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O QUE DEVO FAZER PARA SER SALVO?
A resposta a essa questão é: absolutamente nada! O único requisito é acreditar no que

Deus disse em Sua palavra e Ele diz: "Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo".
Só acreditar? Sim, só isso! Acreditar significa confiar plenamente no que Deus disse

em relação à salvação.
No que temos que acreditar?  Que Cristo morreu por nossos pecados, foi enterrado e

ressuscitou no terceiro dia.
Cristo morreu para nos dar vida eterna. Se desejar ter vida eterna faça a seguinte

oração:

Pai Celestial, sei que sou um pecador e preciso ser perdoado. Agora recebo Jesus Cristo como
meu Senhor e Salvador. Agradeço por ter perdoado meus pecados. Em nome de Jesus. Amém.

João 1:12 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se
tornarem filhos de Deus.

Essa pequena folha de papel mudou toda a minha vida! Meu coração gritava dizendo
que isso não podia ser verdade!  Era tão evidentemente falso que fiquei surpresa que
alguém de fato acreditasse nisso! Foi o começo de minha primeira familiarização real com
o Cristianismo moderno.

Estava completamente impressionada e surpresa ao aprender algumas das crenças
fantásticas dos cristãos modernos. A seguir uma lista de crenças que não faziam nenhum
sentido para mim:

1.    Jesus é Deus.

2.    Jesus é Senhor e nosso Salvador, que desceu a terra na forma de homem para morrer por
nossos pecados.

3.    Deus é três em um...um conceito chamado de Trindade.

Nenhuma das crenças acima tem o apoio da Bíblia! Jesus nunca alegou ser Deus.
Nunca disse que tinha vindo para morrer por nossos pecados. E você pode revirar a Bíblia
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de ponta a ponta. Não encontrará a palavra Trindade nela!
Várias perguntas surgiram em minha mente sobre as crenças mencionadas acima. Por

que Deus precisaria descer a terra pessoalmente, se Ele tem todo o poder?
Se Ele quiser que algo seja feito, tudo que precisa fazer é dizer a palavra e é feito!

Jesus era um homem.
Se era Deus, então como podia morrer? Deus pode morrer?
Além disso, se Jesus era realmente Deus em carne, para quem ele orava? Orava para si

mesmo?
Se Jesus é Deus, como podemos pensar em Deus Se sujeitando a tentação do demônio?
Como o demônio pode oferecer a Jesus os reinos do mundo, se tudo nos céus e na

terra pertencem a Deus? E mais, não foi Deus quem criou o demônio?!
Se a Trindade de fato fosse um artigo de fé importante, por que Jesus não pregou essa

trindade?
Não requer muita inteligência para entender que o Criador não Se tornou Sua criação

ou parte de Sua criação. Mesmo que Deus tivesse Se tornado Sua criação, por que iria
querer fazer isso?!! E se for verdade que Deus Se tornou Jesus e de fato morreu por
nossos pecados (o que soa um passo muito drástico para mim), então o mundo como o
conhecemos hoje deveria estar livre de pecado. Se não é livre de pecado, então qual o
sentido em morrer por nossos pecados?

O que isso alcançou?
Estava olhando para uma Falsidade de primeira categoria. Sabia que era

profundamente falso.
Você não vai encontrar uma única falha na criação de Deus. É perfeita. Foi Deus Quem

nos deu o poder do raciocínio e do bom senso. Deus nos pediria para acreditar em
qualquer coisa que não fizesse sentido? A Verdade tem que fazer sentido. Quando um
detetive quer encontrar a verdade, procura pistas, examina a evidência e usa seu poder
de raciocínio. As pessoas empregam esse método para todos os assuntos, exceto no
campo da religião! É onde abandonam seu raciocínio e acreditam cegamente no que quer
que lhes seja ensinado!

Como as pessoas podiam acreditar que Jesus morreu por seus pecados, me perguntava!
Quero fazer essa pergunta a você. Se estivesse prestes a prestar uma prova importante,
acreditaria em alguém que dissesse que não tinha que fazer absolutamente nada para
passar nessa prova?!

Acreditaria em alguém que dissesse que tudo que tinha que fazer era acreditar que o
próprio professor estudaria para a prova e faria todo o trabalho duro por você? Tudo que
precisava fazer era acreditar e só??!

Bem, você pode acreditar no que quiser, mas quando os resultados da prova forem
anunciados, descobrirá que tirou zero! Não apenas isso, quando seu professor souber que
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você teve a ideia divertida de que ele estudaria por você, provavelmente o expulsaria da
escola e o enviaria para um asilo de loucos, para examinarem sua cabeça!
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