“A prática da sabedoria torna o sábio mais
poderoso que uma fortaleza guardada por dez
valentes” (Eclesiastes 7:19).

Palavra Inicial
Quando você estiver lendo as páginas deste Livro, irá descobrir que elas trazem o
tempo todo referências tiradas do Livro Sagrado: a Bíblia, a Palavra de Deus!
Talvez você nunca tenha lido uma Bíblia, ou até mesmo nem saiba da existência dela.
Saiba que a Bíblia já foi traduzida para pelo menos 2.450 dialetos; hoje em dia, ela é o livro
mais traduzido no mundo inteiro e o livro mais lido mundialmente. Os idiomas originais
usados para escreve-la são três: o hebraico, o aramaico e o grego.
A palavra Bíblia vem do grego e significa “coleção de livros”. Ela contém a história da
Salvação, desde a criação do mundo feita por Deus até as profecias da Segunda Vinda
Gloriosa de Jesus, o Filho de Deus. Podemos, para um melhor entendimento, caracterizála como uma “grande carta” enviada por Deus a todos os que se tornaram seus filhos, por
fé em Jesus Cristo! Esta carta contém o Plano que Deus preparou para cada um de nós.
Deus inspirou várias pessoas para escrevê-la, para transmitir a Sua mensagem aos
homens de todas as nações e línguas.
A Bíblia é formada por 66 Livros Sagrados, sendo que 39 formam o Antigo Testamento e
27 o Novo Testamento.
O Antigo Testamento nos revela a Criação do mundo, as alianças que Deus fez com
os homens, as profecias que anunciavam a vinda do Messias, a fidelidade e infidelidade do
povo de Deus, e principalmente, a preparação do povo escolhido de onde viria o Verbo
Encarnado, Seu Filho Jesus.
O Novo Testamento contém quatro livros (Mateus, Marcos, Lucas e João), que
contam toda a vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao Céu.
Esses quatro Livros formam um conjunto denominado evangelho. O Novo Testamento é
também constituído por várias cartas (também chamadas epístolas), que foram escritas
pelos apóstolos com o objetivo de direcionar a Igreja fundada por Cristo.
Além do evangelho e das cartas, o Novo Testamento possui um Livro que conta os
primórdios da Igreja de Cristo e outro Livro profético que revela a Segunda vinda gloriosa
de Jesus, respectivamente, são eles: Atos dos Apóstolos e o Apocalipse.
“A Vida Continua” é uma mensagem que tem o único objetivo de encorajá-lo a buscar
pela Verdade Eterna, visto que somos peregrinos na Terra.
Os homens foram criados por Deus, e Ele colocou dentro de nós um espírito que
jamais deixará de existir. Portanto, o ser humano é um ser espiritual, que possui uma
alma e habita num corpo físico.
Todos os habitantes da Terra estão caminhando em direção a eternidade e muitos
estão partindo sem terem conhecido o seu Criador. Não parta desta vida terrena sem, pelo
menos, buscar descobrir sobre o que a Bíblia tem para revelar-lhe a respeito da
grandiosidade do Amor de Deus por você!
Rita Andrade
Lins, agosto de 2014.

A Vida Continua
Rita Andrade
Era manhã de domingo. Meu telefone toca perto da hora do almoço, uma amiga me
avisando do falecimento de um senhor, de nacionalidade japonesa, de quase noventa anos
de idade. Enquanto me dirigia para a cerimônia fúnebre, pensava que por quase um século
um homem vivera no mesmo mundo em que eu estava vivendo e onde ele estaria naquele
exato momento?
A morte para muitos é uma grande interrogação: Para onde iremos depois de deixarmos o
corpo físico? Existe vida após a morte? Em meu íntimo, havia uma grande paz, porque eu
sabia exatamente para onde eu iria.
Enquanto subia as escadas para adentrar o Templo, muitos questiona-mentos invadiam a
minha mente e o ambiente que se apresentava ao meu redor era estranho a minha cultura.
Procurei com os olhos a família enlutada e a encontrei.
Olhei para a viúva e meu coração foi tomado por um sentimento doce. O meu olhar se
perdeu dentro de um olhar interrogativo. Ela não entendia o meu dialeto e uma intérprete
foi a ponte entre nós. Lembrei-me de Jesus: o Caminho que nos leva ao Deus Invisível e
Real!
Dei-lhe um abraço, buscando transmitir através dele o meu amor e solidariedade. Eu
sabia o que ela sentia: a dor da separação.
A morte é uma intrusa que entra em nossas vidas e nos separa de quem amamos. Quando
Deus criou o homem, a morte não existia. Ela passou a existir a partir do momento em que
Adão pecou, no Jardim do Éden.
Sentei-me no fundo e passei a observar o que acontecia ao meu redor: o silêncio; o cheiro
do incenso que exalava pelo ar misturado ao cheiro da comida preparada no salão, ao
lado; um senhor sentado à entrada do salão fúnebre recebendo envelopes impressos em
tons sóbrios com doações que seriam entregues à família do falecido; o balançar das
chamas da vela.
Lembrei-me das palavras do sábio que escreveu o Livro de Eclesiastes 1:3-9: “Que
vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do
sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo
jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e depressa volta ao lugar de
onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o
norte; dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para
o mar; contudo, o mar nunca se enche; ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá
voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é
capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Mas os olhos nunca se saciam de ver, nem
os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser, o que aconteceu, ocorrerá de novo, o que
foi feito se fará outra vez; não existe nada de novo debaixo do sol”.
De repente o lugar começou a ficar vazio. As pessoas se retiravam para o almoço o qual
estava sendo servido aos amigos e conhecidos que vieram prestar a sua última
homenagem ao falecido. Despedi-me da família enlutada e voltei para casa.

Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim: tudo vem do pó e tudo retorna ao pó.
A Bíblia fala em Eclesiastes 4: 8, sobre um homem solitário que não tendo filho, irmão,
nem qualquer parente, dedicava sua vida exclusivamente ao trabalho.
No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava. E ele nem
pensava em se questionar: “Para quem estou trabalhando tanto, afinal? Por que não
desfruto um pouco do que já tenho?”
Ele era um homem insensato, que construiu a sua vida sobre a areia.
Em minha pouca permanência neste mundo, descobri que somente aquele que conhece
Jesus Cristo como Filho do Deus Vivo, descobre como construir a sua vida para a
eternidade.
Passei a semana seguinte pensando: morrer é a única certeza que todo ser humano tem; e
que mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma residência em festa, porquanto este é o
fim de todo ser humano.
Quando o homem se depara com uma casa em luto, ele imagina que poderia ser aquele o
seu momento de partir deste mundo; e para onde ele estaria indo? Diante desta
circunstância, ele encontra uma grande oportunidade para refletir sobre as escolhas que
tem feito em sua caminhada por este mundo.
Comecei a pensar sobre as minhas escolhas. O tempo passa tão rápido, como passa a
juventude.
Salomão, o homem mais sábio deste mundo, disse: “Lembra-te do teu Criador nos dias
da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás:
Não tenho neles prazer” (Eclesiastes 12:1).
Na realidade, ele estava nos dando um maravilhoso conselho: “Lembra-te do teu Criador,
busca pela origem da vida; temos um Criador!”
Todas as vezes em que os meus pensamentos se voltam para a origem da vida, é impossível
não pensar em Abraão, um personagem bíblico que viveu muitos anos antes de Jesus
nascer neste mundo.
Este homem a quem me refiro, chamava-se Abrão, morava em Ur dos caldeus, mas Deus o
tirou daquele lugar e lhe deu um novo nome, Abraão. Dele surgiu uma nação forte,
chamada Israel.
Enquanto os povos ao redor dele adoravam a criação, ele fez a escolha de adorar somente
ao Criador de todas as coisas. Ele foi sábio. Deu honra a quem merecia honra: o Deus
Criador, Invisível e Real!
Lemos na Bíblia o apóstolo Paulo descrevendo maravilhosamente a respeito da
grandiosidade do Criador em Atos 17: 24-31: “O Deus que fez o mundo e tudo o que nele
existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos
humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse; pois
ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais; de um só fez toda a raça

humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos
previamente estabelecidos e os limites da sua habitação; para buscarem a Deus se,
porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós; pois
nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito:
Porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos
pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte
e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora,
porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam; porquanto
estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que
destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos”.
Você já ouviu falar sobre este varão, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus que veio a este
mundo e morreu pela humanidade?
Nas Escrituras Sagradas lemos que Ele desceu ao Inferno em nosso Lugar e Deus o
ressuscitou ao terceiro dia, após a Sua morte. Você já ouviu alguém falar a respeito dele?
Fui caminhar naquela tarde e enquanto caminhava, comecei a pensar em todas as pessoas
que ainda não haviam feito a escolha por buscarem a verdade sobre o que acontece após a
morte física. Eu mesma havia ficado presa as tradições da minha família por muitos anos.
E cresci acreditando que Deus castigava os homens; que era Ele que determinava quem
iria para um Lugar Bom, chamado Céu ou para um Lugar Ruim, chamado Inferno, quando
a vida humana terminasse. Eu havia sido enganada pela tradição dos meus pais.
O vento soprava frio e o meu rosto estava ficando gelado. A rua estava quase deserta e
poucos caminhavam naquele horário. Vi um homem ajudando um jovem em sua cadeira
de rodas e lembrei-me dos relatos bíblicos sobre os milagres que Deus operara através de
Jesus.
Pensava sobre Jesus enquanto caminhava. Grande parte do que é conhecido sobre o
nascimento de Jesus, sua vida e seus ensinamentos é contada pelos Evangelhos de
Mateus, Marcos, Lucas e João, que fazem parte do Novo Testamento das Escrituras
Sagradas.
Segundo o que está escrito na Bíblia, o precursor de Jesus na Terra foi João Batista, filho
de um sacerdote judeu chamado Zacarias, o qual tinha por esposa Isabel, que era estéril.
O nascimento de João Batista foi um milagre de Deus, visto que seus pais eram de idade
avançada e sua mãe não podia gerar filhos. Ele foi concebido seis meses antes de Jesus. E
o anjo enviado por Deus para anunciar o seu nascimento a seus pais, foi o mesmo anjo, de
nome Gabriel, que foi até a cidade de Nazaré, apareceu para Maria, uma virgem prometida
em casamento a certo homem chamado José.
Em Lucas 1: 30-35, lemos que o anjo, quando chegou ao lugar onde ela estava, ao se
aproximar lhe declarou: “Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo”.
E o anjo lhe disse mais: “Maria, não temas; pois recebeste grande graça da parte de
Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de
Jesus. Ele será Grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o
trono de seu pai Davi e Ele reinará para sempre e seu Reino nunca terá fim”.

Então, perguntou Maria ao anjo: “Como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual
com homem algum”?
Então o anjo lhe esclareceu: “O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te
cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado
Santo, Filho de Deus”.
Segundo o Evangelho de Mateus, José, ao saber da gravidez, quis deixá-la, achando que
ela tinha tido outro homem, mas o anjo Gabriel apareceu a ele em sonho e lhe explicou o
que estava acontecendo.
José não havia compreendido inicialmente que Maria recebera a importante missão de
conceber o Messias.
Após ficar sabendo que Isabel estava grávida, Maria vai visitá-la e quando Isabel ouviu a
saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e ela ficou plena do Espírito Santo. E,
com um forte grito, exclamou, como nos revela as Escrituras em Lucas 1: 41-47: “Bendita
és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre! Mas, qual o motivo desta
graça maravilhosa, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, no mesmo
instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em
meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor
cumprirá tudo quanto lhe foi revelado! Então declarou Maria: “Engrandece minha alma
ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador”.
Maria foi a mãe de Jesus e ele nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande, que os
romanos haviam designado para governar a Judéia. Desde o século IV o nascimento de
Jesus é festejado no dia 25 de Dezembro, mas a data real é incerta.
No período do nascimento de Jesus, César Augusto publicou um decreto, convocando
para um recenseamento, todos os moradores das terras dominadas por seu império.
Em vista disto Maria e José tiveram que ir para Belém, uma pequena cidade do sul da
Judéia, a fim de terem seus nomes cadastrados, por ser José da cidade de Belém.
E enquanto estavam em Belém, chegou o momento do nascimento do bebê e ela acabou
dando à luz o seu primogênito, que devido a não terem encontrado um lugar na
hospedaria, acabou nascendo num estábulo e Maria fez de uma manjedoura o berço para
Jesus.
Que nascimento fantástico! Grande ensinamento Deus nos deu, pois quando o mundo tão
materialista busca riquezas e poder, o Filho do Criador do mundo nasce num lugar
simples.
Deus não vê como o homem vê. Ele olha por dentro, não para a aparência exterior.
Tantas coisas não entendemos, por isso devemos sempre buscar pela verdade. Aprenda a
perseguir a verdade em toda e qualquer situação.
Decidi terminar a caminhada correndo. E conforme eu ia ganhando velocidade, a imagem
do senhor empurrando a cadeira de rodas ficava mais forte dentro de mim.

Pensei: Será que eles conhecem Jesus? Será que sabem do poder que há em Cristo, o
Messias, Filho do Criador do mundo?
Na Bíblia lemos que todos os que se aproximavam de Jesus eram curados de todos os
tipos de enfermidades; eram libertados de todo mal; eram ressuscitados, como aconteceu
com Lázaro e outros.
Saiba que Jesus tem poder para ressuscitar mortos!
Quando Lázaro, o irmão de Marta e Maria adoeceu e morreu, Jesus foi ao encontro delas e
ao chegar encontrou-o já sepultado havia quatro dias.
“Disse Marta a Jesus: “Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei
que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará.” Jesus então
assegurou-lhe: “O teu irmão ressuscitará!” Esclareceu-lhe Jesus: “Eu Sou a
ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá; e todo o que
vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso?” Ela lhe afirmou: “Sim,
Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo” (João 11:
21-27).
Jesus vai até o sepulcro de Lázaro e manda tirar a pedra que fechava a entrada. Marta
preveniu Jesus de que já cheirava mal, pois já se haviam passado quatro dias. Mas Jesus a
encorajou dizendo: “Eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus”?
E quando Jesus chamou pelo nome de Lázaro, ele veio para fora do sepulcro. O homem
que havia estado morto por quatro dias, saiu da gruta. Ressuscitara!
O Nome de Jesus é poderoso! O Nome dele é acima de todo Nome, no Céu e na Terra. Creia
nele! Chame por Ele!
Todos nós nascemos neste mundo, separados de Deus, por causa do pecado da
desobediência do primeiro homem que surgiu na Terra: Adão. Pecado que foi transferido
para toda a humanidade, como se fosse uma doença hereditária e por isso, todos nós
nascemos pecadores. De Adão vieram todas as raças.
O antídoto criado por Deus contra essa maldição que entrou no mundo por causa da
rebeldia de Adão é receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É passar a adorar Àquele
que deu a Sua própria vida numa cruz de madeira, para nos resgatar das garras da morte
eterna.
Jesus se fez maldito em nosso lugar, para que pudéssemos viver como família de Deus
nesta terra, reconhecidos como filhos de Deus e podermos viver eternamente no Céu.
Creia: Jesus veio a este mundo para nos revelar que existe uma vida nova para todo aquele
que crê ser Ele verdadeiramente o Filho do Criador do Universo que se fez carne, habitou
em nosso meio, com a finalidade de resgatar a família que Deus perdera no Jardim do
Éden.
Isso aconteceu quando Satanás, o anjo caído, enganou Eva e fez Adão transgredir a ordem
divina, que era para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do
mal.

O meu coração estava acelerado. O vento batia com mais força no meu rosto. Anoitecia.
Comecei a diminuir os meus passos e tomei o caminho de volta para casa.
Tomei banho. Comi rapidamente e fui preparar um chá. A noite esfriava e eu estava
ansiosa para terminar a leitura de uns textos da Escritura Sagrada.
Na Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que a criação por si só prova a existência de
Deus, porque, pela criação, os homens deveriam reconhecer claramente “os atributos
invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade”
(Romanos 1:18-20).
O tempo passado meditando nas Escrituras Sagradas, se tornou essencial para estreitar o
meu relacionamento com Deus, o qual se iniciou tão tímido, desse muitos frutos, que
estavam sendo colhidos desde o dia em que fiz de Jesus Cristo, o meu Salvador e Senhor!
Na Bíblia, no Salmo 19: 1-4 está escrito: “Os céus proclamam a glória de Deus, e o
firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite
revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se
ouve nenhum som; no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas
palavras, até aos confins do mundo”.
Existem muitos questionamentos no coração dos homens e somente Deus é capaz de
esclarecê-los por definitivo. Jesus diz em João 8: 32: “E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará”. Ele é a verdade!
Descobri que o livro de Gênesis, contido na Bíblia, descreve como tudo o que existe
começou e como surgiram os seres humanos.
Em Gênesis 1: 26-27 está escrito: “Também disse Deus: Façamos o homem à nossa
imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domínio sobre toda a terra... Criou
Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou.”
Quando Deus nos criou, Ele nos fez para termos a mesma identidade, as mesmas
características dele, pois havia em Seu coração um plano eterno, um plano perfeito para
todos nós, com um propósito bem estabelecido que era nos tornar família dele, seus
filhos, como lemos na Bíblia: “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome; os quais não nasceram do
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus” (João 1: 1213).
Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, o nosso espírito passa a
ter a Vida dele. Quando isto se tornou claro dentro de mim, há muitos anos atrás, quando
meditava nas Escrituras Sagradas, eu fiz a seguinte oração antes de dormir:
Deus, eu quero ser tua filha. Eu quero a Tua Verdade e não mais as minhas verdades.
Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a todos os que me magoaram e traíram.
Eu aceito a morte de Jesus em meu lugar na cruz e recebo por fé a Vida dele em mim, pois
eu quero fazer parte da Sua família, em Nome de Jesus, meu Salvador e Senhor, amém.
Eu não dimensionava o que esta simples oração faria em minha vida.

Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (João 1:29).
“Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no Seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a
Vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a Vida” (1 João 5:11-12).
Talvez você nunca tenha parado para pensar no quanto Deus te ama e se importa com você.
Um dia também acreditei que Ele nem sabia o meu nome, até ler na Bíblia o Salmo 139:16:
“Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os
meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda”.
Tremendo, não? Deus nos conhece! Ele nos ama e se importa conosco!
Existimos para algo maior do que simplesmente comer, dormir, divertir-nos, enriquecer e,
por fim, morrer. Existimos para manifestarmos a glória de Deus.
As genealogias colocadas nas Escrituras Sagradas não foram citadas sem um objetivo.
Deus é Deus de gerações. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel e de todos
aqueles que fizerem a escolha por Ele, dando assim, início a uma geração santa.
“Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o
visível veio a existir das coisas que não aparecem” (Hebreus 11:3).
Podemos não compreender a profundidade do amor de Deus por nós, mas é
inquestionável este amor, pois basta olharmos para a Cruz de Cristo e lermos ali a maior
declaração de amor que a humanidade já recebeu um dia e que é e será sempre insuperável: Jesus deu a Sua vida por nós!
Fiquei olhando para a Bíblia em minhas mãos, a Escritura Sagrada; pensando que em meu
coração não havia mais dúvidas sobre a origem de todas as coisas, pois eu sabia que o meu
Criador existia e que havia em mim o fôlego da vida proveniente dele.
O entendimento sobre “de onde vim e para onde estou indo”, é muito real dentro de mim.
Trago comigo uma forte convicção de que a vida continua.
O medo da morte não mais existe, pois todo aquele que crê em Jesus, sabe que jamais
morrerá eternamente.
Apaguei a luz do quarto e fui dormir.
O dia amanheceu chuvoso. Almocei e continuei lendo os textos bíblicos que havia
selecionado na noite anterior. Um destes textos fazia menção sobre um lindo lugar, onde
moraremos para sempre, junto com todos os nossos entes queridos e amigos, que também
fizerem a escolha por seguir a Jesus.
Retomei a leitura onde a Bíblia nos fala sobre este lugar maravilhoso, a Nova Jerusalém
Celestial, a Cidade Santa.
Todo aquele que crer em Jesus como Filho de Deus e no poder do sacrifício feito na Cruz do
Calvário, irá morar neste Novo Céu e Nova Terra. Esta bênção é um presente de Deus que
Ele derramará sobre todo aquele que fez, neste mundo, a escolha de se tornar seu filho.

Deus preparou a cidade santa para os seus santos, que fizeram a escolha em crer no Seu
Amor provado na Cruz de Jesus Cristo, a favor de toda a humanidade.
E tudo isso foi planejado em Jesus Cristo para os santos (todo aquele que nasceu de novo
por fé em Jesus, é santo diante de Deus), mesmo antes do nosso Deus criar o universo.
Toda tristeza do primeiro céu e terra desaparecerá das vidas dos santos, pois Deus fará
uma nova Terra e um novo Céu. Este mundo irá desaparecer, deixará de existir. O fim dele
se aproxima!
Deus fará todas as coisas novas, para que não haja mais choro de tristeza, nem pranto,
nem morte, nem luto, nem doença, nem nada mais que atormentava a humanidade neste
mundo.
Aquele que não crê no Evangelho de Jesus Cristo, que ainda não tem o seu nome escrito no
Livro da Vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, não poderá entrar na Cidade Santa.
Muitas pessoas ainda permanecem ignorantes sobre esta verdade. A Bíblia relata em
Apocalipse 21: 1-27, que o apóstolo João viu a Nova Jerusalém Celestial: “Vi novo céu e
nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi
também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do
trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles
serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda
lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as
primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço
novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e
verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o
Fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará
estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos
incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras
e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre,
a saber, a segunda morte. Então, veio um dos sete anjos que têm as sete taças cheias
dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa
do Cordeiro; e me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha e me
mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a
glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosís-sima, como pedra de
jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e, junto às portas, doze
anjos, e, sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de
Israel. Três portas se achavam a leste, três, ao norte, três, ao sul, e três, a oeste. A
muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos
doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de
ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de
comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até doze mil estádios. O seu
comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, cento e
quarenta e quatro côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é
de jaspe; também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos
da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro
fundamento é de jaspe; o segundo, de safira; o terceiro, de calcedônia; o quarto, de
esmeralda; o quinto, de sardônio; o sexto, de sárdio; o sétimo, de crisólito; o oitavo, de
berilo; o nono, de topázio; o décimo, de crisópraso; o undécimo, de jacinto; e o

duodécimo, de ametista. As doze portas são doze pérolas, e cada uma dessas portas, de
uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela, não vi
santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A
cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de
Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz,
e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de
dia, porque, nela, não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela,
nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e
mentira, mas somente os inscritos no Livro da Vida do Cordeiro.”
Parei de ler e fui adorar a Deus, por ter me amado tanto assim!
Nos últimos dois mil anos, muitos reis, imperadores e governos vêm tentando erradicar a
Bíblia, a Escritura Sagrada, começando pelos impera-dores romanos do primeiro século
até aos governos ateus deste século, mas o Cristo revelado na Bíblia continua hoje tão vivo
como há dois mil anos.
E nenhum homem sobre a face da Terra tem transformado tantas vidas como Jesus
Cristo.
Quando você se dispuser à leitura e à meditação das páginas da Bíblia, se verá exposto
quanto à sua verdadeira condição diante de Deus, e é exatamente isto que o fará repensar
seus valores e o impulsionará a buscar as verdadeiras mudanças em seu caráter,
desejando ser guiado pelo único capaz de levá-lo a interpretação de cada texto contido nas
Escrituras, que é o Espírito Santo de Deus, o nosso professor qualificado pelo Céu, para
tal tarefa.
O Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Ele também é Deus. Jesus falou a
respeito dele no Evangelho de João 14: 26: “O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai
enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que
vos tenho dito.”
Quando faço um retrocesso em minha vida, vejo que não sou mais aquela professora de
vinte anos atrás, que cruzou pela primeira vez os portões de uma Faculdade acreditando
que a sua vida se resumiria numa carreira docente. Tudo passou.
Naquela época eu não conhecia o Autor da Vida, que é Jesus Cristo. E conhecê-lo mudou a
minha história! E pensar que tudo isto, começou com um mero presente, antes tão sem
importância para mim, mas que hoje tem se tornado a Luz do meu caminhar: a Bíblia, a
Palavra de Deus!
Oro para que a mensagem contida neste livro possa fazê-lo questionar os seus valores e
tradições, a ponto de levá-lo a buscar pelo teu Criador, de todo o teu coração.
Jesus quando foi ensinar os seus discípulos a orar, mostrou claramente que devemos
sempre nos dirigir ao Deus Pai em oração desta maneira, como lemos em Mateus 6:9-13:
“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome;
venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de
cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas dividas, assim como nós temos perdoado
aos nossos devedores; e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal (pois teu
é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém)!”.

Um dia iremos deixar este corpo físico e estaremos na eternidade, sem volta.
Portanto, faça a sua escolha agora. Peça para Deus lhe aceitar em Sua família, como filho
(a). E saia da Morte Eterna para a Vida Eterna, pois creia, a vida continua.
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