a) leitor(a), se você quer servir a Deus, 
fazer sua vontade, ganhar almas para Cristo, e ter a vida eterna, e ir para a glória,  continue a ler este 
capítulo até o fim; mas... se você acha que o mundo e seus prazeres, sua sedução diabólica e toda 
sua proposta infame, ainda te proporcionam bem estar,  você,pelo poder do Espírito Santo, e na 
autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, também vai ler este capítulo até o fim, pois Deus tem 
perdão e vida nova para você !!! 
 Em Efésios 1:18, o apóstolo Paulo diz  que nossos corações têm olhos; - “Oro, a Deus para 
que os olhos ao vosso coração sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança do 
vosso chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos...”.  
 Lembra-se, meu querido(a) leitor(a), do capítulo anterior, onde falamos sobre uma natureza 
má e perversa que todos nascem?  Pois bem, se seu problema é uma mente perturbada, olhos 
maliciosos e um coração sujo, ore como Davi e diga “Cria em mim, ó Deus,  um coração puro e 
renova dentro de mim um espírito inabalável.”   Deus ama você e tem para você um plano 
melhor, e este plano melhor, chama-se JESUS, santo e amoroso Filho do Deus vivo. Em Ezequiel 
36:26-27 Deus te faz uma proposta de amor, de libertação e de reconciliação. Ele diz assim: “Se 
você quiser, dar-te-ei um coração novo e puro, porém dentro de ti um espírito novo. Tirarei 
de ti o coração de pedra (malicioso) e te darei um coração de carne (santo,  igual ao de 
Jesus)...” 
 Que tremendo!!! Isto é maravilhoso!!!  Eu e você temos um Deus Extraordinário e Todo 
Poderoso!!!  Ele é amoroso,  não nos acusa, nos perdoa,  nos liberta e ainda nos faz uma proposta de 
santidade desta!!!  - Não sei você, amigo(a) leitor(a); mas eu quero, e quero agora este coração de 
Jesus, puro, santo, limpo e cheio de amor.  
 Jesus, nesta hora e dia, com o coração cheio de amor por você, quer iluminar seus olhos e 
limpar seu coração, e ele mesmo te diz: “Conhecerei a verdade, e a verdade te libertará, e se Eu, 
Jesus,  te libertar,  verdadeiramente você será livre...” Livre... livre... livre... respire fundo e diga EU 
SOU LIVRE, porque Jesus me libertou, tenho a mente de Jesus (I Cor 2:16), tenho o coração de 
Jesus (Gal 2:20) e tenho paz, pois hoje meus olhos são bons e puros, porque Jesus é minha vida!  
 Lembre-se: Deus tem uma plena e poderosa salvação (Le 1:68-69)  para você, para 
todos seus familiares !!! 
 E nunca se esqueça disto: olhos bons e coração puro; Deus alegre, e quando Deus está alegre 
conosco, se prepare para viver  “toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais”(Ef 1:3). Que o Deus 

Santo te ilumine a cada dia, meu (minha) irmão(a) santo(a) !!!  JESUS ESTÁ VIVO !!! 
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Efe 4:30  “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia 
da redenção.” 

 

  
 
 
  

Estudando sobre o título deste capítulo, verifiquei que,  somando os grandes homens cristãos 
do passado,  e os de hoje,  deveria este capítulo chamar-se “1000 homens de Deus e 1.000.000 de 
atitudes a serem imitadas. Mas como faltaria papel para tanto,  quero deixar com o leitor apenas o 
exemplo de 10 homens de Deus que devemos desejar aplicar no nosso dia a dia, tanto na internet 
(uso) como nas atitudes pessoais. 
 Fico imaginando as pessoas que serão citadas neste capítulo, na frente de um micro... Quanta 
santidade, temor a Deus e espiritualidade ele expressariam...  
 Quero primeiro, fazer-lhes conhecidos, e depois falar um pouco de suas vidas e ministérios,  
e para cada homem de Deus citado, você terá pelo menos dois exemplos de atitudes vencedoras e de 
fé. 
 Este capítulo é baseado no livro de Hebreus 11, onde o escritor desta carta, mostra-nos os 
“Heróis da Fé”  e suas posturas de coragem que glorificaram à Deus.  
 
 Os 10 homens são: Charles Finney, Martinho Lutero,  John Wesley, George Whitefield,  
Charles H. Spurgeon, João Calvino, Saulo de Tarso, João Batista,  George Muller,  Moisés.  
 Você pode estar perguntando: Mas e Jesus?  Não é o maior? – Sim,  Jesus é o primeiro, é o 
melhor, é o maior, e estes homens foram pessoas frustradas, derrotadas e sem rumo; até o dia que 
Jesus os transformou, por isto, suas atitudes aqui descritas, nada mais são que Jesus vivendo neles, 
sua poderosa vida ressuscita. (Gal 2:20). 
 O livro de Atos dos Apóstolos,  na Bíblia o que é? Não é os Atos do Espírito de Jesus 
através dos apóstolos?  

- Pois bem, que fique claro em nossa mente o ensinamento de Jesus onde ele diz:  
“Sem mim, nada podeis fazer” (Jo 15:5)  mas por outro lado, Deus espera de nós, atitudes 

de fé, posição de guerreiros do Senhor,  determinação, vontade de vencer, ousadia... e assim vai... 
 
Vamos começar por Charley Finney: “Charles Grandison Finney nasceu em Warren,  

estado de Connectikut (E.U.A) no dia 29/08/1792.  Sua experiência de conversão, deu-se da 
seguinte forma: após ler muitos livros de Direito, pois sua formação acadêmica era esta, ele decidiu 
conhecer as Escrituras,  e em  uma tarde fria,  Finney saiu para dar um passeio nos bosques. 
Lembrando-se dos exemplos da Bíblia, procurou estar a sós com Deus. Ajoelhado em oração, 
Finney entregou-se a Jesus após travar uma batalha interior, e assim ele disse: “Achei-me tomado 
por uma fraqueza e não consegui ficar em pé; tive vergonha de que alguém  me encontrasse ali de 
joelhos, e logo em desespero percebi o que me impedia de entregar meu coração à Jesus. Era meu 
orgulho. Fui vencido pela convicção do pecado e me arrependi”.  

 -Finney não se conformava com a frieza dos cristãos de sua época, e se tornou ministro do 
Evangelho em 1823. Durante o período de 9 anos buscou a Deus dia e noite,  com jejum oração e 
santificação. Este processo ficou conhecido como o “afago dos nove anos”.   

Finney foi um evangelista de massa e um homem cheio do Espírito Santo.  
Fundou igrejas, institutos teológicos,  colégios cristãos, seminários, escolas para 

missionários.  
Conta os historiadores, que Finney em um certo culto,  onde aproximadamente 1200 pessoas 

se converteram, sua pregação foi tão eloqüente e cheia do poder de Deus, que os presentes naquela 
reunião seguraram nas pilastras da igreja,  com tanto medo de morrerem sem Cristo, e naquele 
mesmo dia o lugar onde estavam foi estremecido até as sua fundações. 
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Marcos 7:21-23   
“...porque é do coração do homem que procedem os maus desígnios”.  

 

Finney foi um instrumento de Deus para muitos seguimentos em sua época. Finney foi 
professor de teologia,  advogado, pastor; escreveu 17 livros brilhantes,  e devido a tudo isto e mais, 
esta narração a seguir, Finney foi considerado por militares, um Apóstolo de Cristo.  

Um de seus atos mais impressionante,  foi quando ele chegou à uma cidade pequena,  onde 
os bares estavam cheios, pessoas alcoolizadas, e onde ele passava, as pessoas choravam sem parar e 
sentiam não só as suas misérias próprias, mas também em Finney a presença da glória de Deus – 
JESUS !!! 

 
Martinho Lutero – me emociono, com lágrimas nos olhos, quando penso em Martinho 

Lutero. Já assistir filmes sobre sua vida e já li muito sobre ele. Que homem de Deus!!!  
Lutero não foi, como alguns pensam, o fundador de uma nova religião, o 

protestantismo. A reforma protestante, da qual foi um impulsionador, resultou na formação 
de igrejas nacionais evangélicas fortíssimas, entre os anos de 1517 e 1563. 

Foi, sem dúvida,  o grande precursor da liberdade cristã atual, e quem mais contribuiu para 
um retorno do cristianismo para as verdades das Escrituras.  

A igreja católica romana, que para mim nada mais é que uma feitiçaria,  
disfarçada de cristianismo, “cansou” de perseguir este precioso servo de Deus, chamando-o de 
louco, rebelde, herege; mas Deus era com Lutero.  

O diabo sempre procura desviar as pessoas dos ensinamentos de Jesus; 100% bíblicos – O 
que vemos hoje no catolicismo é exatamente isto, primeiro incluíram a hierarquia, onde o papa é o 
líder supremo, depois o batismo para salvação, adoração a santos e imagens; puro paganismo; daí a 
salvação começou a ser comercializada e é hoje como diz Apocalipse 18, reduto de demônios, onde 
homens e mulheres se vestem de preto (freiras e padres) e se tornam estéries,  inférteis, sem família, 
sem Deus,  verdadeiros escravos das doutrinas dos homens e de Satanás, pai da mentiras e seu 
fundador. 

Lutero nasceu em 1483, em Eisleben,  Alemanha.  Lutero ingressou para o catolicismo para 
ser monge, pois acreditava que, sendo um sacerdote, fazendo boas obras e se confessando aos seus 
líderes seria salvo.  

Seus líderes o incentivaram na leitura de livros místicos, e nunca na Bíblia (igual a hoje em 
dia); mas Lutero lia muito a Bíblia, e começou a dirigir cursos bíblicos na Universidade de 
Wittenber; e certo que,  quando viu-se preparando sermões e conferências sobre a Bíblia, Lutero 
começou a ver nelas uma possível resposta para suas angústias e seu vazio interior, que religião não 
preenchia.  

A grande revelação de Deus para Lutero, foi precedida por uma grande luta e amarga 
angústia. O texto de Romanos 1:17, onde está escrito “O justo viverá pela fé”   e “a justiça de 
Deus se revela no Evangelho”.  

A resposta foi surpreendente. Lutero concluiu que a justiça de Deus, não se refere ao fato de 
que Deus  castigue pecadores, mas ao fato de que a justiça do justo  não é obra sua,  mas dom de 
Deus – “Pela graça sois salvos...” (Efe 2:5).  

Lutero enfrentou o tremendo poderio da igreja católica, que na época lançara os 
jesuítas (companhia de Jesus) onde no livro congregacional  de relatórios de Roma, na pág. 
3362 está escrito: “Prometo por Virgem Maria defender a doutrina católica contra 
protestantes (evangélicos) e tudo farei para extirpá-lo da face da terra; não pouparei idade, 
nem sexo, nem cor,  farei arruinar, estrangular e queimar vivo os protestantes. Farei arrancar 
seus estômagos e o ventre de suas mulheres e esmagarei a cabeça de suas crianças contra a 
parede, quando não puder fazer isto publicamente, usarei o veneno, a corda de estrangular, o 
laço, o punhal, a bala e o chumbo, e se eu for falso ou mentiroso , podem meus irmãos, os 
soldados do Papa cortar meus pés e mãos e se eu não defender o catolicismo, que minha alma 
seja torturada pelo demônio para sempre no inferno”.  
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Gal 5:19-26  “mas as obras da carne são: prostituição, impureza, lascívia, malícia, 
porfias,  ciúme, iras...” 

 

 
Amado(a) leitor(a), só fazendo um parênteses na história de Lutero, quero lhe dizer o 

seguinte:  Esta é a igreja católica, diabólica,  terrena e animal (Tiago 3:15), e ouso dizer como 
Lutero: “O Deus da Bíblia não está na igreja católica, pois o diabo é o seu fundador” mas 
voltando a Lutero...  

Lutero, no dia 31 de outubro de 1519, fixou suas famosas teses (total 95) contra a venda de 
indulgências, na porta da Igreja Católica do castelo de Wittenberg,  na Alemanha,  contrariando os 
interesses comerciais e teológicos do Catolicismo. E o impacto foi tamanho, deste ato de ousadia de 
Lutero, que nesta data  se comemora a Reforma Protestante !!! 

 
Lutero amou a Deus, a Jesus, a Bíblia, a verdade. 
Lutero serviu ao Senhor Jesus, com imenso amor e zelo, e não tinha sua vida por preciosa, 

antes ele queria que todos conhecessem o verdadeiro Jesus, não aquele da cruz pendurado e 
sofredor, que a igreja católica mostra, mas o Jesus da Bíblia, vivo, ressuscitado,  e vencedor, Senhor 
dos Senhores e Rei dos Reis!!  

 
Só para encerrar a parte de Lutero, gostaria com todo respeito a você, meu amado leitor, de 

perguntar-lhe; onde estão os “Luteros”  de hoje?  
- Vivendo a “doutrina da prosperidade”?  
- Servindo suas famílias e esquecendo-se das almas e do reino de Deus?  
- Viajando mundo a fora, nos falsos pretextos de evangelização? – Que Deus tenha 

misericórdia de nós...  
 
 
O próximo é John Wesley, fundador da Igreja Metodista Wesleyana, nasceu em 28 de junho 

de 1703. 
Wesley era estudioso profundo das Escrituras e também graduou-se em bacharel de artes em 

1726.  
O trabalho evangelístico de Wesley na América foi tão impressionante que seu nome foi 

muito precioso entre o povo de sua época, ao ponto de dizerem que as fundações de Wesley no 
cristianismo nunca seriam abaladas, nem por homens nem por demônios.  

Foi ajudador de George Whilfield e excelente pregador ao ar livre e missionário.  
Wesley executou muitas obras sociais e suas ministrações poderosas influenciavam a igreja 

da época (1739). Construiu sedes protestantes,  igrejas, institutos bíblicos. Construiu o primeiro 
edifício metodista em Londres, onde a verdadeira doutrina de Cristo era proclamada dia e noite.  

 
Milhares de pessoas, sedentas pelo evangelho, vinham de todas as partes para ouvi-lo. 

Andavam quilômetros na escuridão de domingo, apenas com a Bíblia na mão e uma lanterna 
para irem ao “culto de John Wesley”.  

Construiu bibliotecas cristãs, abriu um centro médico e escolas cristãs gratuitas, e amava 
tanto a obra de Deus, que, em uma certa oportunidade,  levou toda sua família para morar na igreja.  

Constantemente inaugurava novas igrejas, e uma delas construiu em vasto campo onde só 
havia pântanos e na inauguração pregou sobre Nm 23:23... “contra Israel não vale encantamento,  
nem adivinhação, pois que cousas tremendas Deus tem feito por nós!!!” 

 
Wesley foi um bravo soldado de Cristo, mesmo depois de velho, quase cego e paralítico, 

John Wesley continuava pregando o evangelho de Cristo. 
Wesley morreu em 2 de março de 1791 e cerca de 10 mil pessoas acompanharam o 
funeral.  

 
  
 



31 

Apocal. 18:4-8  Ouvi outra voz do céu,  dizendo: “retirai-vos dela povo meu, para não 
serdes cúmplices em seus pecados”. 

George Whitefield, e, 1737, com apenas 23 anos, assustou a Inglaterra com uma série de 
sermões, que transformaram a sociedade britânica. Whitefield foi perseguido pela igreja católica, 
pela imprensa e até por multidões de insatisfeitos. Foi o pregador mais popular da época, mas 
também chegou por várias vezes ser agredido fisicamente por pregar o amor de Jesus.  

 
Suas pregações eram cheias de unção de Deus, ao ponto de, em um de seus cultos, ele 

conseguira prender a atenção de 20.000 pessoas que ficavam “encantadas” com seus sermões.  
Pregou o evangelho durante 34 anos na Inglaterra e América do Norte.  

Whitifield era leitor assíduo das Escrituras,  sempre reunia colegas de escola em sua 
casa, com o propósito de orar e estudar a Bíblia. Após conhecer JohnWesley, ele passou a 
jejuar também.  

Whitifield dizia: “Desejo, todas as vezes que subir ao público, considerar essa oportunidade 
como a última que me é dada de pregar, e a última dada ao povo de ouvir a palavra de Deus.” 

Raramente ele pregava sem chorar muito... Em 1750, ele conseguiu reunir dez mil pessoas, 
diariamente,  nas ruas de Londres, durante 28 dias para cruzadas evangelísticas e vale ressaltar, que 
naquela época não havia microfones ou quaisquer recursos tecnológicos para ampliar a voz, e 
mesmo assim ele era ouvido a mais de 1 km pelos fiéis.  

Whitifield ganhou milhares de almas para Cristo, construiu um orfanato nos U.S.A. e 
morreu pregando o evangelho até o último suspiro.  

 
 
Charles Huddon Spurgeon: é chamado até hoje de Príncipe dos pregadores. Teve um 

ministério evangelístico poderosíssimo, formou e influenciou gerações de pastores e missionários, 
com seus livros e sermões. O pai na fé de Spurgeon, foi um humilde sapateiro, que na ausência do 
pastor local em um culto,  subiu no púlpito, pregou a palavra e lá no banco sentado, Spurgeon se 
converteu  e entregou-se à Cristo. 

Após a conversão, Spurgeon começou a distribuir folhetos nas ruas para evangelizar e 
ensinava a Bíblia na escola dominical para crianças em New Markete Cambridge. Logo, assumiu 
uma das maiores igrejas da Inglaterra.  

Por todas as igrejas que passava, era a mesma história, ele a encontrava vazia e com poucos 
fiéis, e não muito tempo depois, já estavam lotada!!!  igreja se tornavam Onde Spurgeon pregava, 
as ruas próximas ficavam  intransitáveis. Em uma das igrejas, com capacidade para 12.000 
pessoas, Spurgeon chegou, por várias vezes, a pedir às pessoas que se elas tivessem assistido 
aos cultos naquela semana, que não viessem na outra para dar oportunidade a outras pessoas.  

Spurgeon se tornou, em pouco tempo, uma celebridade mundial, na sua época. Recebia 
convites para pregar em muitas cidades da Inglaterra, bem como em outros países ,como França, 
Escócia, Irlanda, País de Gales e Holanda. Em 7 de outubro de 1857, ouve um recorde mundial, 
cerca de 25000 pessoas se reuniram para ouvi-lo, pregar a Palavra de Deus.  

Mais de cem anos depois de sua morte, muitos teólogos ainda tentam descobrir como 
Spurgeon obtinha tamanho sucesso.  

Ele usava ilustrações notáveis, surpreendia a platéia com sua habilidade e encarava, com 
imensa compaixão, o sofrimento das pessoas. Mas seu sucesso era devido ao poder do Espírito 
Santo em sua vida, a pregação da doutrina sã, compaixão pelas almas perdidos,  devoção  a Bíblia e 
muita, muita, muita... comunhão com Jesus Cristo.  Seu ministério, foi um ministério de milagres !!! 
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Gal. 2:20  
 “Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim”.  

 

Os jornais da época o reconheciam. O jornal The Times publicou a respeito dele: “Ele é 
muito sábio, pois põe velha verdade em vestido novo”.  Já o jornal Daily Telegraph declarou que o 
zelo, a seriedade e a coragem de Spurgeon era inigualáveis. Para o jornal Daily Chronicle disse que 
“ele era diferente de todos, um gênio e mestre, frente ao comando de uma audiência”.   
Spurgeon era eloqüente e fervoroso pregador do evangelho, mas também ficou conhecido como 
Pastor do Amor, ao ponto de um outro jornal, o Pictorial Word, registrar em suas páginas “o amor 
de Spurgeon pelas pessoas, é tremendo”.    

Spurgeon escreveu 135 livros, editou uma revista “gospel”  e morreu em 11 de Fevereiro 
de 1892, levando consigo o fruto de ter ganho bairros, cidades e países para Cristo.  

 
 
João Calvino foi um dos líderes da reforma de 1509 e 1564. Era dotado de grande 

inteligência e excepcional capacidade de organização e administração. Calvino era francês e ficou 
conhecido no início de seu ministério pela primeira edição de seu livro: “Instituição da fé cristã”.  

Calvino teve muitos seguidores, chamados de calvinistas. Ele se infiltrou na política, no 
governo, na sociedade, sempre com o intuito de pregar o evangelho de Cristo. Calvino não 
concordava com os princípios da igreja católica, e dizia ao povo que a fé é superior a prática de 
boas obras, e que cada cristão era um sacerdote. 

Além de pregar que os homens só eram salvos pela graça de Deus, e apenas os que se 
arrependiam dos pecados se convertiam a Cristo eram salvos.  

Calvino sempre pregou um cristianismo vivo e atuante e dizia que era o único meio de 
mudar toda classe da sociedade. Calvino escrevia sobre política,  problemas sociais,  relações 
internacionais, como responsabilidade da igreja de Cristo.  

Estudou grego, latim, filosofia,  dialética, teologia e direito, e deixou raízes cristãs, fortes,  
por toda a Europa.  

 
 
Saulo de Tarso (Apóstolo Paulo) – É considerado até hoje, o maior de todos os apóstolos. 

Ganhou milhares de almas, fundou igrejas, foi missionário, discipulou e formou muitos líderes. Foi 
também o “maior escritor” da Bíblia, ao ponto de Pedro, em uma de suas cartas falar que os 
escritos de Paulo eram cheios de sabedoria e de difícil interpretação (II Pedro 3:15-16).  

Paulo falou que estava sempre pronto a sofrer e a morrer por Cristo e pelo evangelho (Atos 
15:06). Pregou contra o pecado (Romanos 1:18-32). Não se envergonhava de ser crente (Rom. 
1:16). Pregou sobre o velho testamento e suas promessas (Rom 4:1-29). Pregou sobre justificação 
por Cristo (Rom 5:1); sobre libertação total do pecado(Rom 6:1-23); pregou sobre libertação da 
condenação (Rom 8:1-3). Foi compassivo com o seu povo (Rom 9:1-5).  Era um homem de 
renúncia e trabalho (Rom 12:1-3). Suportou os fracos e debilitados na fé (Rom 15:1-3). 
Evangelizava “até em sonhos” (I Cor 1:17). Sofria e se sacrificava por Cristo (I Cor 4:10-14); 
pregava santidade e pureza em Cristo (I Cor 6:17-18). Falou sobre casamento, divórcio, vida de 
jovens, mulheres solteiras, casadas, donas de casa, mães, filhas,  viúvas... (I Cor 7); pregou contra a 
idolatria (I Cor 8:1-13). Deu exemplo com obras, de como amar a Cristo e o próximo (I Cor 9:15-
21); pregou sobre ofertas, dinheiro,  dízimos, entrega na casa de Deus (I Cor 9:1-14); pregou sobre 
o Amor (I Cor 13), sobre os dons (I Cor 12), sobre profecia (I Cor 14); sobre a ressurreição de 
Cristo (I Cor 15). Pregou sobre novo nascimento (II Cor 5:17); pregou sobre a volta de Cristo (I Ter 
5:1-11); a obra da cruz (Gal 2:20) sobre a vitória de Cristo sobre o diabo (Col 2:15) e enfim Paulo 
pregou, pregou,  ensinou, ministrou, socorreu,  serviu, amor, chorou. 

Paulo é considerado o maior e melhor cristão de todos os tempos!!!  - Ele disse; “Sede 
meus imitadores como eu sou de Cristo”.  
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Jo 4:8  “Eu tenho visto, os que lavram iniqüidade e malícia e semeiam maldade, isso 
mesmo colherão”. 

João Batista – Foi o homem, pelo qual,  Jesus deu o maior testemunho da história sobre 
uma pessoa. Jesus disse: “entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João 
Batista...”(Mat 11:11). Ele é muito mais que um profeta (Lc 7:26). 

João Batista trouxe muita alegria para seus pais,  Isabel e Zacarias (Lc 1:60-80) e João 
Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe.  

João Batista batizou Jesus nas águas. João Batista foi citado pelos profetas do velho 
testamento. João Batista preparou o caminho para Cristo. João Batista foi um dos primeiros a adorar 
a Cristo (João 1:29). João Batista batizou muitas pessoas com água para arrependimento . João 
Batista testemunhou de Cristo (João 1:32-34). 

Na época de Herodes, alguns diziam que os discípulos faziam milagres, pois João Batista 
havia ressuscitado (Marcos 6:7-14). Enfim João Batista foi o primeiro mártir de Cristo. Teve sua 
cabeça decepada por ordem de Herodes. João Batista pregou a justiça de Deus para a 
família de Herodes e preferiu “perder a cabeça” do que perder a presença de Cristo. 
Sua morte foi uma das mais tremendas da história do cristianismo. Sua cabeça foi levada a cunhada  
de Herodes, os seus discípulos que,  sepultaram seu corpo. E João Batista foi para glória com 
Cristo, pois foi fiel a Cristo até a morte.  

 
 
Jorge Müller – Foi considerado o Apóstolo da Fé. Leu a Bíblia por mais de 200 vezes, 

sendo 50 de joelhos e antes de sua morte, perguntado por um repórter o que gostaria de fazer ainda,  
ele, de joelhos, respondeu: “Ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda, da excelência de Cristo”.  

Müller  fundou vários orfanatos, e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseado na 
promessa de Deus de Salmo 68:5 “Deus é pai dos órfãos”.  

Seus seguidores contam histórias interessantes sobre ele. Entre elas, uma quando Müller 
estava orando  em seu quarto, e sua fama já era notória. A rainha da Inglaterra foi à sua casa, e sua 
empregada bateu na porta de seu quarto e disse:  “Sr. Müller  a rainha está na sala, querendo falar-
lhe”.  E ele respondeu: “diga a sra. Rainha que agora não posso, pois estou falando com Rei dos 
Reis e não vou atendê-la”. Em outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento 
para os mais de 1000 órfãos naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários, 
mas Müller disse: Não peço nada ao homem,  minha aliança é com Deus. Entrou em seu quarto e 
orou: “Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus. Amém”.  

Passado alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato e o chefe 
que a conduzia disse: “Sr. Müller fomos entregar estes pães para a família real, no castelo, e eles 
disseram que os pães estavam muito assados e por isto para não jogar, resolvemos dar para o 
orfanato”.  

Müller disse: “não foi os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu nossa 
oração e teve misericórdia de nós”.  

Müller ganhou muitas almas para Cristo. Teve uma comunhão invejável com Cristo e 
provou por inúmeras vezes o poder da oração com fé.  

Müller tinha um caderno, onde anotara mais de 50.000 orações que foram respondidas  
por Deus.  

 
Moisés – Foi o grande líder do povo de Israel, que os conduziu à terra prometida, e por 40 

anos no deserto. Realizando obras tremendas à vista de um povo, murmurador e incrédulo. Mas o 
que mais chama atenção em Moisés, foi sua atitude de fé e renúncia ao mundo presente. Em 
Hebreus 11:24 ao 27 está escrito “Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado 
filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres 
transitórios do pecado; porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas, do que os 
tesouros do Egito, porque contemplava o galardão”.  
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Jó 5:17  
 “Bem aventurado o homem a quem Deus corrige...” 

 

Pela fé, Moisés abandonou o Egito,  e nem ficou amedrontado pela cólera do rei; antes 
permaneceu firme como quem vê aquele  que é invisível”.  

O que mais me chama atenção em Moisés, é o fato de ele abandonar a glória e a 
riqueza do mundo, para sofrer com o povo de Deus, porque contemplava o galardão de Cristo 
nos céus. Hoje em dia,  líderes religiosos,  pessoas do povo e a maioria da sociedade, trabalham dia 
e noite, não para juntar tesouro nos céus (Mat 6:20) e sim para gozarem aqui na terra toda “glória do 
Egito”.  

O errado de hoje, não é usufruir o melhor desta terra e ser próspero em tudo, porque isto é 
promessa de  Deus, mas o errado é ter o coração e o tempo gasto nestas coisas terrenas e passageiras 
e perder de vista o galardão de Cristo.  

O Pastor  Paulo Yong cho, pastor da maior igreja evangélica do mundo, em reunião com 
vários pastores americanos, foi questionado por um deles, com a seguinte pergunta: “Pastor Cho, 
porque sua igreja não pára de crescer e está sempre vivendo um grande avivamento?” – A resposta 
foi: “Enquanto vocês tem tempo para jantares, viagens, lazer excessivo, reuniões e mais reuniões 
sem propósito santo, eu e minha igreja estamos em oração e jejum dia e noite!!!”.  

Não entendo como uma pessoa pode amar a Cristo, à glória por vir e as almas perdidas e se 
envolver com as coisas do mundo, como se fosse do mundo, I João 2:15-17 diz que “... se alguém 
ama o mundo, o amor do Pai não está nele...”  Jesus disse: “É impossível servir a dois senhores” 
(Mat 6:24).  O mundo jaz no maligno.  

Lembre-se de Jesus no deserto, onde o diabo lhe disse: “Toda glória do mundo te darei, se 
prostrado me adorares”.   

II Pedro 3:10-13 diz que este mundo está entesourado para o fogo e destruição, e nós que 
somos de Jesus,  aguardamos novos céus e nova terra...” 

Precisamos ser espirituais, celestiais,  peregrinos,  embaixadores e não como muitos, que 
querem “gozar a vida” neste mundo, e depois ainda ir para glória... Não !!!  - Paulo , em sua carta, 
cansou de convidar as pessoas para partilharem do sofrimento de Cristo, se sacrificarem pelo 
evangelho e renunciar a carne e o mundo.  

Conheço uma grande igreja evangélica do Brasil que quase fechou pois seus líderes e 
familiares, se envolveram tanto (de maneira  excessiva) com os prazeres do mundo, que quase 
foram destruídos pelo “príncipe deste mundo” (Ef 2:2).  Viajavam fora de época para hotéis, 
resort’s, o ano todo, academia, churrascaria  quase todos os dias, roupa das mais caras, os carros 
sempre importados, melhores colégios, moravam em casas e apartamentos luxuosos... e sutilmente 
o diabo, deus deste século (II Cor 4:4), foi tomando espaço... e houve não pouca confusão neste 
meio. 

- Não sou contra a todo este tipo de lazer. Creio que Deus tem o melhor para seu povo mas 
quem ganha revelação de Jesus e do evangelho, e da necessidade urgente de ganhar almas,  percebe 
que as coisas acima citadas, podem ser usadas, todas, mas com moderação, pois como Paulo disse: 
“Considero todas as coisas como refugo para ganhar a Cristo”. 

Jesus viveu, como homem, uma vida abundante; comeu, bebeu, se vestiu, foi à praia, foi à 
festa,  chorou, dormiu, estudou, pescou, se relacionou com todos, mas nunca se envolveu com as 
coisas do mundo, sem o propósito de ganhar almas. Seu coração estava sempre no céu, em seu 
Deus!!! 

 
Moisés foi assim. Deixou a glória do Egito para viver a promessa e o galardão de Cristo. Por 

isto te digo,  amado(a) leitor(a): a vida abundante que Cristo nos dá, é uma vida próspera, mas sem 
vaidade, uma vida próspera,  mas sem luxúria,  uma vida feliz e vitoriosa, nesta vida e na por vir,  
mas com perseguições.  
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Salmo 39:8-13  
 “...livra-me, Senhor, de todas as minhas iniqüidades...” 

 

Para encerrar  a vida de Moisés, quero lhe deixar o texto de Mat 10:38-39, onde Jesus disse: 
“Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim; e quem acha sua vida perdê-la-á, 
mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á”.  Jesus te diz, como diz a Pedro 
“Deixa tudo e segue-me” !!! 

 
Neste capítulo, espero que a vida destes 10 homens de Deus e suas “muitas” atitudes de fé, 

tenham nos ensinado algo. Ainda poderíamos citar vários personagens bíblicos (José, Abraão, Jó, 
Davi, Salomão, Pedro, Estevam, João...) ou mesmo outros cristãos maravilhosos do passado e do 
nosso tempo (D.L. Moody, A.W. Tozer, Watchaman Nee, David Wikerson, Billy Grahan, Marris 
Cerulo, e nossos compatriotas, Walnice Milhonaens, Silas Malafaia, Caio Fabio, Jerônimo da 
Silveira, RR Soares,  Edson Rebustine, Asafy Borba,  Adhemar de Campos, Glênio Fonseca 
Paranaguá, João Ferreira de Almeida, Apóstolo Estevam Hernadez,  Bispa Sonia Hernandez,  entre 
tantos... ) 

 
Prezado(a) e amado(a) leitor(a), compensa e muito servir a Jesus,  mesmo que isto custe a 

sua Vida !!!   Leia a Bíblia, ore, jejue,  “alimente o meio evangélico”, não falte à igreja,  busque a  
Deus, leia livros evangélicos,  ouça CD’s evangélicos,  compre produtos evangélicos, renuncie ao 
mundo, à carne, e acesse sites educativos que promovam ensino e edificação, mas 
preferencialmente os sites evangélicos !!! 

 
Deus te abençoe !  
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Salmo 51:1  “Compadece-te de mim, ó Deus, seguindo a tua benignidade... apaga todas as 
minhas transgressões”.  

 
 
 
 
 
 Quando pensei em escrever este capítulo, não só imaginei indicar ao leitor os sites 
evangélicos, mas também livros, CD’s, igrejas, “point’s”, e tudo que fala do amor de Jesus. Mas, 
para não fugir do título do livro, quero deixar primeiro o endereço dos sites evangélicos.  
  

Este capítulo também tem um subtítulo.  O subtítulo deste capítulo é: “Alimente o meio 
evangélico”,  isto é invista em Deus, na sua obra e no talento dos filhos de Deus.  
  

Antes de passar as indicações, quero comentar a importância de administrar e investir bem a 
sua vida, seus conhecimentos, seu tempo, seus recursos,  suas idéias, seus sonhos e seu suor.  
  

Não tenho participação financeira em nada aqui citado, quer seja livros ,CD’s, sites, DVD, 
fitas de vídeo; o intuito mesmo é ver você, amado(a) leitor(a) cheio do Espírito Santo, apaixonado 
por Jesus e pelas almas perdidas.  
  

E como disse Paulo  “observai tudo e retende o que é bom”.  
  

Não há nada que alegre mais o coração de Deus, do que ver a conversão de 
alguém a Cristo, por isto eu e você precisamos aprender a investir bem o que temos de mais 
precioso. 
  

Desde a minha conversão, há 12 anos, sempre tive como prioridade, alimentar o meio 
evangélico. E o que é isto?  E como fazer? 
  

Mesmo não gostando de determinados ritmos de música, sempre comprei CD’s evangélicos  
de vários cantores. Apesar de, por vezes, não ter tempo para ler revistas e jornais, sempre comprei e 
adquiri jornais e revistas evangélicos.  

 
Por muitas vezes, gastei boa parte do meu salário,  com camisetas gospel,  shows gospel, 

adesivos,  fitinhas, broches, livros, marca páginas, vídeos, fitas k7... 
 
Quando utilizava algum serviço de qualquer profissional liberal (mecânico,  corretor de 

seguros, pintor, eletricista...) sempre procurei os evangélicos. 
 
E até hoje sou assim, amo a Deus e também seus “talentosos” filhos.  
 
Mas vamos às indicações: - Como disse primeiro vamos começar pelos sites, depois 

livros/editoras, igrejas, fitas K7/VHS de palestras,  livrarias, CD’s, revistas, rádio e TV’s.  
 
Em relação aos sites, que serão aqui citados, você encontrará inúmeros benefícios. Entre 

eles: estudos bíblicos,  mensagens de esperança, os lançamentos de CD’s e livros, concordância 
bíblica,  testemunhos, agenda de grandes preletores, aconselhamento,  propostas de emprego, 
sugestões de viagens, pensamentos, meditações, missões, agendas gospel sobre congressos, entre 
outros tantos benefícios !!! 
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Salmo 51:2-19  “... Pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que era mal perante os teus 
olhos...”  

 
1) www.ejesus.com.br 16) www.evangelicos.com 

2) www.igospel.com.br  17) ����������	
�	�	�
����  

3) www.elosdejesus.com.br 18) ����������	
�	�	������  

4) www.ajesus.com.br 19) www.casadabiblia.com.br 

5) www.jesusvoltara.com.br 20) www.eucreio.cjb.net 

6) www.inimigosmeu.hpg.com.br 21) www.estudosdabiblia.net 

7) www.alfaomega.com.br 22) www.chamada.com.br 

8) www.bibliaonline.net 23) http://www.grupodedeus.hpg.ig.com.br 

9) www.jesussite.com.br 24) www.igrejasevangelicas.com.br 

10) www.igrejarosadesaron.hpg.com.br 25) www.emjesus.com.br 

11) www.batistalondrina.org 26) www.uncaogospel.hpg.com.br 

12) www.tscpulpitseries.org/portuguese.html 27) www.tabernaculodapaz.hpg.com.br 

13) www.pastoronline.com.br 28) www.lagoinha.com 

14) www.uol.com.br/bibliaworld 29) www.elnet.com.br 

15) www.bibliamensagens.hpg.com.br 30) www.umclickparaoinferno.hpg.com.br 

  

 
 Sobre livros, considero um item dos mais importantes, para o crescimento espiritual e 
edificação da fé, pois ele é o melhor amigo do homem!!! 
 
 Quero indicar não só livros, mas, autores e editoras também. 
 

• Os livros dos autores a seguir, são todos tremendos:A.W. Tozer,  Watchman Nen; 
Kennety Hagin,  Billy Graham; David Wilkerson, Charles Finney, John Wesley, Glênio 
Fonseca Paranaguá; Walnice Milhomes, Caio Fabio, Apóstolo Estevam Hernandez, 
Charles R. Swindoll, Jim Bakken,  Russell Chandler.  

 
• Editoras e Livrarias: Editora Vida, Editora CPAD, Editora Gamaliel, Editora Fiel, 

Mundo Cristão,  Editora Bom Pastor, Sociedade Bíblica Brasileira, Editora Vida e Luz, 
Editora Paz e Vida, Editora Semeador, Editora Vozes.  

 
• Livros:  A cruz e o punhal (David Wikerson); O Adversário; Um Guia Seguro para o 

céu; Este Cristão Incrível (A W Tozer); Uma vida cheia do Espírito Santo (Charles 
Finney); O nome de Jesus (Kennety Hagin); Bom Dia Espírito Santo (Billy Grahan); O 
Caminho da Felicidade (Ap. Estevam Hernandez). 

 
• Igrejas: Renascer em Cristo; Igreja Assembléia de Deus; Igreja Presbiteriana; Igreja 

Luterana; Igreja Metodista; Comunidade Paz e Vida; Comunidade da Paz; Comunidade 
da Graça; Universal; Igreja da Graça, Igreja Batista... 
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Salmo 119:140   
“Puríssima é tua palavra,  por isto o teu servo a estima”.  

• Fitas palestras/ VHS mensagens/ Cd’s:  você pode encontrar inúmeras variedades nas 
melhores livrarias evangélicas do Brasil : Renascer Praise, Adhemar de Campos, Soraia 
Moraes, Resgate, Patmos, D.J. Alpiste, Apocalipse 16, Kleber Ferraz.  

 
• Revistas/Jornais: Revista Graça, Revista Gospel,  Jornal da Igreja Batista de Londrina, 

Chamada da Meia-Noite, Vinde,  Jornal Árvore da Vida,  Jornal Tabernáculo. 
 

• Rádio e TV: TV Gospel canal 53 VHS e 28 NET a cabo; Rádio Manchete FM; Rádio 
Aleluia; Rádio Luz e Vida, entre outras.  

 
 

Agora que temos a diretriz, não deixemos o diabo fazer mais “ninho” em nossas cabeças, 
com suas sujeiras e mentiras. Hoje, eu sei o que nossa avó dizia era verdade: “mente parada, 
oficina do diabo”.    

Com as dicas que foram dadas, não há mais desculpas para dar lugar ao inimigo.  
Por isto compre produtos evangélicos, ande com evangélicos, ame os evangélicos, invista no 

reino de Deus, gaste tempo e recursos com o povo de Deus e a obra de Deus, pois Jesus derramou 
sangue por sua igreja. E quando digo evangélicos, são todos aqueles que crêem em Jesus e foram 
transformados em nova criatura pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus.  

Não falte na igreja,  leia mais a Bíblia,  seja amigo dos amigos de Deus, leia livros cristãos, 
faça cursos bíblicos, teológicos. Invista no seu ministério, no seu chamado,  compre camisetas com 
mensagens bíblicas, compre de empresas cristãs, ajude a Fundação  de Assistência Social de sua 
igreja, colabore com os ministérios, com crianças, com a cantina de sua igreja, com seu líder (Gal 
6:6 !!!), pois não se esqueça das palavras de Jesus: “Ajuntai tesouros no céu...”  Jesus disse: 
“Aquele que me confessa diante dos homens eu o confessarei diante do Pai...” 

E para encerrar este capítulo deixo com você também as palavras de nosso mestre amado:  
Mateus 24:14  “Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em 
testemunho a todas as nações, e então virá o fim”.  
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Isaías 1:4  “Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniqüidade, raça de malignos 
que abandonaram o Senhor...” 

 
 
 
 
 
 Este é o assunto mais importante de toda história da humanidade. Nada é mais importante 
do que falar de Jesus.  Todos os livros do mundo,  deveriam falar de Jesus, pois Jesus é Aquele 
que dividiu os tempos da época em a.C.  e d.C. 
 Jesus vai além de nossa compreensão humana. Jesus é infinitamente mais Poderoso,  
amoroso e santo do que possamos imaginar.  

Infelizmente, vivemos em uma geração que tem pouca revelação de Jesus Cristo.  
Quantos líderes religiosos (anciões, padres, pastores, dirigentes de louvor), falam de Jesus, 

pregam Jesus, e até Jesus é enaltecido por eles; mas Jesus não é sua vida!!! 
Quantos usam a Cristo para promoverem “seus” ministérios,  para construir seus próprios 

reinos. Fazem comércio em seu nome,  pedem dinheiro nos púlpitos dizendo “É para expansão do 
reino de Deus”,  e na verdade enchem  suas famílias de prazeres mundanos (viagens sem propósito, 
carros importados todos os anos, academias todos os dias, roupas e jóias das mais caras; tudo isto 
em excesso). E quando alguém prega a eles sobre a luxúria,  vaidade, eles dizem “Os empresários 
tem, os artistas tem, eu sou filho do Rei, também tenho,  desfruto o melhor desta terra”.  – Como já 
disse, não sou contra a prosperidade de Deus e o ter e viver o melhor desta terra; mas o que 
me preocupa é a vaidade, a luxúria; líderes ricos e sem Cristo ,e o povo morrendo de fome dentro 
de seus templos. – E por vezes fome espiritual. – O povo de Deus em todo o mundo está com sede 
de Jesus.   

Já cansei de ouvir do povo o seguinte: “Meu líder não tem em uma palavra de Deus, ele 
não busca uma revelação pessoal em Deus, só prega a revelação dos outros. Ele fica brincando e 
só dando recados. Ele conta piadas e só ataca as outras igrejas. Ele é superficial. Não tem fogo 
do céu!!! – De domingo ele prega,  canta e abraça o povo... mas de 2ª a 6ª  feira, só Deus sabe o 
que ele está fazendo!!!  

Precisamos do conhecimento da glória de Deus, que está na face de Jesus Cristo!!! (II 
Cor 4:6). 

Em II Cor 2:17, Paulo diz: “Porque nós não estamos, como tantos outros,  mercadejando a 
palavra de Cristo, antes em Jesus é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do 
próprio Deus.” 

- Precisamos de revelação de Jesus Cristo; precisamos ter comunhão e intimidade com 
o mestre amado. Precisamos doar mais nosso tempo à Cristo.  

- Precisamos ir a mesa do Rei e lá encontremos nosso lugar (já preparado antes da fundação 
do mundo) e nos banquetearmos da sua presença, desfrutarmos do seu amor e recebermos d’Ele 
sabedoria, poder, conhecimento, paz, visão celestial, alegria, santidade. No Antigo Testamento, não 
havia maior glória para alguém, do que ser convidado para uma festa e sentar-se na mesa com o 
Rei!!! 

Davi, apaixonado por Cristo, disse: “Como é preciosa, Tua presença...”   “na Tua 
presença há abundância de alegria e na tua direita há delícias perpetuamente”.  

Precisamos retornar URGENTEMENTE, à presença de Cristo!!! 
Há ... como é bom falar de Jesus!!! Você o conhece???  Você o ama???  Jesus é 

maravilhoso!!! Ele é sua vida ou faz parte dela?  
Jesus é o conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso.  
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo; Jesus não está mais na cruz, 

como vemos na igreja católica. Jesus está vivo, ressurreto, reinando em  glória!!! 
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Jeremias 31:30  
“Cada um será morto pela sua própria iniqüidade”.   

Jesus é Soberano, o Único que pode nos salvar. Jesus não precisa de Maria, e nem da 
intervenção de nenhum “santo”,  para nos abençoar. Jesus é auto suficiente, Todo Poderoso, o único 
mediador entre os homens e Deus.  

Jesus é o Caminho, a Verdade, a Vida. Jesus é o pão vivo que desce do céu para nos 
alimentar.  

Jesus é o Bom Pastor, a Videira Verdadeira. 
Jesus é a luz do mundo, a porta de escape, o único Senhor e Salvador.  
Jesus é o amor e a graça de Deus encarnado. Jesus é a salvação das famílias, da sociedade e 

de qualquer indivíduo em qualquer lugar do mundo!!! 
Jesus é o Mestre, Rei dos reis,  Senhor dos senhores, leão da tribo de Judá.  
Jesus é o primeiro e o último; o alfa e o Omega , Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna.  
Jesus é o messias, é a esperança de Israel , a luz dos gentios. Jesus é o Cristo, filho do Deus 

vivo!!! 
Jesus é a Rocha da nossa salvação, é nossa segurança, nosso refúgio e socorro.  
Jesus tem autoridade sobre demônios, principados, potestades, diabo e todo mal.  
Jesus aniquilou o pecado, venceu o diabo, a morte, as doenças, a dor, o choro,  a 

solidão, a angústia.  
Jesus é vencedor!!! 
Jesus está à direita de Deus. Jesus é o mais formoso. O rosto de Jesus brilha como sol ao 

meio dia, Ele está vestido de linho fino, no seu peito há um cinturão de ouro, suas pernas são 
como colunas de fogo, seus pés são como latão reluzente, sua voz é como de muitas águas. 

Seu cabelo é branco como a lã e em sua cabeça há muitos diademas e em sua coxa e no seu 
manto está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores.  

Jesus é Deus !!! 
Jesus é o verbo de Deus, é fiel e verdadeiro, santo de Deus, amado do Pai. – Jesus é a 

ressurreição e a vida, o libertador, nosso redentor. Jesus é o verdadeiro amigo. 
Jesus é o que batiza com Espírito Santo e fogo.  
Jesus é o que tem nas mãos as chaves da morte - do inferno. 
Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu Ser.  
Jesus é o que sustenta todas as coisas do Universo.  
Jesus é superior aos anjos e herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é o nosso guia e 

mestre.  
Jesus é a Justiça de Deus – Jesus é nosso Advogado nos céus. Jesus foi ungido por Deus,  

com óleo de alegria, mais do que qualquer um outro.  
Jesus é eterno, foi o servo sofredor, obediente até a morte, mas hoje tem o nome que 

sobre!! todo nome!!  Jesus é o grande Eu sou o que sou!!! (Ex 3:14) 
Jesus é o Apóstolo e Sumo Sacerdote de nossa confissão. 
Jesus é o sim e o Amém de Deus.  
Jesus mudou a história da humanidade!!! 
Jesus é digno de maior glória e honra do que Moisés.  
Jesus é maior que qualquer religião, seita,  doutrina de homens, filosofia, idéias ou 

crenças.  
Jesus é o autor e consumador da nossa fé.  
Jesus é o autor da salvação eterna. Jesus é a única saída, Ele é a nossa salvação em 

qualquer momento e em qualquer hora!!! 
Jesus é perfeito, da sua boca nunca houve engano. Jesus nunca pecou!!! 
Jesus nos reconciliou com Deus, nos comprou para Deus, derramando seu preciosíssimo 

sangue.  
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Mateus 7:21-23   
“... apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade”.    

Jesus nos deu acesso ao Santo dos Santos.  
Jesus é o perdão de Deus !!!  Jesus firmou conosco uma nova aliança!!! 
Seu sangue foi aceito por Deus, e hoje temos liberdade para entrar nos palácios celestiais.  
Jesus é fogo consumidor!!! Jesus abomina o pecado.  
Jesus é o cabeça da igreja.  
Jesus foi elevado aos céus,  foi exaltado e glorificado por Deus!!! Jesus está vivo!!! 
Jesus é o único digno de ser adorado, pois toda glória, honra, domínio, majestade, exaltação, 

louvor pertence a Ele!!! 
Jesus é a imagem do Deus invisível,  o primogênito de toda criação, pois em Jesus foram 

criadas todas as cousas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam 
soberania,  quer principados,  quer potestades. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. 
Jesus é nossa bandeira.  

Jesus é antes de todas as cousas. Em Jesus,  tudo subsiste.  
Jesus é o princípio, o primogênito dentre os mortos . Aprouve a Deus que em Jesus residisse 

toda a plenitude de Deus.  
Jesus é o médico dos médicos. Jesus é a sabedoria de Deus. Em Jesus habita corporalmente 

toda plenitude da divindade. Jesus é o poder de Deus. Em Jesus há riquezas insondáveis, nele está 
todo conhecimento e ciência.  

O amor de Jesus excede todo o entendimento, sua graça é melhor do que a vida.  
Jesus é a prosperidade de Deus. É ele quem abre os céus sobre nossa cabeça!!! 
Jesus é a fiel testemunha, Jesus é compassivo, longânime, misericordioso, paciente, 

humilde, manso, amoroso.  
Jesus é o professor por excelência, ninguém ensinou como ele.  
Jesus tem toda autoridade na terra e nos céus!!! 
A Bíblia diz:  “Que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor 

para glória de Deus Pai.” 
Jesus é aquele que escreveu meu nome no livro da vida, com seu sangue.  
Jesus é o Deus da família,  ele criou nossos filhos, pais, netos.  
A Bíblia diz “o olho que vê e o ouvido que ouve, foram ambos criados por Jesus”.  
A inteligência do ser humano, assim como o ser humano,  na sua totalidade biológica foram 

criados por Jesus.  
Jesus nos criou e nos deu capacidade de reprodução. Como se forma os ossos no ventre de 

uma gestante??? – Jesus!!! 
Jesus é o noivo da igreja. Jesus é o Senhor!!! 
Observe um nenê recém-nascido, as unhas, o pezinho, o rosto, as perninhas, o olhinho... 

Jesus é o responsável.  
Observe o sol, a lua, o mar, as estrelas, os animais, Jesus é o responsável. Ele criou todas 

as coisas.  
As flores, a natureza em geral, Jesus é o autor e excelente arquiteto do universo!!! 
Para encerrar este capítulo quero lhe dizer que, aqui não estão expressas nem 5% do que 

Jesus é e o que Ele faz. 
O apóstolo João disse: “Há, porém, ainda muitas outras cousas que Jesus fez. Se todas elas 

fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam 
escritos” (Jo 21:25) 

Agora te pergunto, com muito amor e respeito, o título deste capítulo  
Jesus é sua vida ??? 
-Use a internet com sabedoria; hoje ela pode ser uma ferramenta útil para conhecer a Jesus e 
seu amor, mas lembre-se que nada substitui a comunhão com Cristo.  
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II Cor 6:14-18  “... que sociedade pode haver entre Cristo e o maligno, e que comunhão    
há entre a luz e as trevas...” 

I João 1:1-4 diz: “O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto 
com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito 
ao verbo da vida (e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vo-la 
anunciamos, a vida eterna,  a qual estava com o Pai e nos foi manifestada); e o temos visto e 
ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente mantenhais comunhão 
conosco”. 

Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu filho Jesus Cristo.  
Estas cousas, pois,  vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa.  
 
I Pedro 1:8 diz:  “A Jesus, o qual não o havendo visto, o amais, mas crendo, exultais 

com alegria indivisível e cheio de glória.” 
 
Jesus é o rei eterno, imortal, invisível, mais real!!!  Ele é o único que tem a imortalidade.  
Ame-o ! 
Siga-o ! 
Sirva-o ! 
Adore-o !  e creia nele; pois Jesus um dia voltará e a Bíblia diz: “Jesus vem com a nuvem e 

todo o olho o verá”. ( Apocalipse 1:5) 
 

 
 
 
 
“Prepare-se para te encontrares com o Rei”.  
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II Cor 6:14-18  “... que sociedade pode haver entre Cristo e o maligno, e que comunhão    
há entre a luz e as trevas...” 

 
 
 
 
 
 
 Em toda Bíblia, vemos um Deus amoroso, cheio de graça e compaixão. Um Deus de 
festas, um Deus de amor e reconciliação. E por toda história da humanidade percebemos um Deus, 
sempre de maneira misericordiosa, convidando o homem a abandonar sua vida de erros e pecados e 
se voltar para ele.  
 Em Isaías 22:12 diz “O Senhor, o senhor dos exércitos,  vos convida naquele dia se 
arrependerem de vossas maldades.” 
 Em Mateus 22:1-14 Jesus conta a parábola de um rei, que convidou milhares de pessoas a 
uma festa e disse...”Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos”.  (v8). 

Para cada situação de nossas vidas, há um convite deste Pai celestial, que tem um 
coração cheio de amor por mim e por você.  

Lembro-me da história de um homem, no século XIX, que ao assistir, em praça 
pública, a um enforcamento de um inocente, ouviu no meio do povo, a seguinte frase: “Aonde 
está Deus?” E uma voz, também do meio povo disse: “Deus está sendo enforcado com ele”.  

Deus nos ama muito (Jo 3:16); o amor de Deus por nós excede todo entendimento humano.  
A Bíblia diz que “Aquele que nem mesmo poupou seu Único Filho, antes o entregou por 

nós, como não nos dará com ele todas as coisas?” (Rom 8:32).  
Jesus quando, curava enfermos e socorria o povo,  em suas dificuldades, sempre o fazia, 

movido de íntima compaixão (Mat 15:32) e (Marcos 10:21).  
I João 4:8-10 diz “Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é Amor...” 
No amor não existe medo (I Jo 4:18); o amor cobre multidão de pecados, o amor tudo crê, 

tudo sofre,  tudo espera, tudo suporta.  
O amor é paciente, é benigno (I Cor 13:1-8) 
O amor jamais acaba !!! 
A Bíblia é o livro do amor; o amor de um Deus, “desesperadamente” apaixonado pelo 

ser humano. Um amor que perdoa, que serve, que busca.  
Em Oséias 11;4 – Deus faz uma declaração de amor à humanidade:  “Vos atrai com cordas 

humanas, com laços de amor;e fui para eles como quem alivia o peso de sobre suas costas.” 
Este Deus amoroso é o Deus que perdoa todas as iniqüidades e sara todas nossas 

enfermidades.  
Jesus foi para cruz, que era minha e sua, porque nos amou. Jesus derramou sangue por nós, 

porque nos amou!!! 
I Jo 4:10  diz “Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que 

ele nos amou, e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados”.  
Neste mundo atual, de tecnologia e globalização,  aonde está o amor?  Como disse Jesus “o 

amor de muitos esfriará”.  Mas Deus nos ama, e seu convite permanece de pé, desde a fundação do 
mundo “Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós” (Efe 
5:2).  

Deus criou todas as coisas (mar, os céus, as frutas, os animais...) porque nos ama!!! 
Toda sua criação expressa seu infinito amor por nós. Deus ama a família, Deus ama você!!! 
Efesios 2:4-5 diz “Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por CAUSA DO GRANDE 

AMOR,  com que nos amou,  nos deu vida  juntamente com Cristo...” 
Romanos 5:8 diz “Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo 

morrido por nós, sendo nós ainda pecadores”. 
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Isaias 6:5   “Ai de mim, estou perdido, pois habito no meio de um povo malicioso e de 
impuros lábios...” 

 
Deuteronômio 7:7-8  diz que Deus teve afeição por nós e nos amou do fundo do seu 

coração!!! 
I João 3:1 diz “Vede que grande amor nos tem concedido o Pai Celestial, ao ponto de 

sermos chamados filhos de Deus.” 
Jeremias 31:3 – Deus fala: “com amor eterno eu te amei...” 
 
Você pode gritar, hoje: “EU TENHO UM DEUS DE AMOR!!!” – JESUS CRAVOU MEU 

NOME EM SUAS MÃOS!!! 
 
Nada e ninguém  PODE ME SEPARAR DO AMOR DE DEUS, QUE ESTÁ EM CRISTO 

JESUS, NOSSO SENHOR!!! 
 
Como disse, para cada situação da sua vida, este Deus de Amor tem um 

escape para você.  
 
Quando você estiver... 
 
• angustiado – leia João 14:1-31 
• ansioso – leia Salmo 46 
• cansado e triste – leia Mateus 11:28-30 
• deprimido – leia Salmo 34 
• sem fé – leia – Salmo 23 
• desviado – I João 1:4-9 
• em dúvida – Hebreus 11 
• doente – Isaías 53:4 
• sem amigos – II Tim 4:16-18 
• preocupado – I Pedro 5:6-7 
• com solidão – Hebreus 13:5-6 
 
O Deus de amor está pronto a te socorrer e te abençoar... Abra-se   para o amor de Deus e 

receba-o pois você é amado(a) de Deus e precioso(a) para Ele!!! 
Para encerrar este capítulo e este livro, deixo o convite deste Deus amoroso com você:  
 
Jesus disse “Arrependam-se dos seus pecados, pois está próximo o reino de Deus.” 
Jesus disse “Eis que estou a porta do seu coração e bato, se alguém ouvir a minha voz, e 

abrir a porta, entrarei em sua vida e cearei com ele e ele comigo”.  
Jesus disse: “Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos 

aliviarei”.  
Se você já usou droga, se prostituiu, se você foi abandonado por seus pais, ou molestado em 

sua infância. Se você já fugiu para o álcool, ou para solidão, se você já se sentiu perdido, sem rumo, 
sem direção. Se você sente um vazio em seu interior; tem vontade de se matar; a vida já não tem 
graça; você já tentou de tudo, religiões, crenças, simpatias... e nada dá certo... NUNCA SE 
ESQUEÇA... 

DEUS  AMA  VOCÊ !!! 
 

 Ele pode mudar sua vida e encher seu coração de paz, de alegria e de amor... 
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Heb 13:4   
“... Deus julgará os maliciosos, impuros e adúlteros”.  

 
 Se você ainda não tem Jesus, ou está afastado dEle, não importa o motivo (o amor cobre 
multidão de pecados), faça esta oração agora, e firme seu pensamento em Jesus, pois Ele está 
vivo!!! 
 
 “Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e peço perdão, pois não 
conhecia e nem vivia este tão grande Amor.  
 Entra em meu coração, muda minha vida por completo,  porque hoje eu sei que só 
Jesus Cristo é o Senhor; por isto, voluntariamente eu o recebo como meu Salvador e Senhor. 
Em nome de Jesus – Amém.” 
 
 Parabéns por sua decisão!!! – Você tem neste livro, meus dados para manter contato. 
Escreva-me, mande seu e-mail ,de  sua opinião , conte seu testemunho , peça oração; estou á 
disposição.Responda o questionário á seguir , e envie, por e-mail, fax ou correio e ganhe UM 
LINDO BRINDE!!! 
 
 E encerrando este capítulo e este livro, não poderia deixar de escrever quatro textos da 
Bíblia, que é a Boa e Eterna Palavra de Deus.  
 

Deus te abençoe !!! 
 
 - Isaías 1:18  “Assim diz o Senhor:  - Ainda que vossos pecados são como a escarlate, eles 
se tornarão brancos como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornaram como a 
lã.” 
 
 - Hebreus 8:12  “Assim diz o Senhor: -Pois, para com as suas iniqüidades e maldades 
usarei de misericórdia,  e dos seus pecados JAMAIS ME LEMBRAREI”.  
 
 - Lucas 1:25  “Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para ANULAR A MINHA 
VERGONHA, perante os homens”.  
 
 - João 3:7  “Não te admires de eu te dizer:  “Importai-vos Renascer”.  
 

VIVA  O  REI  JESUS  !!! 
 
 

Maranata, ora vem Senhor Jesus !!! 
Apocalipse 22:20 
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Questionário 
 
 
 
 
1-Dê sua opinião, sobre o livro, como um todo. 
 
 
 
 
 
 
 
2- Para você, quem é Jesus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Quais os pontos á serem melhorados e os pontos a serem enaltecidos, neste livro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-Você achou algum, ponto , “muito radical”?, Se sim, comente. 
 
 
 
 
 
 
 
5-Os próximos livros, do autor Rogério Munhoz Garcia, já tem os seguintes títulos: 
“Inveja-o pior dos demônios” 
“O problema é o espírito que está por de trás” 
“Família restaurada, sociedade abençoada” 
“Cocaína, álcool e drogas - conhecendo e vencendo” 
“Evagelizando na sua profissão” 
 
Você compraria? Justifique sua resposta. 
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Contatos com o autor: 
 
Para palestras seminários e congressos; em sua empresa, igreja, grupo de mocidade, clubes ou 
mesmo reunião familiar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nome: Rogério Munhoz Garcia 
E-mail:rogeriomunhoz01@bol.com.br 

rogeriomunhoz01@hotmail.com 
rogeriomunhoz01@educacional.com.br 

End: Rua Teofrasto , 129 
Cep: 03379-050  São Paulo/ SP 

Tel  : 11 - 6211-3483 
Tel  : 11 - 6909-7965 
Fax:  11 - 6107-7810 
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 Este livro tem 3 objetivos principais: 
1) Revelar a vontade de Deus a todos os internautas, a fim de que,  usem esta ferramenta de 
maneira correta, quer seja para o trabalho, estudo, pesquisa, lazer ou mesmo só por 
curiosidade.  
2) Desmascarar o inimigo de nossas almas, e nos colocar em alerta para estarmos atentos 
às suas astúcias e ciladas.  
3) Levar o leitor a entender que Jesus é o Todo Poderoso. É Ele que nos satisfaz por 
completo, e que em Jesus está toda sabedoria, poder, amor, alegria, ciência e conhecimento 
de Deus.  
 
Neste livro você vai aprender inúmeros versículos bíblicos de como usar a internet e você 
nunca mais vai dar lugar para aquilo que não é de Deus, pois cuidado... “UM POUCO DE 
FERMENTO LEVEDA TODA MASSA” 
 Deus é Fiel!!!   Jesus está vivo!!! 

 


