
 

ESTOU PERDIDO! 
 
 

Diga com todas as letras: "Eu estou perdido". 
Diga sem rodeios: "Eu estou perdido". Diga com 
convicção: "Eu estou perdido". Diga para você 
mesmo: "Eu estou perdido". Diga para Deus: "Eu 
estou perdido". 

 
Só quando você reconhece e diz isso a Deus 

é que as coisas começam a mudar, que a mão 
pesada da ira de Deus se retira de cima de sua 
cabeça, que a dor começa a desaparecer, que a 
luz surge no fundo do túnel. 

 
Você não será o primeiro a dar este grito de 

alívio. Veja a confissão do profeta Jeremias: 
“Águas correram sobre a minha cabeça; então 
disse: Estou perdido”, (Lamentações de Jeremias 
3.54). Veja a confissão do profeta Isaías: “Aí de 
mim! Estou perdido! Porque sou homem de 
lábios impuros, habito no meio dum povo de 
impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o 
Senhor dos Exércitos”, (Isaías 6.5). Veja a confis-
são do chamado filho pródigo: “Quantos trabalha-
dores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui 
morro de fome!” (Evangelho de S. Lucas 15.17). 

 
Não fique só com esta confissão genérica. 

Entre em detalhes. Se for o caso, diga coisas 
assim: perdi a vergonha, perdi a fé, perdi o rumo, 
perdi o tempo, perdi a saúde, perdi a mulher, perdi 
o marido, perdi a paz, perdi os pontos de apoio, 
perdi a esperança, perdi a comunhão com Deus, 
perdi a liberdade, e assim por diante. 

 
Faça esta declaração sem medo. Olhe que 

maravilha: “O Filho do homem veio buscar e 
salvar o perdido” (Lucas 19.10). Jesus disse que 
“os sãos não precisam de médico, e sim os 
doentes” (Evangelho S. Mateus 9.12). Quando 
você reconhece que está perdido, você se declara 
doente. Então vem o médico e inicia-se a cura. Mas 
se você não se confessa perdido, como o pastor da 
igreja em Laodiceia que disse: “rico sou e estou 
enriquecido, e de nada tenho falta...” (Apocalipse 
3.17), então não há a menor esperança de salva-
ção para si! O Grande Médico não pode fazer nada 
de si! 

Apelo 
 
O nosso apelo é para que te arre-

pendas dos teus pecados e clames ao 
Senhor por salvação. Diz estas pala-
vras ao Senhor, de coração: “Senhor, 
sou pecador; mas confio que o Senhor 
Jesus morreu por mim na cruz do Cal-
vário; morreu pelos meus pecados; 
morreu em meu lugar; morreu para me 
salvar. Agradeço-te pela tua salvação: 
salva-me. No nome do Senhor Jesus 
Cristo”. 

Como está escrito: «Aquele que 
tem o Filho tem a vida; aquele que 
não tem o Filho de Deus não tem a 
vida. Escrevi-vos estas coisas para 
que saibais que tendes a vida eter-
na, a vós que credes no nome do 
Filho de Deus.» (I João 5:12-13). 
 
 
 

 
 
 

Se desejar saber mais do que foi aqui 
escrito, se tiver alguma dúvida, questão 
ou dificuldade, não tenha receio de nos 
contactar. Quem sabe se não será a sua 
derradeira oportunidade! Contactar-nos 
no local, por correio electrónico ou por 
telemóvel; deixe o seu contacto ou solici-
te uma visita que o faremos sem qualquer 
vínculo ou compromisso. 
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«Como maças de ouro em salvas de prata,  
assim é a palavra dita a seu tempo»  

(Bíblia, Provérbios 25:11) 

O valor temporal das palavras que produzimos neste opúsculo está na própria palavra de Deus, que citamos: 
«Esta é a palavra de fé que pregamos»: «Eis aqui, agora, o tempo aceitável; eis aqui, agora, o dia da salva-
ção...». E, «como diz o Espírito Santo: se ouvirdes, hoje, a sua voz, não endureçais os vossos corações...», 
pois, «passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão». E, diz mais: «a palavra que sair da minha 
boca, ela não voltará para mim vazia, antes, fará o que me apraz». (Bíblia Sagrada: Romanos 10:8; II Coríntios 6:1; 
Hebreus 3:7-8; Marcos 13:31; Isaías 55:11) 

 

Três coisas  
que valem a pena  

saber... 
 
 

Um homem idoso levantando-se uma 
vez numa reunião disse: «Há três coisas 
que tenho levado quarenta e dois anos a 
aprender». 

Pus-me a escutar com interesse: Pen-
sei que se podia aprender em três minutos 
o que um homem tinha levado quarenta e 
dois anos a aprender, ficaria bem contente.  

A primeira coisa que disse que tinha 
aprendido foi, ”que ele não podia fazer nada 
a favor da sua salvação”. 

A segunda coisa que descobriu foi, “que 
Deus não requeria que ele fizesse coisa 
alguma”. 

E a terceira coisa foi, “que o Senhor 
Jesus Cristo tinha feito TUDO, que a obra 
da Salvação estava concluída, e que tudo o 
que ele tinha a fazer era aceitá-la”. 

 
Já aprendestes estas três coisas? 

 

O CARPINTEIRO JUÍZ 
  

Jesus Cristo é o inevitável.  Devemos aceitá-lO nesta 
vida como nosso amado Salvador ou ir perante Ele na 
vida vindoura como nosso eterno Juiz. 

Há uma história no Comentário Gray e Adams acer-
ca de um médico que “em termos religiosos escolheu 
denegrir o carácter e dignidade de Cristo como seu prin-
cipal objectivo.”  Ele olhava o Salvador com tanto des-
respeito que sempre falava d’Ele de uma forma humi-
lhante chamando-O o “Filho do carpinteiro.” 

Com o tempo o médico ficou doente de forma termi-
nal.  Durante as semanas anteriores à sua morte, ele ficou 
muito perturbado.  Ele comentou com a pessoa que o 
estava a tratar: “Sou um homem moribundo, e o que me 
aflige acima de tudo é que vou ter que ser julgado por 
filho de carpinteiro!” 

O médico enfrentou o terrível futuro que aguarda 
todos que rejeitam Cristo.  Mesmo nos seus últimos 
momentos de consciência, se ele tivesse confiado n’Ele 
como seu Salvador ele poderia ter encontrado paz e rece-
bido salvação eterna.  

Como tens tratado Cristo?  Lembra-te, “o filho do 
carpinteiro” é o Filho de Deus, o “Verbo feito carne.”  
Confia n’Ele hoje”  Receberás a bênção da Salvação - 
não a sentença da condenação (João 3:17). - RWD 
  

“Ele é o que por Deus foi constituído juiz 
dos vivos e dos mortos.”  

- Actos 10:42 
  



  
Salvação: Salvação:   

Você Já a Tem?Você Já a Tem?  

***** 

          Salvação: As Qualificações  
Há muito tempo atrás um homem fez a seguinte pergunta: "Que 

é necessário que eu faça para me salvar?” (Actos 16:30).  
Em primeiro lugar, Deus salva o seguinte tipo de pessoas:  
“Pecadores" (Rom. 3:23), “incrédulos" (Rom. 4:5), “fracos" (Rom. 

5:6), e “inimigos" (Rom. 5:10). Assim, que, se alguém pensa que não 
tem nada a ver com esta descrição, não pode ser salvo. Se alguém 
pensa que é bom de mais, não pode ser salvo. Deus não salva pes-
soas boas, ou pessoas que tentam ganhar o céu por mérito próprio. 
Quem quer ser salvo terá de vir a Deus na condição em que Ele o vê. 

   
Salvação: A Base  
"Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 

Deus... sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela 
redenção que há em Cristo Jesus...” (Rom. 3:23-24). De modo que 
Deus salva os pecadores nesta base:  

   
1) Livremente: O pecador não vale nada, não merece nada. A 

salvação, por isso, é gratuita. Você não pode ganhar salvação sendo 
bom, nem pode perder salvação sendo ruim. Deus não requer méritos 
do pecador. As boas obras não tornam as pessoas melhores, nem as 
más obras torna mais difícil a salvação das pessoas. É GRÁTIS; é um 
DOM; é um acto soberano e LIVRE de Deus! Deus justifica o pecador 
livremente. Justificação é o acto por meio do qual Deus declara uma 
pessoa íntegra, embora aquela pessoa em si não seja íntegra. 

   
2) Pela Sua Graça: Isso significa que vem do coração de Deus 

sem achar qualquer coisa no recipiente que tiraria a graça dele. Graça 
é uma atitude da boa vontade de Deus, o seu beneplácito, em tornar 
um pecador indigno num santo, porque Cristo pagou pelos seus peca-
dos na Cruz. Se nós tivermos que trabalhar para nossa salvação, 
então salvação não será pela graça. Se nós pudéssemos alcançar a 
salvação, então por que é que Cristo morreu? “Cristo teria morrido em 
vão” (Gálatas 2:21) 

   
3) Pela Redenção que está em Cristo Jesus: A salvação é 

grátis para o pecador, mas valeu Deus tudo! Livre não é barato. De 
fato, salvação é a coisa mais cara que alguma vez foi liquidada. O 
custo de salvação era aquele Todo-poderoso Deus teve que se tornar 
um homem e morrer no lugar do pecador. O custo era infinito! Webster 
define " redenção " como segue: " O ato de obter a libertação de pes-
soas ou coisas da posse e poder de capturadores pelo pagamento de 
um equivalente ". Pecado contra um Deus infinito requer um paga-
mento infinito. Nenhum homem ou igreja ou trabalhos de qualquer tipo 
podem pagar esta dívida. A dívida foi completamente liquidada para 
pelo Deus Jesus Cristo. Seria o insulto mais alto para oferecer a Deus 
seus trabalhos bons ou religião devido ao fato que o Próprio Filho dele 
sofreu na Cruz para pagar por seus pecados. Assim para responder a 
pergunta, " O que ser economizado " tenho que fazer eu? Deixe de 
dar desculpas, e o coloque na " categoria de Qualificações ", e receba 
o presente de salvação que Deus proveu.  

   
"Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo" (Actos 16:31).  
"Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho 

anunciado... pelo qual também sois salvos... Porque primeira-
mente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por 
nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e 
que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras...” (I Cor. 
15:1-4). 

 
Salvation: Do You Have It? 
By Pastor Dan Sheridan 
Grace Community Church, Lake Villa, Illinois 

Coisas Que Nunca Vi 
 
Nunca vi uma pessoa, convertida e nascida de novo, pela fé em Jesus 

Cristo, continuar a viver a mesma vida de pecado dos tempos passados. 
Nunca vi um incrédulo à hora da morte achar consolação na sua incre-

dulidade e na lembrança da sua vida passada. 
Nunca vi um católico romano no seu leito de morte achar nas doutri-

nas da Igreja Católica Romana a certeza de uma eterna salvação. 
José Ilídio Freire, 1943 


