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16 de abril de 2006 (Páscoa) 
 
Feliz Páscoa a todos! Prazer em vê-los e quero recebê-los no oitavo dos doze cultos de Páscoa da 
Saddleback. Acabei de saber que a nova igreja fundada em San Clemente recebeu mais de 2.000 
pessoas essa manhã. 
 
Esta semana eu estava fazendo uma grande limpeza de primavera. Estava vasculhando uma pilha 
de revistas antigas e encontrei essa Time de 1993. O título na capa dizia: “Los Angeles: A cidade 
dos anjos está indo para o inferno?” Eu não sei se a cidade dos anjos vai para o inferno ou não.  
Interesso-me mais em saber se vou para o céu. Se eu fosse a um shopping esta tarde e 
perguntasse às pessoas: “Se você fosse morrer esta noite e ficasse diante de Deus e Deus 
dissesse: ‘Por que eu deveria deixá-lo entrar no céu?’” O que você diria? Você tem certeza que 
vai para o céu quando morrer? Você tem certeza absoluta de que vai para o céu quando morrer?   
 
A maioria das pessoas diria: “Acho que sim... Espero que sim... Acho que sou... Eu quero ir... 
Espero e desejo que eu seja...” Amigos, esperar, desejar e achar não é bom o suficiente. Preciso 
ter certeza disso.  Só um tolo passaria a vida totalmente despreparado para algo que você sabe 
que é inevitável.  A taxa de mortalidade no mundo agora é de 100% – Eu não sei se você já 
ouviu isso ou não.  Vamos todos morrer em algum momento. A questão é: o que acontecerá 
depois que eu morrer?    
 
Hoje eu quero ajudá-lo a resolver esta questão básica. Aqui está a boa notícia.  Deus não quer 
que você fique em dúvida.  Ele não quer que você se preocupe.  Ele não quer você com medo.  
Ele não quer que você se pergunte a vida toda: “Farei isso ou não?  Estarei ou não?  Ele diz que 
você pode resolver isso sem dúvida na sua mente. Você pode absolutamente e confiantemente 
saber que está indo para o céu quando você morrer. Hoje voltaremos ao básico.  Nesta Páscoa 
voltaremos ao básico e resolveremos esta questão para que ninguém aqui quando se for tenha 
nenhuma dúvida na sua mente se irá para o céu quando morrer.   
 
Todos os grandes treinadores começam com o básico. Eles nunca presumem que as pessoas 
sabem o básico. Recebi uma ligação recentemente do treinador John Wooden, o treinador de 
basquete mais famoso da história. O treinador mais vencedor da história do basquete. John disse: 
li seu livro Purpose Driven Life e gostaria de falar com você sobre algumas coisas. Você poderia 
vir passar o dia comigo? Então, em algumas semanas irei passar o dia com o treinador John 
Wooden. Wooden foi um sucesso porque ele sempre começou com o básico. De fato, todos os 
anos no início da temporada de basquete no primeiro dia de treinamento, ele passava um dia 
inteiro treinando os jogadores como colocar suas meias corretamente. Não sabia que havia uma 
maneira errada de fazer isso... claro, eu não uso meias. Mas eu não sabia que você poderia 
colocá-las de forma errada. Ele disse que se você cuidar de seus pés, eles cuidarão de você. Ele 
diz que se você colocar uma meia errada e você está gritando e arranhando a quadra de basquete 
você terá bolhas, joanetes e todos os tipos de contusões nos seus pés. Você precisa saber como 
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colocá-las corretamente. Então, ele nunca presume que as pessoas sabem como colocar uma 
meia corretamente. 
 
Vince Lombardi, o famoso treinador da NFL, que venceu o primeiro Superbowl, era do mesmo 
jeito. Todo ano ele começava a treinar segurando uma bola de futebol e dizendo: “Senhores, isto 
é uma bola de futebol.” Nunca presuma nada! 
 
Então hoje voltaremos ao básico. Vamos ver o versículo mais famoso da Bíblia. É um que todos 
provavelmente já ouviram falar. Se você só tem um versículo em toda a Bíblia e você tem este, 
este é o único a saber.  Este é o único a memorizar. Isso é como o Cristianismo 101. É básico, 
Cliff Notes resumidas na Bíblia.  João 3:16. (Se você não conhece esse versículo, é o versículo 
que os caras esquisitos com o cabelo colorido defendem na endzone.  Você viu esses caras com a 
placa no futebol de segunda a noite: João 3:16. “Quem é João e que número ele está ligando?”) É 
o versículo mais importante e famoso da Bíblia. “Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito [Jesus], para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 
a vida eterna”. 
 
Há algumas coisas que eu quero que você observe no versículo. Primeiro, há seis palavras – 
Deus, Unigênito, Filho, Perecer, Eterno, Vida. Circule essas seis palavras. Deus – Unigênito – 
Filho – Perece – Eterno – Vida. Quando você pega a primeira letra de cada uma dessas seis 
palavras em inglês, o que isso significa? Evangelho. Você já ouviu a palavra “evangelho”. O que 
isso significa? Falamos de música gospel. Ou ele está compartilhando o evangelho. 
 
Evangelho é apenas uma velha palavra inglesa e significa “Boas novas”. Isso é tudo o que 
significa. Boas novas. Este versículo é muitas vezes chamado de evangelho em uma única frase. 
É a melhor notícia que você já ouviu ou ouvirá. 
 
A segunda coisa que quero que observe é a palavra do meio. Há 25 palavras neste versículo. A 
palavra do meio, a décima terceira palavra, é a palavra “Filho”, está falando de Jesus. As 
primeiras doze palavras são todas sobre Deus. “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito”. O filho está no meio. As últimas doze palavras são sobre você e eu. “Para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. Isso em si é uma imagem. A 
Bíblia diz que Deus está de um lado e a humanidade está do outro e Jesus Cristo veio à Terra 
para uni-los. Foi para isso que Ele veio à Terra. Ele é a ponte sobre as águas turbulentas. Ele é o 
mediador entre Deus e o homem. Jesus veio para unir Deus conosco. 
 
Hoje nós desmembraremos esse versículo frase por frase para que quando terminarmos você não 
tenha nenhuma dúvida na mente que você sabe que está indo para o céu. Há quatro frases 
principais neste versículo. 
 
1. Você deve reconhecer o amor de Deus. 
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Se você quer ir para o céu, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer o amor de Deus.  
O quanto Ele te ama. A Bíblia diz: “Deus amou o mundo de tal maneira”. Deus diz que não quer 
que você o reconheça intelectualmente.  Quero que reconheça emocionalmente. Quero que você 
sinta isso. A Bíblia nos diz que “Deus é amor”. Não diz que Ele tem amor, diz que Ele é amor. 
Deus é amor. É a natureza Dele. É o caráter Dele. É disso que Ele é feito. A Bíblia diz que tudo 
no universo é criado simplesmente para que Deus pudesse amá-lo. É por isso que existe. A Bíblia 
diz que Deus criou todos os planetas só para que Ele pudesse amá-los. Deus criou todos os 
animais só para que Ele pudesse amá-los. Deus criou todas as árvores, as plantas e toda a 
vegetação para que Ele pudesse amá-las. E Deus o criou para que Ele pudesse amá-lo. 
 
É por isso que você está vivo. A única razão de você estar vivo é porque Deus queria você vivo. 
Ele o fez para amá-lo. Você foi criado como um objeto do amor de Deus. A razão pela qual seu 
coração está batendo agora e pela qual você está tomando seu próximo suspiro é porque Deus 
quer amá-lo. É por isso que você está vivo. Na verdade, se Deus não quisesse te amar, você não 
estaria vivo agora. 
 
O amor de Deus por você é um tipo incrível de amor. Falamos de amor o tempo todo. Nós 
lançamos a palavra por aí – “Ei!  Te amo!” de forma máscula. Mas nós não saímos por aí 
dizendo: “Eu te amo tanto”. Se tivesse, teria esse tipo de reação! Mas a Bíblia diz que Deus 
amou o mundo de tal maneira. Isso significa que o seu amor é extravagante. É luxuoso. Está 
além da compreensão. Deus te ama em seus dias bons e ruins. Ele te ama quando está chovendo. 
Ele te ama com o sol radiante. Ele te ama quando você sente isso. Ele te ama quando você não 
sente. Ele te ama quando você faz a coisa certa. Ele te ama quando você faz a coisa errada. Por 
quê? 
 
O amor de Deus não se baseia em quem você é. Mas em quem Ele é.  Deus é amor. O amor de 
Deus não se baseia no que você faz, no seu desempenho. Ele se baseia no que Jesus já fez por 
você. Você não pode fazer Deus parar de te amar. Você pode tentar, mas não consegue. Porque o 
amor de Deus não se baseia no seu desempenho, no que você faz. Mas no fato de que Ele escolhe 
te amar incondicionalmente. Mesmo mil anos antes de você nascer, Deus sabia que na Páscoa de 
2006 você estaria na igreja Saddleback em Lake Forrest, Califórnia. Ele sabia que você estaria 
aqui só para que Ele pudesse fazer você ficar sentado o tempo suficiente para que Ele pudesse 
dizer isso para você. “Eu te amo. Eu te amo. Você vai diminuir o tempo suficiente para que Eu 
possa dizer isso para você? Eu te amo! Eu te amei em todos os momentos da sua vida. Eu o fiz 
para amá-lo. Eu o vi formado no ventre da sua mãe. Eu já te amava. Eu vi você respirar pela 
primeira vez e eu te amei desde então. Eu vi você dar o seu primeiro passo. E eu já te amava. Eu 
vi todo o bem e o mal em sua vida, os altos e baixos, o certo e o errado e eu te amei não importa 
o que aconteceu. Porque eu o fiz para amá-lo. Deus amou o mundo de tal maneira. 
 
Observe esses versículos na Bíblia. 
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1João 4 diz: “Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho 

unigênito ao mundo [Jesus], para que por ele vivamos. Nisto está o amor... e enviou seu Filho 
para propiciação pelos nossos pecados”. Deus apenas não disse que te amava. Ele mostrou. 
Muitas pessoas dizem isso, mas não fazem nada em relação a isso. Ele mostrou. Ele mostrou da 
forma mais cara. Ele sacrificou o seu filho. Ele provou isso. Quando Jesus Cristo estendeu seus 
braços na cruz para morrer por nós, Ele estava dizendo a você, eu te amo demais. Eu te amo 
tanto que dói. Eu te amo tanto que prefiro morrer a viver sem você. É o que Deus diz sobre você. 
Ele te ama tanto assim. Mesmo se você fosse a única pessoa que já tenha vivido, Jesus Cristo 
ainda teria vindo à Terra e morrido na cruz por você para que Ele pudesse mostrar o amor Dele 
por você.  
 

A Bíblia diz isso: “Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos 
chamados filhos de Deus”. A razão pela qual você está vivo é que Deus queria uma família, por 
isso criou a raça humana. Deus queria filhos. Os seres humanos são diferentes dos animais. A 
Bíblia diz que fomos criados à imagem de Deus. É por isso que você tem uma consciência. Você 
sabe a diferença entre o certo e o errado.  Você pode rezar. Você pode falar com Deus. Você 
nunca verá um cachorro agradecendo antes de se alimentar. Somos feitos de forma diferente dos 
animais.  Somos feitos à imagem de Deus para que possamos ter uma relação com Deus. A 
Bíblia diz que Deus criou a raça humana porque ele queria filhos.  Deus queria uma família. E 
Ele quer você nela.  
 
Isso é arrebatador para mim. É a coisa mais incrível do mundo para mim o fato de o criador do 
universo me querer, Rick Warren, em sua família. O mais surpreendente é que ele iria querer 
você na família Dele. Eu, eu posso entender, mas e você? Isso é graça, isso realmente é graça.  
 

Deus diz: Eu o criei para amá-lo. Deus quer que você conheça o amor Dele. "Poderdes 
perfeitamente compreender... qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, 
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a 
plenitude de Deus...” Deus diz: “não quero que você saiba apenas”. “Sim, eu sei que Deus me 
ama...” – uma viagem intelectual. Ele quer que você sinta isso. Vivencie. Entenda. Sinta isso na 
sua alma. A maioria das pessoas nunca sentiu o amor incondicional de Deus, porque quando 
você o sente, isso transforma sua vida. Você nunca será o mesmo novamente. No dia em que 
você realmente se sentir totalmente amado por Deus, depois desse dia, nunca mais terá que lidar 
com inferioridade, insegurança, baixa autoestima ou com a depressão que vem com o sentimento 
de inutilidade. Porque você percebe que o criador do universo me fez simplesmente para me 
amar. Deus me fez para me amar. Isso mudará a sua vida.   
 
Deus diz: Eu quero que você sinta todas as quatro dimensões. Não é tridimensional. É 
tetradimensional. Amplo, largo, profundo e alto. Quero que você saiba primeiro... 
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Quanto tempo dura o amor de Deus? O tempo suficiente para durar para sempre. Não sei se 
você descobriu isso ou não, mas o amor humano não dura. É por isso que você tem muitas 
namoradas ou muitos namorados. É por isso que existe divórcio no mundo porque o amor 
humano se desgasta. Mas Deus nunca vai parar de te amar. 
 

Você nunca encontrará um homem que a ame tanto quanto Jesus Cristo. Você nunca 
encontrará outra mulher que o amará tanto quanto Jesus Cristo. Porque o amor de Deus é longo o 
suficiente para durar para sempre. É eterno. Quanto tempo? Tempo suficiente para durar para 
sempre.   
 

Quão amplo é? Amplo o suficiente para estar em toda parte. Não há lugar onde você possa ir 
em que não tenha o amor de Deus. Você pode não sentir o amor Dele, mas está lá. Você 
simplesmente não está sintonizado. Há momentos em sua vida em que você se sente sozinho, 
mas não deveria estar sozinho. Porque você nunca está sem Deus. Seu amor está em todo lugar. 
Quando você se sente só, não está sintonizado espiritualmente. Você não está conectado. Você 
não está percebendo, que Ele nunca está longe de você. Ele está sempre com você e sempre o 
amando.  
 
É longo o suficiente para durar para sempre. É amplo o suficiente para estar em toda parte. 
 

Quão profundo é o amor de Deus? Profundo o suficiente para lidar com qualquer problema 
que você tenha. Profundo o suficiente. Você diz: “Estou no poço! Cheguei ao fundo. Estou no 
poço do inferno”. O amor de Deus é ainda mais profundo. Eu não ligo para o problema que você 
está passando, o amor Dele é mais profundo que esse problema. 
 
Há alguns anos, surgiu um ótimo filme chamado The Hiding Place (O Refúgio Secreto) baseado 
em fatos reais. Foi na Holanda que as pessoas esconderam os judeus para impedir que eles 
fossem ao holocausto. O filme contava a história dessa família, a família ten Boom, uma família 
cristã que escondia judeus no sótão para impedir que fossem levados pelos nazistas aos campos 
de extermínio. É uma história verdadeira. Um dia, as irmãs Corrie e Betsy, e o pai delas foram 
descobertos. Eles tinham um refúgio secreto onde estavam escondendo os judeus. As tropas de 
choque descobriram e enviaram não apenas os judeus, mas os cristãos juntos para Auschwitz. 
Então, naquele campo da morte, Betsy ten Boom fala com um grupo de mulheres que perderam 
tudo o que tinham e toda a sua família e amigos. Ela disse: “Não existe um poço tão profundo 
que o amor de Deus ainda não seja mais profundo”. 
 

Quão alto é o amor de Deus? É alto o suficiente para ignorar seus erros. Você não está feliz 
por isso? Eu não me importo com o que você fez ou com quem você fez ou por quanto tempo 
você fez ou onde você fez, Deus diz: Quero que você volte para Mim. Eu te amo. Eu quero te 
perdoar. Eu quero lhe dar um novo começo. Muitas pessoas pensam: “Por causa de todas as 
coisas que eu fiz de errado. Eu estraguei tudo e segui meu próprio caminho, se eu buscasse a 
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Deus, Ele me rejeitaria. Ele vai me repreender. Ele vai me dizer todas as coisas ruins que eu já 
fiz e me fazer sentir mal”. Deus não está bravo com você! Ele é louco por você. Ele não está 
bravo com você. Ninguém nunca o amará como Deus.  
 
Isso tem que se tornar o fundamento da sua vida. Você quer saber por que tem tanto estresse em 
sua vida e nenhuma estabilidade? Porque você tem uma base instável. Por que você tem tanto 
estresse em sua vida, em vez de uma sensação de satisfação? E um senso de significado e um 
senso de sucesso e estabilidade? É porque você está construindo sua vida em algo que pode 
mudar.  
 
Eu odeio dizer isso, mas tudo na vida muda. Tudo. Os relacionamentos mudam. Os trabalhos 
mudam. Mudança de fama. Em um minuto você é um herói e no próximo minuto você é um 
zero. A maneira como você olha muda. Tudo muda, mas nem todas as mudanças são boas. Você 
concorda com isso? Há apenas uma coisa na vida que nunca mudará. É o amor de Deus por você. 
Isso nunca mudará. 
 
Portanto, se você quer estabilidade na sua vida, a construa na base rochosa do amor de Deus por 
você. Então você sabe que não importa o que aconteça, eu sei que Deus não para de me amar. 
Ele me amará, não importa o que aconteça na minha vida. Isso lhe dá estabilidade. É a única 
coisa na vida que não muda. Tem que se tornar a pedra angular, a principal pedra angular da sua 
vida. É isso que produz uma vida estável, significativa e satisfatória. Construa sobre a rocha do 
amor de Deus. 
 
Alguns de vocês, talvez as coisas estejam um pouco instáveis na vida agora. O que você faz 
quando está muito abalado? A Bíblia diz: “Venha a Cristo que é o fundamento vivo da rocha, a 
pedra angular sobre a qual Deus edifica”.  
 
Dois mil e seis anos decorrem no final de semana da Páscoa, quando Jesus Cristo morreu e 
ressuscitou no domingo de Páscoa, os romanos estavam tão preocupados que alguém pudesse 
roubar o corpo de Jesus Cristo e alegar que Ele havia ressuscitado, eles fizeram uma série de 
precauções. Primeiro, o que eles fizeram foi colocá-lo nesta tumba como uma caverna e rolaram 
uma pedra enorme diante dela. Foram necessários muitos homens para colocá-la na frente dela. 
Depois, selaram-na permanentemente com o selo romano, para que nunca pudesse ser quebrado. 
Então eles colocaram guardas ao lado de fora da tumba. A única vez na história em que eles 
colocaram guardas vivos para manter um homem morto na tumba. Mas o fizeram.  
 
Você conhece a história. Na manhã de domingo de Páscoa os anjos surgiram, o terremoto, os 
raios caindo, os guardas caindo fracos, o selo quebrado, a pedra é retirada. Porque isso? Jesus 
poderia sair? Não. Ele já tinha saído. A pedra foi removida não para que Jesus pudesse sair, mas 
para que os céticos pudessem entrar e ver que Ele não estava lá. Essa pedra, a pedra angular da 
vida é a pedra do amor de Deus. Se você construir a sua vida nela, terá estabilidade.  
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Se algum dia você tiver estabilidade na sua vida, precisará construí-la sobre algo que dure, algo 
que não mude, algo que durará para sempre. Esse é o amor de Deus por você. Então aqui está o 
primeiro passo para o céu. Eu tenho que reconhecer o amor de Deus. Ninguém nunca me amará 
tanto quanto Deus. Então reconheça o amor Dele.  
 
2. Tenho que receber o presente de Deus. 
 
Essa é a segunda parte do versículo. “Deus amou o mundo de tal maneira [reconheço o amor 
Dele] que deu [o presente] o seu Filho unigênito”. Você sabia que Deus tem um presente para 
você? É por isso que damos presentes no Natal – porque Deus deu o primeiro presente de Natal. 
Ele veio à Terra. Se Deus quisesse se comunicar com formigas, Ele se tornaria uma formiga. Se 
ele quisesse se comunicar com vacas, Ele se tornaria uma vaca. Mas Deus queria se comunicar 
com os seres humanos, então Ele se tornou um de nós. E Ele veio a este mundo exatamente como 
todos nós – como um bebê. Por quê? Porque Ele queria nos assustar? Não. Ele queria nos salvar. 
Ninguém tem medo de um bebê. Então Ele vem como um bebê, como todo mundo.   
 
Observe: “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito”. Observe que não 
diz que Ele enviou um homem bom. Não diz que Ele enviou um anjo. Não diz que Ele enviou 
um profeta. Não diz que Ele enviou um líder moral, um líder ético. Diz que ele enviou o próprio 
filho. Ele se importou o suficiente para enviar o melhor. Deus veio à Terra em forma humana. O 
nome dele era Jesus Cristo. É por isso que toda a história é dividida em A.C. e D.C. Toda vez 
que você escreve uma data, 2006, qual é o ponto de referência? Jesus Cristo. Deus veio à Terra e 
dividiu a história em A.C. e D.C.  
 
Por que Ele veio à Terra? A Bíblia diz em Romanos 3: “Sendo justificados gratuitamente pela 
sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus”. Em outras palavras, não posso ganhar isso. É 
apenas um presente. Isso se chama graça. Você sabe o que é graça? A graça é quando Deus lhe 
dá o que você precisa, não o que você merece. Se todos tivéssemos o que merecíamos, nenhum 
de nós estaria aqui. Eu com certeza não estaria aqui. Mas Deus não nos dá o que merecemos. Ele 
nos dá o que precisamos. Ele diz: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção 
que há em Cristo Jesus. “Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para 
demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de 
Deus”. 
 
Então, por que Jesus teve que morrer? “Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu 
tempo pelos ímpios”.  
 
Vamos voltar ao básico novamente. Isto é uma bola de futebol! Vamos passar pelo básico da 
vida nessa manhã. Não quero que ninguém entenda mal. O básico número 1: ninguém é perfeito. 
Todo mundo concorda com isso? Eu falei com centenas de milhares de pessoas em todo o 
mundo. Eu nunca conheci uma única pessoa na minha vida que alegasse ser perfeita – nenhuma. 
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Não atendo às minhas próprias expectativas, muito menos ao padrão perfeito de Deus. Nem 
você. Então, todos nós cometemos erros. Todos nós estragamos tudo. Todos nós temos coisas 
das quais lamentamos e desejamos poder fazer de novo. A Bíblia diz assim: “Todos já 
pecaram”. Todos nós já fizemos isso. Todos nós pecamos.  
 
Deus não é apenas um Deus amoroso. Ele é um Deus justo. Isso significa que Ele quer ser justo. 
Quando alguém viola uma lei, deve haver uma penalidade por isso. Nos EUA é assim. Você 
viola as leis do homem e paga a penalidade do homem. Você viola as leis de Deus e paga as 
penalidades de Deus. Se você acelerar em uma rodovia, receberá uma multa. Caso atire em 
alguém, você irá para a cadeia. Quando você viole as leis de Deus, paga as penalidades de Deus. 
A Bíblia diz: “Todos já pecaram” e diz: “O salário do pecado é a morte”. Isso significa que 
mereço ser punido pelas coisas que fiz de errado na minha vida. Essa é a má notícia.  
 
Aqui estão as boas novas. Tudo o que você já fez de errado na vida já foi pago. Tudo o que você 
já fez de errado na vida já foi pago! Foi o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele pagou o meu pecado e 
o seu pecado. De fato, todos os pecados que você nem cometeu ainda. Coisas que você fará de 
errado nesta semana, no próximo mês, no próximo ano. Coisas que você nem pensou ainda. 
Todas as formas criativas de pecar que você ainda não conhecia. Eles já foram pagos. Isso é 
chamado de Boas novas. Isso é o significado do evangelho. Isso significa que já foi resolvido. Já 
está pago.  
 
Este é um dos versículos mais incríveis de toda a Bíblia. Eu chamo de versículo da grande troca. 
Ele diz: “Àquele que não conheceu pecado [Jesus nunca pecou. Ele era perfeito. Ele era Deus], o 
fez pecado por nós [todas as coisas que fizemos de errado]; para que nele fôssemos [aqui está a 
grande troca] feitos justiça de Deus”. Que negócio! Eu gosto deste negócio! Deus diz que aceita 
tudo o que Rick Warren fez de errado. Toda a sua maldade, toda a sua grosseria, todo o seu 
egoísmo, todas as vezes que ele mentiu. Aceitarei tudo o que Rick Warren fez de errado e 
colocarei isso em Jesus Cristo, e Ele pagará a penalidade para que Rick não precise pagar por 
isso. Então pegarei a bondade de Jesus e colocarei no Rick para que ele possa entrar no céu.  
 
Aqui está a coisa. O céu é um lugar perfeito e você não. E eu também não. Deixei de ser um 
sucesso há muito tempo. Nenhum pecado pode entrar no céu. Se Deus deixasse as pessoas 
imperfeitas no céu, isso não seria mais perfeito. Então alguém tem que aplicar a penalidade para 
que eu possa entrar no Plano B. Deus criou um Plano B. Ele disse: “Irei à Terra e pagarei a 
penalidade. Dessa forma, é justo e correto. Mas também mostra Meu amor ao mesmo tempo”.  
 
Se houvesse outra maneira de você entrar no céu, além de Jesus Cristo vindo e morrendo por 
você, Deus não teria desperdiçado o esforço. Ele não teria passado por todo o esforço se 
houvesse outra maneira. Esta é a única maneira de fazê-lo. Você pode não merecê-lo porque 
pode não ser bom o suficiente. Você não é perfeito. Sim, você é melhor que as outras pessoas. 
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Você provavelmente é melhor que eu. Não tenho dúvidas disso. Mas Deus não classifica na 
curva. Não. É perfeição, e nenhum de nós está à altura. 
 
Então isso significa que você não pode conquistar o seu caminho para o céu. Você não pode 
trabalhar o seu caminho para o céu. Você não pode comprar o seu caminho para o céu. Trata-se 
de um presente. É um presente gratuito. “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito”. Ele deu o presente para morrer por nós, para que eu possa ir para o céu. Essas 
são as boas novas. Isso se chama graça. Acabei de receber o dom da graça de Deus. 
Gratuitamente. Eu não mereço e nunca merecerei. 
 
“Mas se é por graça, [em outras palavras, não conquistamos isso] já não é pelas obras; de outra 
maneira, a graça já não é graça!” Sabe a diferença entre religião e salvação? Não estou falando 
de religião esta manhã. A sua religião não me importa. A religião é a tentativa do homem de 
chegar a Deus. Estamos falando de salvação, o que Deus fez pelo homem. Não me importa qual 
é a sua origem. Você pode ser católico.  Você pode ser protestante. Você pode ser judeu.  Você 
pode ser de origem muçulmana. Você pode ser hindu, budista, batista, mórmon ou metodista.  
Não me importa a sua religião. Não é assim que se chega ao céu.  
 
Você pode resumir todas as religiões em uma palavra – fazer. É que todo mundo tem a sua 
própria lista de afazeres. Uma religião diz que você faz essas cinco coisas. Outro diz que não, 
você faz essas dez coisas. Outro diz que não, você faz essas quinze coisas. Outro diz, não, você 
faz essas vinte coisas. Trata-se de fazer. Você faz as coisas e então talvez Deus goste de você.  
 
A diferença entre religião e salvação, a salvação baseia-se toda na palavra “feito”. Já está feito 
para você. É um presente. Está feito para você. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele 
estendeu as mãos e uma das últimas coisas que disse foi: “Está consumado”. Ele não disse: “Eu 
terminei”, porque Ele não o fez. Ele ainda estava vivo com muito mais o que fazer. Ele ainda 
está vivo. Acabei de falar com ele há alguns minutos. Ele disse: “Está consumado”. O que isso 
significa?  
 
Significa: “Paguei por todas as coisas ruins que você já fez. Paguei por todo o mal do mundo.” 
Isto é o que Jesus estava agonizando antes de ir à cruz. Se você assistiu ao filme A Paixão, no 
início, Jesus estava neste jardim rezando na noite anterior à crucificação. Ele está em agonia. Por 
quê? Não por causa de toda a tortura física pela qual estava passando, embora fosse muito grave. 
Mas porque Ele carregará toda a culpa do mundo sobre Si. 
 
Sinto-me mal o suficiente por carregar minha própria culpa e muito menos a sua. E Jesus disse: 
“Levarei a culpa do mundo inteiro – todo estupro já cometido, levarei a culpa por isso. Todo 
assassinato cometido, levarei a culpa por isso. Todo abuso sexual, todo abuso contra esposas, 
todo pensamento maligno, toda ação maligna, toda traição maligna, todo adultério, toda mentira, 
todo roubo. Assumirei a culpa dos campos de extermínio, a culpa do holocausto e a culpa dos 
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genocídios. Carregarei toda a culpa do mundo comigo.” Isso é incrível. Este é o caminho. Ele diz 
que é apenas um presente. Está consumado. Você não pode adicionar nada a isso. É somente pela 
graça. 
 
O terceiro passo para saber com certeza que você está indo para o céu é… 
 
3.  Responder à oferta de Deus. 
 
Primeiro você reconhece o amor de Deus – Deus amou o mundo de tal maneira. Depois você 
recebe o presente de Deus – Ele deu Seu Filho unigênito – que é Jesus. Então você responde à 
oferta de Deus. Deus fez uma oferta para você. É uma proposta incrível. Ele diz o seguinte: 
“Para que todo aquele que nele crê não pereça”. É uma oferta incrível.   
 
Você sabia que existem mais de 7000 promessas na Bíblia de Deus para você? Elas são como 
cheques em branco, apenas esperando você descontar. Repetidas vezes nas escrituras, Deus diz 
que se você fizer isso, Eu farei isso. Com toda promessa há uma premissa. Deus diz que há 
promessas sobre suas finanças. Deus diz que abençoará suas finanças. Se você fizer isso, Eu farei 
isso. Há promessas sobre seus relacionamentos, seu casamento, seus filhos. Deus diz que se você 
fizer isso, Eu farei isso. Existem promessas sobre sua saúde. Deus diz que se você fizer isso, Eu 
farei isso. Há muitas promessas na Bíblia sobre o seu trabalho. Vamos começar a vê-las na 
próxima semana em uma série sobre trabalho. Deus diz que se você fizer isso, Eu farei isso. Com 
toda promessa há uma premissa. A promessa do céu é “todo aquele que nele crê não pereça”. 
 
Observe para quem é essa oferta. A Bíblia diz que o presente gratuito da salvação eterna é 
oferecido a todos. Isso significa você, eu e todos. “Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, 
nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre; mas Cristo é tudo, e em todos”. Jesus Cristo é 
um salvador de oportunidades iguais. É uma graça incrível para todos os povos. Deus diz que 
realmente não se importa com a sua origem étnica. Realmente não importa qual seja o seu 
histórico econômico. Nem importa qual é a sua formação religiosa. Você pode ser muçulmano, 
mórmon, judeu, budista ou batista. Realmente não importa. Jesus Cristo morreu por você.  
 
Deixe-me pontuar algo realmente importante sobre a vida. Na vida, não importa muito o que 
você tenha sido. O que você foi não importa tanto quanto o que você está se tornando. Isso é o 
que importa na vida. Não é o que você tem sido, mas o que você está se tornando. Eu tenho 
muitas coisas na vida. Algumas coisas das quais me orgulho. Algumas coisas das quais não 
tenho orgulho. Não importa o que eu tenho sido. Meu passado é passado. O que importa é o que 
estou me tornando agora.   
 
Observação: Como aceito a oferta de Deus da vida eterna no céu? "Isto é, a justiça de Deus pela 
fé em Jesus Cristo [em outras palavras] - nos isenta de culpa, [por todas as coisas que 
cometemos] para todos e sobre todos [e aqui está a chave] os que creem [circule “creem”]; 
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porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus; sendo 
justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus”. Não está feliz 
pela última parte? Em outras palavras, não importa quem somos ou como temos agido. 
 
Amigos, só há uma forma de entrar no céu. Ali mesmo diz. Confiando em Jesus Cristo. 
Confiando.  
 
O que significa confiar em Jesus Cristo? Significa mais do que apenas saber sobre Ele. Significa 
confiar Nele. A palavra em grego é “confiar, apegar-se, apoiar-se, devotar-se”. Significa se 
comprometer. Começo a confiar em Deus em todas as áreas da minha vida. Começo a confiar 
Nele com minhas finanças. Começo a confiar Nele com meus relacionamentos. Começo a 
confiar em Deus com meu futuro, meus sonhos e minhas ambições. Confio em Deus com meu 
talento. Começo a confiar em Deus com meus problemas. Aprendo a confiar Nele em todas as 
áreas. É isso que realmente significa acreditar. Não apenas conhecimento intelectual.  
 
A Bíblia diz: “Todo aquele que nele crê não perecerá”. Muitas pessoas sabem sobre Deus, mas 
simplesmente não conhecem a Deus. Em outras palavras, acredito em Hitler. Eu acredito que ele 
existiu. Mas eu não sou nazista. Acredito em Stalin, Khruschev e Marx, mas não sou comunista. 
Acredito em Bin Laden, mas não sou membro da Al-Queda. Mas eu acredito em Jesus e isso é 
diferente. Porque eu confio nele. Por quê? Porque eu o conheço. Você não confia em alguém que 
não conhece. Você precisa conhecê-lo.  
 
Essa é a diferença entre sua cabeça e seu coração. Eu conheço muitas pessoas. Conheço muitas 
pessoas famosas. Por exemplo, conheço Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Eu conheço 
Bill Gates. Estivemos em festas juntos. Falamos juntos sobre o mesmo programa. Sentei-me no 
sofá e expliquei o Plano PEACE para ele. Eu conheço Bill Gates. Mas eu realmente não o 
conheço. Não é como se ele fosse um amigo íntimo, onde conheço os comportamentos dele. Eu 
não estou no seu círculo interno. Não o conheço o suficiente para confiar nele. É por isso que eu 
tenho um Apple. Brincadeirinha! Na verdade, eu sou um cara de PC. Mas você não confia em 
alguém que não conhece.   
 
Não é como eu conheço a minha esposa. Eu conheço essa mulher! Eu a conheço por dentro e por 
fora. Sou casado com ela há trinta anos. Eu sei o que ela está pensando antes de pensar. Na 
verdade, eu coloquei palavras na boca dela. Ela não gosta disso. Então, por eu amar minha 
esposa e eu realmente a conheço, não apenas sei sobre ela, eu conheço os comportamentos dela. 
Na verdade, conheço a personalidade dela! Eu realmente a conheço! 
 
É isso que significa conhecer a Deus. Eu conheço a Deus exatamente como estou falando com 
você. Eu falo com Ele o tempo todo. E você pode. Não é apenas para pastores. Qualquer um 
pode falar com Deus dessa maneira. Conhecê-lo pessoalmente. Ter um relacionamento. É isso 
que significa confiar em Deus. Muitas pessoas vão sentir falta do céu por poucos centímetros. 
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Eles têm Deus na cabeça, mas não no coração. Você pode ir à igreja a vida inteira e ainda sentir 
falta do céu. Porque você sabe sobre Deus. Você pode ter uma religião, mas não tem um 
relacionamento. Deus diz: “Não, Eu quero que você aprenda a confiar em Mim. Qualquer um 
pode confiar em Mim”.  
 
“Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus”. 
Circule “justificados” e “redenção”. Essas são as duas coisas que você deve ter para entrar no 
céu.  Deixe-me explicar. 
 
O que significa ser justificado? A Bíblia diz que Jesus Cristo quando morreu por você justificou 
você. O que isso significa? Justificado significa como-se-eu-nunca-tivesse-pecado. Justificação. 
Como se eu nunca tivesse pecado. É mais do que perdão. Está esquecido, está apagado. É como 
se nem tivesse acontecido.   
 
Deixe-me dar um exemplo. Digamos que enquanto estamos aqui na igreja algumas crianças saem 
com ferros de pneu e batem no meu carro. Rasgando o pneu em pedaços. A segurança os pega e 
os traz aqui. Eu digo: “Deus me perdoou por muita coisa e por isso preciso perdoar outras 
pessoas, então vou perdoá-los pelo que fizeram comigo. Eu vou perdoá-los pelo que fizeram”.  
Então eu digo a vocês: “Eu quero que vocês os perdoem também”. E vocês dizem: “Ok, nós os 
perdoamos”. Eles seriam perdoados, mas ainda se sentiriam mal porque todos sabem. Todos 
sabem o que fizeram. Muitas pessoas se sentem assim. Sim, eu sei que Deus me perdoou, mas 
ainda me sinto mal porque todo mundo sabe o que houve. O que eles precisam é ser justificados.  
Se eu tivesse um pouco de pó mágico, o espalhasse sobre você e agitasse a varinha mágica e, de 
repente, esse incidente fosse totalmente apagado de sua memória, então seria justificado – como 
se eu nunca tivesse pecado.  
 
Vamos relembrar o filme, Homens de Preto, eles seguram aquele negócio e os caras esquecem 
tudo o que sabem. Aqueles caras foram justificados por Will Smith ali. Justificado por Will 
Smith e Tommy Lee Jones! Isso é o que significa. Como se eu nunca tivesse pecado. Você nem 
se lembra.  
 

Então diz: “Pela redenção que há em Cristo Jesus”. O que significa ser redimido? O que 
significa a palavra “redenção”? É um velho termo do comércio de escravos. A palavra 
“redenção” significa comprar a liberdade de alguém. Você compra a liberdade de alguém. 
Digamos que você é um escravo.  Isso já faz anos e você está em um quarteirão e será leiloado 
como escravo. Eu levanto minha mão e digo: “Pagarei 100 mil dólares por você” Eles dizem: 
“Vendido ao Sr. Warren!” Eu compro você e você sai daquele leilão esperando ser meu escravo.  
Eu digo: “Ok, você está livre para ir.” O que? Você acabou de me comprar! “Mas eu paguei para 
libertá-lo.” Isso se chama ser redimido. Eu sou seu redentor. Eu paguei para libertá-lo. 
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A Bíblia diz que foi isso que Jesus Cristo fez por você. Você diz: “Mas eu não sou escravo de 
nada!” Sim, você é. Você é escravo de muito mais coisas do que imagina. O pastor Tommy falou 
sobre isso há algumas semanas. Muitos de vocês são escravos do medo da morte.  Você está 
morrendo de medo de morrer. Você nem quer falar sobre isso.  Muitos de vocês são escravos do 
seu passado. Você está preso no passado. Você não consegue se livrar desse arrependimento, 
vergonha, culpa. Você é um escravo da culpa.   
 
Muitos de vocês são escravos de pessoas que te machucaram. Você não consegue se livrar da dor 
e está amargo, você está com raiva e você se apega a isso e está ressentido. Você é um escravo 
de outra pessoa que te machucou. Você pode ser um escravo das expectativas dos outros.  E você 
tem que agir de determinada maneira porque é isso que é legal. E você tem que fazer do jeito que 
eles fazem no trabalho ou na escola ou no seu bairro. Você pode ser um escravo da aprovação de 
seus pais. Talvez eles tenham falecido anos atrás e você ainda está tentando provar que eles 
estavam errados. Você pode ser um escravo em se preocupar. Você pode ser um escravo do 
medo. Você pode ser um escravo da solidão. Você pode ser um escravo da depressão, do tédio, 
da amargura, da culpa. Você é escravo de muitas coisas que não percebe que é. Você é um 
escravo dos hábitos que não consegue mudar. Você diz: “Eu não gosto disso em mim. Eu 
gostaria de poder mudar”, mas você não consegue, pois você é um escravo disso. Você tentou 
mudar, mas não consegue. Você diz: Eu não gosto disso em mim. Vou mudar. Jesus disse: Eu 
vim libertá-lo. Na verdade, Ele disse: “Quando você souber a verdade, a verdade o libertará”, 
então Ele disse: “Eu sou a verdade,” Ele veio para libertá-lo. 
 
Você sabia que Deus nos deu uma figura para simbolizar a redenção e a justificação? Isso se 
chama batismo. Não sei se você já viu um batismo como eles fizeram nos tempos bíblicos em 
que colocam as pessoas debaixo da água. É assim que fazemos com as pessoas aqui, 
mergulhamos as pessoas debaixo da água, porque foi assim que Jesus fez. Quando batizamos 
uma pessoa debaixo da água, é uma imagem de duas coisas. Primeiro, é celebração da Páscoa. 
Jesus Cristo morreu, foi enterrado no chão por três dias e depois ressuscitou – no domingo de 
Páscoa. Todo batismo é uma celebração da Páscoa. Então é um símbolo. Não há nada na água. 
Isso não é sagrado. É só água. Então pegamos uma pessoa, as colocamos no chão para simbolizar 
que Jesus foi enterrado no chão e as deixamos lá por três dias... (apenas vendo se você estava 
ouvindo!) E depois as trazemos de volta. É um símbolo disso que Jesus fez para me tornar como 
se eu nunca tivesse pecado e me redimir.  
 
A segunda coisa é uma imagem do que acontece com você quando você confia em Cristo. A 
Bíblia diz: “As coisas velhas já passaram”. Estou eliminando o meu velho estilo de vida. Está 
morto, acabou, foi removido, perdoado. Estou sendo criado e é como se eu nunca tivesse pecado.  
 
Por que isso é importante? Porque é a única maneira de você entrar no céu. O céu é perfeito e 
você não. Então você precisa de alguém que faça com que você nunca tenha pecado. Essa é a 
única maneira de você conseguir. É um presente de graça. Ele é o seu redentor.   
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Há algumas semanas, batizei a 20.000ª pessoa batizada aqui na Saddleback. Vinte mil pessoas 
disseram: acabei com a minha antiga forma de viver. Está tudo apagado e acabado. Eu tenho um 
novo começo. Meu redentor vive.  
 
Estamos batizando após todos os cultos neste fim de semana na Saddleback. Na verdade, 
fazemos isso toda semana.  Se você não fez essa declaração pública, saindo e dizendo: “Eu não 
tenho vergonha”. Um garotinho disse: “Quando posso ser anunciado?” Eu pensei, isso é o 
batismo! Um anúncio para Jesus. Todo mundo está saindo do armário. Podemos muito bem fazer 
isso também. Deixe todo mundo saber onde eu estou.  
 
Aqui estão os passos.  Você quer ir para o céu?  Você reconhece o amor de Deus.  Ninguém 
jamais me amará mais do que Deus.  Reconheça o amor de Deus e receba o presente de Deus.  
Que deu o seu Filho unigênito.  Eu respondo à oferta Dele de quem acredita Nele,” e então aqui 
está a quarta coisa… 
 
4. Eu confio na promessa de Deus.   
 
Qual é a promessa? “Não perecerá, mas terá vida eterna”. Isso é uma promessa e tanto! Você 
sabia que foi feito para durar para sempre? Um dia o seu coração vai parar. Será o fim do seu 
corpo, mas não será o seu fim. Deus te fez à imagem Dele e você foi feito para durar para 
sempre. Deus diz: Quero que você fique para sempre comigo, não se afaste de mim. Quero você 
para sempre comigo na eternidade.  
 
Mas aqui está um ponto essencial. Se você quer passar a eternidade com Deus no céu, você tem 
que construir uma relação com Ele agora na Terra. Você não pode desprezar Deus e dizer: Vou 
ignorá-lo por toda a minha vida e, em seguida, no final dizer: “A propósito, eu gostaria de vir e 
passar a eternidade com você”. Não, você desenvolve uma relação com Ele agora.  
 
Você diz: “Mas Rick, mesmo que eu confie em Jesus Cristo, como sei que vou conseguir? E se 
algo acontecer comigo entre agora e quando eu fiz e eu estragar tudo e eu não entrar?” Você não 
entende a graça. Não cabe a você ter certeza. É Deus quem se certifica de que você faz isso.  
 
“Agora somos membros da própria família de Deus... [em outras palavras, quando confiamos 
Nele.] E Deus reservou para seus filhos [é como se eu saísse e fizesse uma reserva para nós para 
o jantar.  Deus reservou antecipadamente para Seus filhos] o presente inestimável da vida 
eterna; ele é mantido no céu para você... e Deus tem certeza [circule “Deus tem certeza”. Você 
não tem que ter certeza, Deus terá certeza] que você chegara lá com segurança para receber 
porque você está confia nele”. 
 
O que isso significa? Deus terá certeza. É como quando meus filhos eram pequenos, uma vez 
fizemos uma viagem e fomos ao Grand Canyon. E se eu dissesse, para as crianças – chegamos ao 
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limite e não quero que elas caiam – vamos fazer essa viagem e caminhar por essa trilha, por 
vários metros no Grand Canyon. Eles estão com medo, então eles querem segurar a minha mão. 
Mais do que isso, eu vou segurar a mão deles. Porque eu não queria que eles caíssem. Não os 
quero caindo, caindo, caindo. Então eu agarro a mão deles e estamos caminhando para o 
desfiladeiro. Na metade do caminho, meus filhos dizem: “Acho que não preciso mais da ajuda do 
papai. Posso fazer isso sozinho. Na verdade, não preciso do meu pai”. E eles querem soltar as 
mãos da minha mão. Eles querem se mexer, se contorcer e ir. Mas eu os amo e quero protegê-los, 
não os deixarei ir. Eles podem querer largar minha mão, mas eu não vou largar a deles.  
 
Hoje você diz: “Vou confiar em Jesus Cristo. Sei que não há chance de uma bola de neve no 
inferno. Vou chegar ao céu fazendo o bem, porque não sou bom o suficiente. Eu já estraguei 
tudo, não sou perfeito. Então, Jesus Cristo, vou segurar a Sua mão. Vou colocar a minha vida na 
sua mão. Vou confiar em você.” E você agarra a mão de Deus hoje. Eu vou lhe garantir isso. 
Haverá momentos em sua vida que você vai querer deixar Deus. Agora, é meio inconveniente ser 
um seguidor de Cristo. No momento, está meio que apertando meu estilo. Eu realmente não 
quero fazer a coisa certa e ética. Eu quero fazer a coisa mais fácil. Haverá momentos em que 
você quer largar a mão de Deus, mas Ele nunca vai largar a sua porque Ele o ama. Ele garantirá 
que você entre no céu. Não depende de você. Não é por obras. É tudo por Sua graça. E Ele diz: 
“Vou te levar lá.” 
 
Então, o que eu faço agora entre agora e quando eu morrer? Você conhece a Deus um pouco 
melhor. Você começa a aprender a amá-lo. Você aprende a confiar Nele em todas as áreas da sua 
vida – seu dinheiro, seus relacionamentos, sua família, seu futuro, sua carreira. Você aprende a 
confiar Nele. E você aprende o propósito de Deus para sua vida e começa a cumprir o propósito 
para o qual foi criado.  
 
Podemos ajudá-lo com esse último. Sabemos muito sobre o propósito aqui nesta igreja. Alguns 
meses atrás, eu estava sentado no Starbucks bebendo meu café, lendo a parte de trás da xícara e 
pensando: eles precisam colocar Boas novas aqui. Então, entrei em contato com o Starbucks e 
disse: “Por que vocês não me deixam escrever algo na xícara?” Eles disseram, tudo bem, vá em 
frente.  
 
Esta semana em cada Starbucks é uma citação que escrevi no The Purpose Driven Life. Diz que 
está em todo o mundo. “Você não é um acidente. Seus pais podem não ter planejado você, mas 
Deus o fez. Ele queria você vivo e criou você para o Seu propósito. Concentrar-se em si mesmo, 
olhar para dentro, nunca revelará seu propósito de vida. Você foi feito por Deus e foi feito para 
Deus. Até você entender isso, a vida nunca fará sentido. Somente em Deus descobrimos nossa 
origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nosso significado e nosso destino.”   
 
É assim que se chama o evangelho; as boas novas. Vocês sabem que aqui na Saddleback estou 
um pouco sem fôlego. Eles tiveram que colocar um copo grande. Na verdade, eu queria colocar 
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no pequeno “Deus tem um propósito para sua vida... Veja o copo grande”. A propósito, por que 
eles chamam essa coisa de “alto”? Não é alto, é pequeno. Eles precisam mudar isso.  
 
Há três benefícios em dar sua vida a Cristo. Passado, presente e futuro. “Que Deus nós temos! 
Como Jesus ressuscitou dentre os mortos, [é a Páscoa], todos nós recebemos uma nova vida [isso 
significa como se eu nunca tivesse pecado] e temos tudo pelo que viver [isso é propósito] 
incluindo um futuro no céu, e o futuro começa agora!” Você entendeu isso? Deus diz que 
quando você entrega sua vida a Ele, seu passado é perdoado, você tem um propósito de vida, um 
lar no céu. Que acordo! Ninguém mais pode te dar isso. Perdoado no passado, propósito de viver, 
lar no céu.   
 
Não sei se você viu o filme A Paixão, mas há uma cena em que Pilatos, que é o governador 
romano da Judeia, está ao lado de Jesus Cristo. Jesus acaba de ser espancado. Ele tem uma coroa 
de espinhos na cabeça. Ele está diante de uma multidão enfurecida tentando decidir se deve 
matá-lo ou não. Pilatos faz a pergunta mais importante? “O que devo fazer com Jesus?” Essa é a 
pergunta mais importante da vida. Porque isso determinará seu destino eterno.  
 
Então, eu estou perguntando agora: O que você fará com Jesus? Você pode confiar Nele ou vai 
se afastar Dele. Isso tem implicações eternas.  
 
Aqui está a parte legal. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso. Eu teria me tornado um 
seguidor muito, muito antes. Mas eu não entendi isso. Eu não precisava ter todas as minhas 
dúvidas resolvidas e todas as minhas perguntas respondidas antes de iniciar um relacionamento 
com Jesus. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso. Eu pensei que tinha que ter todas as 
minhas dúvidas resolvidas e todas as minhas perguntas resolvidas antes que eu pudesse iniciar 
um relacionamento. Não. Jesus disse apenas venha com suas dúvidas. Venha com suas 
perguntas. Está tudo bem. Você não precisa ter tudo planejado. Sou seguidor de Jesus há 
quarenta anos. Quando leio esta Bíblia, ainda há muitas coisas que não entendo. Eu leio e digo: 
“Isso não faz sentido. Eu não entendo isso”. Eu tenho dúvidas e perguntas. Eu digo: “Por que 
Deus faria isso? Eu não faria isso se eu fosse Deus”. Você deveria estar feliz por eu não ser 
Deus! Mas isso não me impediu de ter uma amizade de quarenta anos com Jesus Cristo. Não 
preciso entender como tudo funciona para que eu aprecie.  
 
Não sei como uma TV funciona e tira a cor do ar, mas ainda assisto à TV. Não sei como posso 
ligar para um telefone celular e minha esposa pode estar em Ruanda e eu posso falar com ela. 
Não entendo a combustão interna, mas isso não me impede de dirigir um carro. Muitas coisas 
que eu não entendo, mas ainda gosto. Eu não entendo o paladar, mas isso não me impede de 
saborear um rolo de canela com manteiga quente. Não preciso entender a química da digestão 
para comer um bife.  
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Não preciso ter todas as minhas dúvidas para chegar a Jesus. Eu gostaria de ter sabido disso. De 
fato, toda vez que tenho uma dúvida ou pergunta, apenas escrevo. Um dia, quando eu chegar ao 
céu, vou dizer: “Agora, Deus, explique isso para mim. Por que isso aconteceu... por que você fez 
dessa maneira?”  
 
E a outra coisa que você não precisa ter. Você não precisa ter muita fé. Apenas tenha um pouco 
de fé. Não é o tamanho da sua fé que importa. É o tamanho do seu Deus. Você deposita um 
pouco de fé em um grande Deus e é salvo. Você não precisa ter muita fé. Apenas um pouco de 
fé.  
 
Todo mundo tem fé. Você tem fé. Você usa o tempo todo. Quando você se sentou na cadeira, 
você teve fé que isso o sustentaria. Isso foi muita fé! Quando você sai na estrada, você tem fé 
que não será morto. Você tem fé o tempo todo. Apenas deposite um pouco em Deus, e não 
apenas em outras coisas.  
 
A minha história favorita na Bíblia é de um cara que vai a Jesus e tem uma filha que está prestes 
a morrer. Ela está doente e morrendo. Ele vem a Jesus e diz: “Senhor, preciso que você cure 
minha filha”. Jesus diz: “Você confia em mim? Você acredita em mim? Você confia em mim?” 
Eu amo esse cara. Ele é muito honesto, muito autêntico. Ele diz: “Quero acreditar. Ajude-me 
com minhas dúvidas”. Eu gosto disso. Jesus diz: “Isso é bom o suficiente”. E Ele cura a criança 
bem ali.  
 
Você pode fazer isso. “Eu quero acreditar. Ajude-me com minhas dúvidas”. Um pouco de fé. 
Não muito. Apenas um pouco de fé.  
 
Eu estava conversando com um cara outro dia: “Você gostaria de receber o presente de Deus da 
vida eterna. Você gostaria de responder à Sua oferta para ser como se você nunca tivesse 
pecado?” Ele diz: “Ah, sim!” Eu disse: “Você sabe o que orar?” Nah. “Você gostaria que eu o 
ajudasse a orar? Vamos apenas orar algo assim. Querido Deus, eu não entendo tudo. Mas Jesus, 
eu sei que preciso de você. Obrigado por me amar. Obrigado por morrer por mim. Ajude-me a 
entender melhor. Ajude-me a confiar em você. Quero aprender a confiar em você em todas as 
áreas da minha vida. Faça-me como se nunca tivesse pecado”. Você pode fazer isso? Ele diz: 
“Eu posso fazer isso!” Então, inclinamos a cabeça e oramos. 
 
Você pode fazer isso agora. Não saia daqui sem ter certeza de que vai para o céu quando morrer. 
 
Oração: 
 
 Ao encerrarmos, você faria essa simples oração em seu coração, em sua mente. Você não 

precisa dizer isso em voz alta. Deus conhece seus pensamentos. Ele viu todos os 
pensamentos que você já teve. Apenas diga o seguinte: “Querido Jesus, eu não entendo tudo, 
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mas quero agradecer a você por me amar. Quero agradecer a você por ter vindo à Terra por 
mim. Quero agradecer a você por dar sua vida por mim, para que eu possa ir para o céu. Eu 
quero aceitar o seu presente gratuito de perdão, a sua graça. Eu sei que não posso ganhar 
meu caminho para o céu. Por isso, quero aprender a confiar em você em todas as áreas da 
minha vida. Você poderia fazer com que eu nunca tivesse pecado? Então, me ajude a 
conhecer o Seu propósito para a minha vida, para que o resto da minha vida seja o melhor da 
minha vida. Amém”.  

 
Há um último verso. Está falando sobre como será no céu. Chegará o dia em que você vai 
morrer. Deus diz: “Eu te levarei ao céu se você confiar em Meu Filho. “E não só ela, mas nós 
mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a 
adoção, a saber, a redenção do nosso corpo” [você sabia disso?]. Chegará o dia em que não 
haverá mais tristeza, nem sofrimento, nem lágrimas, nem tragédia, nem morte. Estaremos com 
Deus para sempre na eternidade e celebraremos.  


