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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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O 23º SALMO:  
O SEGREDO DA SATISFAÇÃO

Quantas pessoas verdadeiramente satisfeitas 
existem nesse mundo? O segredo da satisfação 
é encontrado na maravilhosa passagem do 23º 
Salmo. Que passagem esplêndida. Talvez a mais 
conhecida em toda a Bíblia. No entanto, precisamos 
nos proteger da familiaridade não levada a sério 
desse Salmo.

Ele tem sido citado em berçários, nos campos 
de batalha, em casamentos e funerais. Ele é doce 
para a pequena criança e desconcertante para um 
intelectual acadêmico.

Alguém sabiamente disse, “A Palavra de Deus é 
profunda o suficiente para os estudiosos nadarem 
sem nunca conseguir tocar o fundo, e ainda raza 
o suficiente para que uma criança pequena venha 
e beba sem medo de se afogar”. Quão verdadeira é 
essa passagem!

UM SOBERANO GLORIOSO: “O SENHOR”

O segredo da satisfação é ver que Deus é sobre 
tudo e está no controle completo de cada situação.

A palavra “SENHOR” é impressa em letras 
maiúsculas para indicar a palavra hebraica Jeová. 
Esse nome era sagrado para os hebreus.

Esse livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers The Secret of Satisfaction (#126), 

disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/the-secret-of-satisfaction-series

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

https://www.lwf.org/products/the-secret-of-satisfaction-series
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 Ele falou da guarda da aliança de Deus.
 Ele nunca foi usado por alguém.
  Ele significava um Ser Autoexistente — o 

grande EU SOU. Qualquer vida é dependente 
e derivou sua existência d’Ele.

  Ele era tão reverenciado que o escriba pegava 
uma caneta de pena nova antes de escrevê-lo.

Como precisamos um pouco dessa reverência 
hoje!

O Egito era uma terra de muitos deuses. Eles 
tinham primariamente 360 deuses — um para cada 
dia do calendário anual egípcio. Os Cananeus 
também tinham muitos deuses. Mas, para Davi, 
havia apenas um Deus. Não havia e não há outro 
como Ele. Ele está sozinho e acima de todos os 
outros.

UM PASTOR GENTIL: “MEU PASTOR”

Esse Deus poderoso se revelou em Jesus. Ele disse, 
“EU sou o Bom Pastor.” O Soberano é meu Pastor... 
que verdade maravilhosa! “O Senhor” fala de Sua 
divindade. E “Meu Pastor” fala de Sua humanidade.

Em nosso Pastor, temos tanto soberania como 
simpatia. Ele está no céu e em nossos corações ao 
mesmo tempo. Como Soberano SENHOR, Ele tudo 
pode. Como Pastor compreensivo, Ele é acessível.

Que tipo de Pastor é Jesus?

  Ele é o Bom Pastor. Quem já ouviu falar de um 
pastor morrendo voluntariamente por suas 
ovelhas? No entanto, o grande Deus da glória 
morreu por Suas ovelhas, homens pecadores 
(João 10:11).

  Ele é o Grande Pastor (Hebreus 13: 20-21). 
Ele ressuscitou para nos salvar do poder do 
pecado (1 João 4:4).

  Ele é o Principal Pastor. Ele esta vindo para nos 
tirar da própria presença do pecado (1 Peter 
5:4).

A linda marca da inspiração do Espírito Santo é 
mostrada claramente nos Salmos 22, 23 e 24.

  Jesus é o Bom Pastor, morrendo por nossos 
pecados (Salmo 22)

  Ele é o Grande Pastor, levando-nos aos 
caminhos da justiça (Salmo 23)

  Ele é o Principal Pastor, chegando novamente 
para governar e reinar (Salmo 24).

UMA SUFICIÊNCIA GRACIOSA: 
“NÃO TEMEREI”.

Somente quando você pode dizer “O SENHOR é 
meu Pastor”, você pode dizer “Não temerei”. Sidlow 
Baxter disse: “Se o próprio Jeová é meu pastor, 
posso dizer sem presunção, não temerei. Dizer 
menos não seria humildade, mas incredulidade”.

Sob a liderança do Espírito Santo, Davi tomou 
o nome sagrado “Jeová” e o vinculou à palavra 
pastor. Esse nome é Jeová Raa. Há sete vezes em 
que o nome Jeová está associado à outra palavra. 
Veja como esses nomes de Jeová se encaixam neste 
maravilhoso 23º Salmo:

  Jeová Raa significa O SENHOR é o Meu Pastor 
(Salmo 23:1). “O SENHOR é meu pastor”.

  Jeová Jiré significa O SENHOR Proverá (Gênesis 
22:13-14). “Não temeria”.
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  Jeová Ropeca significa O SENHOR Que Te Sara 
(Êxodo 15:26). “Refrigera a minha alma”.

   Jeová Shalom significa O SENHOR É Paz 
(Juízes 6:24). “Guia-me mansamente a águas 
tranquilas.”.

   Jeová Tsidequenu significa O SENHOR Justiça 
Nossa (Jeremias 23:6). “Guia-me pelas veredas 
da justiça”.

   Jeová Samá significa O SENHOR Está Ali 
(Ezequiel 48:35). “Não temeria mal algum, 
porque tu estás comigo”.

   Jeová Nissi significa O SENHOR É Minha 
Bandeira (Êxodo 17:8-15). “Preparas uma mesa 
perante mim na presença dos meus inimigos”.

Pense em tudo o que temos quando podemos 
realmente dizer: “O SENHOR é meu Pastor”. Pastos 
verdes falam de provisão. Águas tranquilas falam 
de paz. O refrigério da minha alma fala de perdão. 
Guiar pelos caminhos da justiça fala de presença. 
O fato de Ele estar comigo no vale da sombra da 
morte fala de presença. Sua vara e seu cajado 
falam de preservação. A mesa na presença de 
nossos inimigos fala de proteção. A unção de nossa 
cabeça com óleo e cálice transbordando fala de 
abundância. Habitar na casa do SENHOR fala de 
paraíso.

COMO LIDAR COM O ESTRESSE

SALMO23:2

As ovelhas pastam das 3h30min da manhã até as 
10h00min da manhã e depois se deitam por três 
ou quatro horas e descansam. O pastor sabe da 
necessidade do descanso para produzir ovelhas 
saudáveis. Quando as ovelhas estão alegremente 
mastigando e ruminando, elas estão ganhando 
gordura e crescendo.

O pastor sabe que as ovelhas precisam de 
pastos verdes e águas tranquilas. Existem pequenas 
fontes nas colinas da Terra Santa que enviam água 
descendo as ravinas, mas as ovelhas não beberão 
delas. Ovelhas não bebem da água de corredeiras ou 
turbulentas. O pastor deve encontrar uma pequena 
lagoa nas rochas. Então as ovelhas beberão.

SEGURANÇA: “ELE ME FAZ 
... ELE ME GUIA”

Uma ovelha sem pastor está em uma posição muito 
insegura (Salmo 100:3). E os seres humanos são 
muito parecidos com ovelhas.
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  Uma ovelha não é muito inteligente. Você nunca 
verá uma ovelha treinada num circo.
  Uma ovelha é indefesa. Ela não vê ou ouve bem. 

Ela não pode correr bem e não tem garras, 
chifres ou penas para voar.
  Uma ovelha não tem direção. As ovelhas 

ficam pastando e comendo grama aqui e ali. 
Outros animais têm um sentido de direção 
(2 Corinthians 3:5). Nenhum cristão decide 
deliberadamente se afastar de Deus, mas como 
agimos como uma ovelha (Oséias 11:7).
  Uma ovelha é inquieta. A menos que o pastor 

esteja próximo, as ovelhas ficam com medo e se 
dispersam. Elas correrão até serem paradas ou 
cairão de exaustão e frequentemente morrem 
por este comportamento. Do mesmo modo, 
muitas pessoas estão estressadas e fugindo de 
seus problemas.
  Uma ovelha é dependente. Ovelhas precisam 

de alguém para cuidar delas. Nós também 
precisamos de um pastor. Nossa segurança é 
encontrada n’Ele.

A natureza de nosso pastor é exibida por Sua:

  Compaixão. Mateus 9:36 declara que Jesus 
“... teve grande compaixão delas ...”. Grande 
Compaixão aqui significa “convulsionou-se”, ou 
“sofreu com”.
  Cuidado. Quão ternamente o Bom Pastor cuida 

de Suas ovelhas. Ele nunca lida com elas com 
severidade, crueldade ou grosserias (Isaías 
40:11).

  Coragem. O pastor tem a proteção da ovelha 
como a principal ocupação de sua mente. 
Ovelhas enfrentam todos os tipos de perigos: 
catadores de rua, lobos, ursos, cães. Muitas 
vezes, ladrões e salteadores roubavam a ovelha. 
Mas nunca houve um inimigo que fizesse nosso 
Salvador fugir (João 10:11-13).

O pastor é a porta das ovelhas. É por isso que 
temos segurança. Meu inimigo precisa passar 
por Ele para chegar até mim. O conhecimento 
do cuidado de nosso Pastor por nós nos dá uma 
profunda sensação de segurança que removerá o 
estresse (João 10:7; 28).

SUFICIÊNCIA: “VERDES PASTOS 
... ÁGUAS TRANQUILAS.”

O SENHOR Jesus supriu as necessidades mais 
profundas da sua alma. Somente Ele pode satisfazer 
sua mais profunda fome e sede. Ovelhas não se 
deitarão até que estejam satisfeitas. Você nunca 
ficará satisfeito até se alimentar dos verdes pastos 
da Sua Palavra e beber das águas tranquilas do Seu 
Espírito (Mateus 4:4 e 5:6).

Comida e água no mundo material são 
necessidades, não luxos. No mundo espiritual, a 
justiça é uma necessidade, não um luxo.

SERENIDADE: “DEITAR-ME FAZ”

Precisamos aprender a cultivar a arte da quietude 
(Isaías 30:15; Salmo 46:10).

As ovelhas precisam de um sereno e silencioso 
tempo para ruminar — para mastigar sua comida. 
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Quando a ovelha faz isso, ela está digerindo o 
que comeu. Do mesmo modo, nossa meditação é 
o puro prazer da presença do SENHOR vivo e o 
deleite que advém do louvor ao Seu nome.

COMO ACERTAR E 
PERMANECER CERTO

SALMO23:3

O que essas pessoas têm em comum: Jacó, Jonas, 
Moisés, Sansão, Simão Pedro e João Marcos? Todos 
eles foram santos de Deus que se afastaram, mas 
Deus lhes deu uma segunda chance. Todos os 
cristãos precisam ser restaurados de tempos em 
tempos. Nós somos como ovelhas e temos uma 
tendência a nos desviar de Deus.

Existem três verdades maravilhosas no Salmo 
23:3 que o ajudarão a acertar e permanecer certo.

O MINISTÉRIO DO PASTOR

Somos salvos pela graça, restaurados pela graça e 
mantidos pela graça. O desviado não está perdido. 
Você não pode restaurar uma ovelha morta e não 
pode restaurar uma pessoa perdida.

Existem três tipos de ovelhas que precisam ser 
restauradas para a comunhão com o pastor.

A ovelha teimosa — restaurada com a vara. Para 
fazer uma vara, o pastor desenterrava uma muda 
pelas raízes. Ele aparava as raízes, deixando o 
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encaixe da mão um pouco maior que o punho. Ele 
passava dias aparando a muda. Então ele enfiava 
pregos ou metal na extremidade mais forte da vara. 
Ele praticava arremetendo e golpeando até que se 
tornasse extremamente habilidoso. Ela era usada 
como proteção contra os animais selvagens, bem 
como um meio de disciplinar ovelhas teimosas 
(Ezequiel 20:37; Hebreus 12: 11-13).

A ovelha perdida — restaurada com o cajado. O 
cajado é às vezes chamado de gancho do pastor. Era 
uma vara longa cortada acima das raízes, aparada 
e, embora verde e flexível, era mergulhada em água 
(às vezes fervendo). O pastor colocava um gancho 
dobrado na extremidade e amarrava-o na vara. 
Quando forjado, este gancho não se dobrava. Ele 
tinha o tamanho certo para caber no pescoço de 
uma ovelha grande ou no corpo de um cordeirinho. 
As ovelhas se dispersavam facilmente. Portanto, o 
pastor usava seu cajado para atrair as ovelhas para 
si ou para guiá-las. Muitas vezes elas tinham que 
caminhar por um desfiladeiro perigoso, e ele as 
guiava tocando no ombro delas com o cajado. Além 
disso, ele usava o seu cajado para levantar a ovelha 
caída e livrar a ovelha de algum atoleiro. Davi disse: 
“Tirou-me de um lago horrível, de um charco de 
lodo, ...” (Salmo 40:2). Ele fará o mesmo por você 
agora. Graças a Deus que Sua graça perdoa e limpa.

A ovelha doente — restaurada com o óleo. O pastor 
trazia suas ovelhas para junto do rebanho, uma de 
cada vez, chamando-as pelo nome. Ele examinava 
minuciosamente a ovelha por causa de possíveis 
espinhos, contusões, machucados e feridas 
abertas. Um óleo cicatrizante e tranquilizador seria 
aplicado para eliminar a infecção e trazer cura.

O DOMÍNIO E BENEVOLÊNCIA 
DO PASTOR

Quando Ele nos restaura, Ele ainda não terminou o 
serviço. Ele nos restaura para que possa nos levar 
e nos guiar no caminho certo mais uma vez. O 
problema com muitos de nós é que queremos parar 
com a restauração, mas não queremos caminhar 
para a justiça. Se formos apenas restaurados, em 
breve voltaremos à mesma condição.

É importante que as ovelhas fiquem próximas 
do pastor para que possam observá-lo, ouvi-lo e 
obedecê-lo (João 10:27).

Lembre-se de que o pastor conhece as 
necessidades das ovelhas. Não é dever ou 
responsabilidade das ovelhas questionar, mas 
apenas seguir o pastor.

A MAJESTADE DO PASTOR

O nome do Bom Pastor é julgado pelo 
comportamento, condição e bem-estar de suas 
ovelhas. Deus conectou Seu nome e Sua glória à 
caminhada e conduta de Seu povo.

É meu respeito pela honra e glória desse nome 
maravilhoso que me faz querer seguir meu Jeová, 
Jesus, nosso Pastor (Filipenses 2:9-10; 2 Timóteo 
2:19).

Deixe a graça de Deus lhe dar um novo começo. 
Deixe a orientação d’Ele lhe dar uma nova direção. 
Deixe Sua glória lhe deixar convicto de que você 
nunca desonrará Seu nome.



12 13

APRENDENDO A SORRIR DA MORTE

SALMO 23:4

O homem é a única criatura que sabe que vai 
morrer e está tentando desesperadamente 
esquecer isso. A maneira de Satanás manter os 
homens aprisionados é mantê-los com medo da 
morte (Hebreus 2:14-15).

Existem três princípios para nos ajudar a 
remover o medo da morte e aprender a enfrentar a 
morte com um sorriso.

ACEITE A MORTE COMO UM FATO 
DECIDIDO: “AINDA QUE EU ANDASSE 
PELO VALE DA SOMBRA DA MORTE “

A morte é um fato teimoso. “Ainda que”, fala da 
certeza da morte. É um sim, e não um talvez 
(Hebreus 9:27; Romanos 5:12). A menos que Jesus 
volte primeiro, temos um compromisso que deve 
ser cumprido.

Muitos se recusam a pensar na morte, 
esperando que isso remova a ansiedade que ela 
pode produzir. Mas isso realmente só aumentará a 
ansiedade no subconsciente.

A morte é um fato imprevisível. “Eu ando”. 
Estamos sempre andando na sombra da morte. Isso 
pode acontecer a qualquer momento (Tiago 4:13-
14; Provérbios 27:1). Nossas vidas são como uma 
respiração de vapor em uma manhã gelada. Deus 
não precisa tirar sua vida — ele pode simplesmente 
parar de dar.

A morte é um fato pessoal. “Ainda que eu 
andasse”. Esta pode ser a última lição que 
ensinarei. Pode ser a última que você estudará. Eu 
deveria ensinar como um homem prestes a morrer 
ensinaria para homens prestes a morrer. Nunca 
lidaremos com o medo da morte até que aceitemos 
o fato da morte.

ACEITE A MORTE COMO UM 
INIMIGO DERROTADO: “NÃO 

TEMERIA MAL ALGUM”

Não pode haver montanhas sem vales, nem vales 
sem montanhas. Não tenha a ideia distorcida de 
que a vida cristã é só alegria, luz, doçura e rosas. 
Milhares de santos passaram pelo vale da sombra 
da morte, e muitos estão lá hoje. É desonesto pintar 
as nuvens com luz do sol e usar óculos cor de rosa.

É também desonesto se não apontarmos as 
montanhas. Não há vales sem montanhas. O 23º 
Salmo, o Salmo do vale fica entre dois outros 
salmos notáveis. O Salmo 22 fala da crucificação de 
Cristo e o Salmo 24 fala da coroação de Cristo. Esse 
23º. Salmo está entre as encostas embebidas de 
sangue do Monte Calvário e os picos ensolarados 
do Monte Sião.

Não há sombra sem luz. Cristo é de fato essa 
Luz (Isaías 9:2; Lucas 1:78-79). As sombras estão 
lá, mas são inofensivas. A sombra de um cachorro 
não pode morder, e a sombra da espada não pode 
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cortar. Sombras são para ser atravessadas. Não 
pode haver mal sem um bem maior. Jeová Deus 
é soberano; pecado não é: “... maior é o que está 
em vós do que o que está no mundo.” (1 João 4:4).  
“O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a 
destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham 
com abundância.”. (João 10:10)

RECONHEÇA A MORTE COMO UM 
AGRADÁVEL AMIGO: “PELO VALE.”

Foi o vale que trouxe as ovelhas para o pasto das 
montanhas. A morte agora é dada a você como 
um amigo, não como inimigo (1 Coríntios 3:22-23; 
Salmo 116:15). Para Paulo, o vale escuro o levou a 
melhores pastagens e um relacionamento mais 
próximo com o Salvador (Filipenses 1:21-23). 
Aqueles que morrem em Cristo são guiados:

  Fisicamente, ganhando liberdade da dor e da 
tentação.

  Mentalmente, ganhando liberação da mente e 
sabedoria do céu.

  Socialmente, conquistando um aumento do 
círculo de amigos e reencontrando entes 
queridos.

  Espiritualmente, ganhando presença eterna 
com seu amado Senhor.

Existem três fatos maravilhosos no versículo 
quatro deste Salmo que nos confortam:

  A presença do Pastor. “Preparas”. Ele não 
está falando do pastor, mas ao Pastor. Nos 
verdes pastos, ele disse: “O SENHOR”, mas no 
vale de sombra, ele se dirige a Deus dizendo 
“Preparas”. Davi nunca deixou suas ovelhas 

sozinhas no vale de sombra. E nosso Pastor 
nunca nos deixará (Mateus 28:20; Hebreus 
13:5; Isaías 41:10).

  O poder do Pastor. “A Tua vara e o Teu cajado 
me consolam”. Somos protegidos por Sua vara 
e atraídos por Seu cajado. Não há poder maior 
do que o de nosso Pastor (Romanos 8:38-39).

  O propósito do Pastor. “Pelo vale”. Isso só é 
verdade se Jeová é o seu pastor. Se Ele não 
é, você deve temer a morte. Se você não o 
conhece, quero encorajá-lo a colocar sua fé 
onde Deus colocou seus pecados — em Jesus.
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COMO SE SENTIR BEM SOBRE DEUS

SALMO 23:5

Satanás quer que nos sintamos negativamente 
sobre Deus, mas Deus quer que saibamos que Ele 
nos acolhe e nos ama. Existem três marcas do 
grande amor e hospitalidade de Deus.

A preparação da mesa. Deus não enviou um 
anjo para preparar a mesa. Deus colocou o próprio 
avental.

A unção da cabeça. Uma casa rica teria um caro 
vaso de óleo de perfume à porta. Seria usado para 
ocasiões especiais quando uma pessoa distinta 
chegasse para visitar.

Se um amigo maravilhoso de longe, ou um ente 
querido muito íntimo lhe fizesse uma visita, você o 
cumprimentaria na porta, mergulharia suas mãos 
naquele precioso óleo e ungiria a cabeça daquela 
pessoa que acabara de chegar.

O cálice transbordando. Nos dias da Bíblia, não 
havia motéis ou restaurantes. Era costume fazer o 
viajante entrar e alimentá-lo, mas você não tinha 
obrigação de manter aquele estranho além da 
refeição.

Se a pessoa que jantava com você fosse bastante 
agradável, ou você realmente quisesse que ela 
ficasse, você não diria muitas palavras. Em vez 

disso, você encheria o cálice dela até transbordar. 
Quando visse isso, ela olharia para cima, sorriria e 
agradeceria o convite.

Se você quisesse que ela fosse embora, você 
só encheria o copo pela metade. Isso significava 
— depois da sobremesa, você pegue o caminho da 
roça.

 A PLENITUDE QUE TEMOS EM 
JESUS: “PREPARAS UMA MESA”

Ovelhas cheias são ovelhas felizes, mas as ovelhas 
devem ter um platô preparado para elas por causa 
de seus inimigos. De vez em quando, o pastor 
procurava e preparava esses platôs como locais 
seguros de alimentação para as ovelhas.

Nós também temos nossos inimigos: o mundo, 
a carne e o diabo. Nosso trabalho não é focar no 
inimigo, mas seguir o pastor. Devemos confiar 
n’Ele completamente (Salmo 78:19-22).

Pense nos momentos em que o Bom Pastor, o 
SENHOR Jesus, tenha preparado a mesa.

  Uma mesa de reabastecimento quando o inimigo 
fazia coisas inadequadas. Jesus alimentou 
5.000 (João 6:1-13).

  Uma mesa de restauração. Jesus disse a Simão 
Pedro depois que ele amaldiçoou, jurou e 
negou a Cristo: “Vinde, comei.”. (João 21:12)

  Uma mesa de relembrança. Jesus, na última 
páscoa, instituiu uma refeição memorial. Ele 
disse, “... fazei isto em memória de mim.” (1 
Coríntios 11:24). Porque Ele venceu o pecado e 
a sepultura e voltará! (Mateus 26:29)

  Uma mesa de regozijo. Está chegando a ceia 
das bodas do Cordeiro. Que festa que Ele está 
preparando (Apocalipse 19: 9).
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O REFRIGÉRIO QUE TEMOS EM JESUS: 
“ELE UNGE MINHA CABEÇA COM ÓLEO”

Davi lembrou-se de como ungia a cabeça de suas 
ovelhas. O óleo representa o Espírito Santo. E, 
como Seus filhos, somos ungidos (2 Coríntios 1:21; 
Salmo 92:10; Salmo 45: 7).

Precisamos aprender a encontrar o Pastor 
todas as manhãs para a unção de óleo.

A LIBERDADE QUE TEMOS EM JESUS: 
“MEU CÁLICE TRANSBORDA”

Nosso Deus é o Deus de abundância. “O ladrão não 
vem senão para roubar, matar e destruir; Eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância” 
(João 10:10). Deus acrescenta anos à vida e vida aos 
anos. Ele faz, não fica medindo Suas bênçãos em 
conta-gotas.

O homem mesquinho não pode ver isso. Ele não 
quer que o copo transborde. Ele somente quer um 
copo maior. Ele tenta construir celeiros maiores, 
em vez de deixar o transbordamento abençoar 
outras vidas (Provérbios 11:24).

Nunca pense negativamente sobre Deus. 
Ele não o convida para um funeral, mas para um 
banquete. E o convite d’Ele para você é jantar com 
Ele (Apocalipse 3:20).

FAZENDO O RESTO DE SUA VIDA 
O MELHOR DE SUA VIDA

SALMO 23:6

Você já reparou que Satanás não tem pessoas 
velhas felizes? Aprenda este princípio — Satanás 
dá o melhor primeiro e o pior depois (Provérbios 
20:17).

Mas Jesus sempre guarda o melhor para o fim. 
Isso não significa que, com Jesus, a vida não seja 
maravilhosa agora, mas apenas que o melhor ainda 
está por vir.

Quando nossos dias na terra terminarem, 
o melhor ainda está por vir. “Morrer é ganho” 
(Filipenses 1:21).

A CERTEZA DISSO: “CERTAMENTE 
... HABITAREI”

Jesus enfatizou aos discípulos em João 14:1-3 a 
certeza de que Davi falou neste abençoado Salmo. 
O céu é um lugar real. Não é um estado de espírito 
ou uma condição, mas um lugar no mapa de Deus. 
“Vou preparar-vos lugar”. (João 14:2)
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Onde está o céu? A Bíblia diz que o céu está 
em cima, ou como se diz em nossa língua, está no 
norte (Isaías 14:13-14; Levítico 1:11; Salmo 75:6-7; 2 
Coríntios 12: 2-4).

Os que são salvos (João 14:6) vão para esse 
lugar chamado céu imediatamente após a morte. 
Não há sono da alma, pois a Bíblia dá muitas 
demonstrações desse evento instantâneo. Um 
exemplo disso foi quando Estevão viu o SENHOR 
e pediu a Jesus que recebesse o seu espírito (Atos 
7:59).

Que tipo de lugar é o céu?

  Um lugar sem pecado, tristeza, sofrimento, 
morte, doença ou dúvida (Apocalipse 21: 4).

  A existência de tudo o que é bom e a ausência 
de tudo o que é mau. Vai ser tudo o que o 
coração amoroso de Deus pode conceber e a 
onipotência de Deus pode preparar.

  Será um lugar de serviço significante 
(Apocalipse 7:15).

A COMPANHIA DELE: “A 
CASA DO SENHOR”.

Jesus disse em João 14:2 que o céu é um lugar de 
muitas mansões ou moradas. Pense em todos os 
santos que estarão lá.

Conheceremos nossos entes queridos no céu? 
Sim!

  Leia a história do bebê pequeno de Davi em 2 
Samuel 12:18-23.

  Em Mateus 17:1-6, leia como os discípulos 
reconheceram Moisés e Elias no Monte da 
Transfiguração, mesmo sem nunca antes os 
tivesse encontrado.

Nossa comunhão superará tudo o que já 
conhecemos na Terra. Ao redor haverá aquela 
nuvem brilhante de testemunhas — os remidos de 
todos os séculos, servindo o mesmo Salvador.

Todos estarão em perfeito concerto e todos 
estarão unidos no amor pelo mesmo Salvador e 
SENHOR. Mas, acima de tudo, o próprio Jesus 
estará lá (2 Coríntios 5:8; Isaías 33:17).

A CONSISTÊNCIA DISSO: 
“PARA SEMPRE”.

Ovelhas estão em contínuo movimento. Elas 
nunca se estabelecem e ficam no mesmo lugar 
por muito tempo (Hebreus 11:8-10). No entanto, a 
casa do SENHOR é um estado de constante alegria 
— sem mais pecado, sem mais tristeza, sem mais 
separação.

Quando alguém morre, ele vai para o céu ou 
inferno para sempre. Você pode dizer isso com 
convicção neste dia: “O SENHOR é meu Pastor?”.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
que simplifi que verdades profundas para aplicação 

à vida cotidiana. O AMOR VERDADEIRO (Love 
Worth Finding) entende esta luta  e procura 

ajudar Cristãos a crescer mais profundamente 
em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.

Estamos comprometidos em oferecer o fácil 
acesso para pessoas que não são cristãs e para 

crentes novos e de longa data a sabedoria bíblica 
que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
fortalecer seus relacionamentos com Deus ao 

proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
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