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“E disse-me mais: Está cumprido:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o
princípio e o fim. A quem quer
que tiver sede, de graça lhe darei
da fonte da água da vida. Quem
vencer herdará todas as coisas; e eu
serei seu Deus, e ele será meu filho”
(Apocalipse 21: 6,7)

Acesse o portal Haja Luz
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PREFÁCIO
Entre Marta e Maria

“Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o
homem seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se irar” (Tiago 1:19)

Esse é o volume: A base sobrenatural da salvação.
Jesus, no evangelho segundo Marcos, faz uma pergunta aos seus
discípulos: “Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e
perder a sua alma?”. Que pergunta certeira! Sempre que a leio, fico
horas pensando nela. Que proveito tem o homem em ganhar esse
mundo, satisfazendo seu ego, suprindo suas vontades carnais e ao
mesmo tempo perder a sua alma? Pense, irmão, aquele que ganha
a sua salvação vai ter toda a eternidade para glorificar ao nosso
Senhor Jesus Cristo. Imagine ganhar a alma! Imagine salvar a
sua vida. Imagine ter tudo o que Deus quer te dar.
Agora, aquele que perde a sua alma, vai sentir a segunda
morte, a morte eterna. Perderá tudo. Tudo isso que podemos ver,
tocar, sentir, respirar, viver, como por exemplo, o planeta, as
montanhas, o ar, a vida material corporal, os bens, o dinheiro, a
riqueza, o conhecimento, enfim, tudo passa, tudo perece, tudo se
desfaz, mas a alma de quem está salvo, essa alma não passará. É
uma promessa que Deus faz àqueles que seguirem ao seu filho
unigênito: Jesus. É ou não é poderosa essa Palavra?
Jesus junta a pergunta que eu citei à outra também poderosa:
“Que daria um homem em troca de sua alma?” (Marcos 8:37).
Quando olhamos para esse mundo vemos que para essas pessoas
que vivem a correria do dia-a-dia, que atravessam as ruas a
passadas largas, loucas para chegar ao trabalho, cumprir sua hora,
voltar para casa, e se distrair com bobagens; de nada vale a alma
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para elas. Troca-se a alma por nada. Uns vivem assistindo à TV,
enchendo suas cabeças com as coisas do mundo; outras se
embriagam, outras fazem loucuras pelo corpo, moldando algo que
Deus nos deu da maneira que Ele queria; esquecendo-se, na
verdade, do mais importante: de alimentar a sua alma, semeando,
ouvindo e aprendendo sobre a Palavra de Deus, abrindo a Bíblia,
ou simplesmente, contemplando toda a criação de Deus.
Lembro-me,
enquanto
escrevo
essas
palavras,
inspiradíssimas pelo Espírito Santo, da passagem da bíblia que fala
de Marta e Maria, veja o começo da passagem:
“Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E
certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa.
Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se
assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos.
Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em
muitos serviços”. (Lucas 10: 38)
Veja que Jesus nos ensina, o tempo todo, alguma coisa que
deveríamos ouvir, mas diante desse ensinamento temos duas
atitudes possíveis, que nós, em nossa vida pessoal, podemos
tomar: o de ouvir, ou o de se ensurdecer. Veja que Maria
estava aos pés Jesus, pronta para ouvir tudo o que o seu
mestre tinha a dizer, e ensinar. Ela era uma verdadeira
discípula. Já Marta, com certeza, estava animada com a estadia de
Jesus em sua casa, tanto é que ela trabalhava o tempo todo para
receber a Jesus Cristo, como uma boa visita.
Acontece, amado irmão, que Jesus não deve ser tratado como
uma boa visita que entra na nossa casa, no nosso coração, e depois
parte. Ao contrário, ele deve estar vivo em nossa vida, morar em
nosso coração, e ficar para sempre dentro do nosso viver. Maria
estava pronta para ouvir a Palavra de Deus na boca do próprio
Jesus, mas Marta estava distraída demais com as coisas do
mundo.
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O mundo é ensurdecedor, distrai nossa mente o tempo todo.
O cristão verdadeiro deve ser capaz de calar o mundo e
ouvir a voz do Mestre, como Maria. O mundo nos deixa tão
cegos e surdos que Marta achava que Maria deveria ajudá-la nos
afazeres domésticos e deixar Jesus sozinho. Veja:
“Então, [Marta] se aproximou de Jesus e disse:
Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado
que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha
ajudar-me” (Lucas 10)
As atividades do dia-a-dia nos tira tanto a possibilidade de
ouvir os ensinamentos de Jesus, que as pessoas acham que todos
devem fazer o mesmo: servir ao mundo. Jesus de maneira
inteligente responde à Marta:
“Marta! Marta! Andas inquieta e te preocupas com
muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo
uma só coisa; Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não
lhe será tirada” (Lucas 10: 41)
Uma só coisa era importante naquele momento, e Jesus sabia
disso, e Maria sabia disso. Naquele momento, uma só coisa era
necessária: ouvir a Palavra de Deus. E você, irmão leitor, é
Marta? Ou Maria? Você também é agitado e inquieto como Marta?
Busca satisfazer-se? Tenta conquistar o mundo inteiro? Saiba que
Deus está te falando agora que uma só coisa é importante para você:
alimentar o seu espírito.
Alimente-o com o poder da Palavra de Deus. Leia,
ouça e siga-o.
Tiago, em sua epístola, indica-nos um bom caminho nas
trilhas da salvação da nossa alma: “Sabeis estas coisas, meus
amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio
para falar, tardio para se irar” (Tiago 1: 19)
Podemos, desse único versículo, tirar 3 lições maravilhosas:
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todos nós devemos estar prontos para ouvir a Palavra, como já
dissemos nesse volume. Abraão ouviu de Deus que sacrificasse o
seu filho Isaque (Gênesis 22: 1-18). Sem pensar, Abraão obedeceu
ao seu Senhor, ainda que fosse um pedido doloroso. Abraão levou
seu filho ao altar e quando estava prestes a imolar o seu filho, veja o
que aconteceu:
“E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para
imolar o seu filho; Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os
céus, e disse: Abraão! Abraão! E ele disse: Eis-me aqui.
Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe
faças nada; porquanto agora sei que temes a Deus, e não me
negaste o teu filho, o teu único” (Gênesis 22: 10-12)
Abraão é chamado de pai da fé, pelo poder de sua fé em
Deus. Ele estava para sacrificar o seu filho, o instrumento usado
para o sacrifício, o cutelo, estava para descer ao corpo de Isaque, e
bem no último segundo Deus o chamou para impedir esse ato.
Imagine se Abraão não estivesse com os ouvidos atentos para
ouvir o anjo? A ação estaria consumada, mas como ele estava
pronto para ouvir a Deus, deu tempo de parar a sua mão. Assim
é na nossa vida. Muitas vezes cometemos atos insanos por não
escutar a voz do nosso Senhor.
E como podemos ouvi-lo? Será que a voz dEle virá
diretamente aos nossos ouvidos? A Palavra do Senhor nos vem ao
abrir a bíblia e buscarmos as respostas que estamos procurando
para tomar uma decisão. A Palavra também pode ser ouvida através
dos cultos nas Igrejas, quando pastores pregam, ou até mesmo
quando alguém prega a palavra a você. Ela pode vir de qualquer
lugar, de um sonho, de um pensamento, de um filme que
estamos assistindo, ou seja, ela por vir de qualquer momento da sua
vida, independente do que você esteja fazendo, por isso, esteja
pronto para ouvir, o tempo todo.
A segunda lição que podemos tirar da palavra escrita por
Tiago 1:19 é sermos “tardios em falar”, isso porque quando falamos
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nossos ouvidos se tapam para o que Deus está querendo nos dizer.
O muito falar atrapalha o cristão. Deus gosta de objetividade, ele
não age no muito falar, mas no suficiente. E quem tiver ouvido, irá
ouvir as poucas palavras.
Então, irmão leitor, ouça o que Deus tem a dizer a você. Se
for a vontade de Deus, diga, fale o que Ele quer que você fale.
Espalhe a Palavra de salvação aos outros. E saiba que não se
deve entrar em contendas, ou debates. Não jogue sementes onde
não haja terra para lavrar. E se jogar, não insista no muito falar,
porque com poucas palavras o Espírito Santo já pode agir na vida
da outra pessoa. Não se justifique, os justos não se justificam, mas
terão a justificação de Deus. Entregue para Deus todas as
dificuldades que você tiver com as palavras. O Espírito de Deus irá
te usar, mas somente depois de muita busca. Seja tardio em falar,
porém, quando for a hora, o Espírito irá usá-lo para soltar as
palavras de Deus em terras férteis.
E, por fim, devemos ser tardios em irar, eis a terceira lição
do versículo de Tiago. A ira também é um sentimento que arrasa a
nossa alma. Devemos ser mansos, calmos, tranquilos. É assim que
Deus quer que sejamos:
“Despojando-se de toda impureza e acúmulo de
maldade acolhei, com mansidão a palavra em vós
implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma”
(Tiago 1:21)
Quer salvar a sua alma, irmão leitor? Deixe todos os seus
problemas e atividades de lado, e ouça/leia o que Jesus quer te
ensinar: a salvar a sua alma. Avance folha por folha, palavra por
palavra, e colha todos os bons frutos deste humilde livro que o
Espírito Santo trouxe a você. Lembre-se: entre Marta e Maria, seja
Maria!
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1
E o Verbo se fez carne

“Eu sou a porta; e se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará
pastagens” (João 10:9)

Nessa passagem de João 10, vemos como Jesus se coloca
como a base da nossa salvação. Não há salvação da alma sem
atravessar essa porta aberta por ele. No mundo, sabemos que há
outras tantas portas, porém, o que faz a porta de Jesus ser a
salvadora? Para responder a essa pergunta, precisamos entender
quem é Jesus Cristo.
Muitos que estão lendo este livro já ouviram alguém falar, ou
já falaram as palavras: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo", geralmente empregadas em alguma oração, ou algum
clamor, ou em cultos ao Senhor. Quando se fala nesses três nomes,
fala-se nos 3 poderes que são capazes de mudar a nossa vida: Deus
Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 3 são Deus, que estão
unidos por uma causa: Salvar almas.
O Pai é o Criador de todas as coisas. Criou os céus, a terra e
todos os seres que há neles, inclusive nós. O Filho é o Filho
Unigênito do Pai, ou seja, o filho único. Seu nome é Jesus Cristo. O
Espírito Santo é o Espírito de Deus.
Estes são os três poderes do bem que olham por nós,
protegendo-nos e nos resgatam. Deus é o Criador, Jesus é o
Salvador e o Espírito Santo é o nosso consolador. No primeiro livro
cristão que eu escrevi, o livro Haja Luz, eu falei sobre Deus, o Pai.
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Sobre o Espírito Santo eu falarei no terceiro livro: o Ato de
Evangelizar. Agora, nesse que você, irmão leitor, vamos focar em
entender a existência de Jesus Cristo. Veja:
"E, chegando Jesus às partes de Cesareia de
Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem
dizem os homens ser o Filho do homem? E eles
disseram: Uns João Batista, outros Elias, e outros
Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós,
quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo,
disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus,
respondendo, disse-lhe: Bem aventurado és tu, Simão
Barjonas, porque to não revelou a carne e o sangue,
mas meu Pai que está nos céus" (Mateus 16:16)

Aqui vemos que para o povo da época o Filho de Deus não era
Jesus, mas algum dos profetas antigos. As pessoas não tinham as
suas visões espirituais ligadas aos céus, ao contrário, as suas visões
eram carnais; porém um discípulo teve sua visão espiritual aberta, a
de Pedro. Ele foi o único que confessou que o Escolhido de Deus era
Jesus.
Jesus o chama de "bem aventurado", não porque acertou a
resposta da pergunta que fizera, mas porque a resposta do discípulo
não veio dele mesmo, e sim do seu Pai, o Senhor Deus. Este revelara
naquele momento a Pedro que Jesus é Cristo, ou seja, Jesus é seu
filho amado.
Poucas pessoas na época acreditavam na natureza divina de
Jesus. Isso podia ser explicado por uma razão que vemos logo em
seguida na profecia de Isaías. Veja como esse profeta mostra que
seria o Filho de Deus vivo quando ele viesse à terra:
"Porque foi subindo como renovo perante ele, e
como raiz duma terra seca; não tinha parecer nem
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formosura; e olhando nós para ele, nenhuma beleza
víamos para que o desejássemos" (Isaías 53:2)

Antes mesmo de Jesus nascer na terra, Isaías já havia
profetizado a sua vinda e já havia o descrito. Diz Isaías que quando
o víssemos "nenhuma beleza víamos" e segue com a razão disso:
"para que não o desejássemos". Isso porque Deus não quer que
sigamos seu filho pela sua aparência de beleza e majestade, e sim
pela sua palavra.
Quando Jesus estava na terra, e uma pessoa o via, ninguém
acreditava na sua divindade; entretanto depois que começavam a
ouvi-lo as pessoas se convertiam, até ser seguido por uma multidão
por onde caminhava.
Certa vez, Jesus entrou em Samaria, um povoado que não
aceitava os seguidores de Cristo e idolatrava falsos deuses. Os
judeus, portanto, não aceitavam que um homem entrasse em
contato com um samaritano. Jesus, nesse momento, chegou a um
poço, porque estava com sede e começou a conversar com uma
samaritana, pedindo um pouco de beber a ela. Ela lhe respondeu:
"Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher
samaritana?". Assim que ouviu isso, Jesus lhe respondeu:
"Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o
que te diz -Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te
daria água viva". Surpresa ela continua: "Senhor, tu
não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde pois
tens a água viva?"

Veja que ela não fazia ideia com quem estava falando e que o
seu interlocutor era nada mais e nada menos: Jesus Cristo, o filho
de Deus vivo. Como dissemos, Jesus não tinha, fisicamente, todo o
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