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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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COMO TER UM TEMPO DE 
QUIETUDE SIGNIFICATIVO

Oh! Quanto amo a tua lei! É a minha 
meditação em todo o dia. Tu, pelos teus 
mandamentos, me fazes mais sábio do 
que os meus inimigos; pois estão sempre 
comigo. Tenho mais entendimento do que 
todos os meus mestres, porque os teus 
testemunhos são a minha meditação.  
Entendo mais do que os antigos; porque 
guardo os teus preceitos.  Desviei os 
meus pés de todo caminho mau, para 
guardar a tua palavra. Não me apartei 
dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh! 
Quão doces são as tuas palavras ao meu 
paladar, mais doces do que o mel à minha 
boca! Pelos teus mandamentos alcancei 
entendimento; por isso odeio todo falso 
caminho. (Salmo 119:97-104)
 

O cristianismo não é um relacionamento legalista, 
mas um relacionamento amoroso. E aqueles que 
são legalistas nunca terão vitória. Há alguns podes 
e não podes na vida cristã, mas dez mil não podes 
nunca lhe fará um pingo mais parecido com o 
Senhor Jesus Cristo. É o próprio Jesus que faz você 
gostar dEle. Mas você precisa conhecê-Lo e passar 
um tempo com Ele. 

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, ...”

Este livreto foi extraído da mensagem 
do Pastor Adrian Rogers How to Have a 

Meaningful Quiet Time (#1806), disponível 
em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/how-to-have-a-meaningful-quiet-time-1806

lwf.org /products/cultivating-a-deeper-faith-series

https://www.lwf.org/products/how-to-have-a-meaningful-quiet-time-1806
https://www.lwf.org/products/cultivating-a-deeper-faith-series
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Assim como nos relacionamentos humanos, 
você não pode amar alguém que não conhece. E 
você não pode conhecer alguém com quem não 
passa tempo de qualidade. Conhecer Jesus é amá- 
-Lo. Amá-Lo é confiar nEle. Confiar nEle é obedecê-
-Lo. E obedecê-Lo é ser abençoado. E tudo começa 
com um tempo de quietude de qualidade — uma 
comunicação diária com o Senhor.

Eu não estou tentando fazer você se sentir 
culpado, e não estou dizendo que tenho tudo 
planejado; mas aprendi algumas coisas. E quero 
compartilhar com vocês o que os outros me 
ensinaram e também algumas coisas que aprendi 
em minha própria peregrinação sobre ter um 
tempo de quietude. Quero lhe dar cinco fatores 
para ter um tempo de quietude significativo.

Há alguns podes e não podes 
na vida cristã, mas dez mil 
não podes nunca lhe fará 
um pingo mais parecido 

com o Senhor Jesus Cristo. 

O PERÍODO ADEQUADO

Atrevo-me a dizer que a maioria das pessoas sente 
que não tem tempo para um tempo de quietude. 
Mas você tem tempo se decidir criá-lo. Você não 
vai tão somente encontrar esse tempo. O diabo se 
encarregará para que você não encontre tempo. 
Você tem que criar o tempo.

Se você estudar a vida do Senhor Jesus, 
descobrirá que Ele arrumou tempo para ficar 
sozinho com o Pai. No meio de um ministério muito 
ocupado, Ele se retirava e ficava sozinho.

Pode parecer para alguns que são especialistas 
em eficiência, que ter um tempo de quietude é 
uma perda de tempo. Mas se você está cortando 
madeira, seria uma perda de tempo afiar o 
machado? Se você estiver indo em uma viagem, 
você estaria perdendo tempo estudando o mapa? 
Se você está tentando ler um livro, você estaria 
perdendo tempo acendendo a luz?

Veja, a Palavra de Deus é uma lâmpada para 
iluminar o seu caminho, um mapa para mostrar 
o caminho e uma ferramenta com a qual você 
trabalha ao longo do caminho. Portanto, é muito 
importante que você reserve um tempo para 
estudá-la.

Eu descobri que leva pelo menos meia hora para 
ter um tempo de quietude eficaz. Mas algum tempo 
é melhor do que nenhum tempo. Então comece 
com algum tempo. E escolha o tempo certo. Aqui 
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estão dois fatores chaves para determinar quando 
ter seu tempo de quietude: ele deve ser no início 
do dia, e deve ser o seu melhor tempo. Não dê ao 
Senhor as suas sobras.

UM TEMPO CEDO
O Salmo 5:3 nos diz: “Pela manhã ouvirás a minha 
voz, ó Senhor; pela manhã apresentarei a ti a 
minha oração, e vigiarei.”. Por que de manhã? 
Bem, porque é quando você está se preparando 
para viver o dia. Um atleta sabe que é a largada que 
garante uma boa chegada. Você não faz uma viagem 
e depois lê o mapa, não é? Você não regula o carro 
depois de fazer a viagem. E você não ora pelo seu 
pão diário quando o dia acaba. Suas orações devem 
desbloquear a chave da manhã. Comece o seu dia 
com Deus.

O MELHOR TEMPO
Dê a Deus o seu melhor tempo. O melhor tempo 
para mim é algum período depois do café da manhã. 
Eu tenho que me levantar e me preparar primeiro. 
Eu nunca quero me levantar; é uma ressurreição 
para mim todas as manhãs. Muitas vezes, é difícil 
tirar as minhas costas da cama! Eu não sei se isso 
é um pecado ou não; é apenas a maneira como me 
sinto.

Mas quanto mais eu me esforço, mais forte 
eu fico. E se eu quiser ficar alerta, tenho que me 
levantar e já em seguida sair. Para mim, ter meu 
tempo de quietude logo quando acordo seria 
apenas uma boa cura para insônia. Se eu curvasse 
minha cabeça e fechasse meus olhos, eu dormiria 
novamente. Eu tenho que me levantar e me 
preparar primeiro. Eu geralmente tomo banho, 
faço a barba e tomo o café da manhã primeiro. 
Joyce e eu temos um tempo de oração juntos no 
café da manhã. Então, me retiro para o meu estudo. 

Nessa altura, esse é o meu melhor tempo. O que 
estou tentando dizer é que tem que ser cedo; mas 
precisa ser o seu melhor tempo. Pergunte a Deus 
quando seria esse tempo, e não tente encontrá-lo, 
você tem que criá-lo.
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A PREPARAÇÃO ADEQUADA

Há pelo menos três coisas que irão prepará-lo para 
o seu tempo de quietude:

ESTEJA ALERTA
Você deve estar fisicamente alerta. Encontre um 
tempo em que as teias de aranha estão fora de sua 
mente e você possa pensar claramente. Traga toda 
a acuidade mental que você tem para o seu tempo 
de quietude.

ESTEJA LIMPO
Você deve estar moralmente puro e limpo. O seu 
tempo de quietude é comunhão com um Deus 
santo. A razão pela qual alguns não têm um tempo 
de quietude é porque se sentem desconfortáveis. 
Eles não querem olhar para Deus na face porque há 
pecado em suas vidas.

O que Adão fez depois que ele pecou e Deus 
veio andando no jardim? Ele fugiu. Porém, antes 
disso, ele tinha tido um tempo de quitude com 
Deus.  Adão e Deus andaram no jardim e tiveram 
comunhão. Esse foi o tempo de quietude de 
Adão — andando no jardim no frescor do dia. Mas 
quando havia pecado em sua vida, Adão fugiu e não 
queria olhar para Deus na face. Se você se sentir 
relutante, talvez até incomodado com o que estou 
falando; pode ser simplesmente que haja pecado 
em sua vida.

Para ter seu coração limpo e puro, pode ser 
que parte do seu tempo de quietude seja gasto 
preparando seu coração. O Salmo 66:18 diz: “Se eu 
atender à iniquidade no meu coração, o Senhor 
não me ouvirá;”. Citamos outras promessas de 
oração, mas essa é uma promessa de oração 
também. É tolice orar de um coração perverso. 
Você precisa “se pegar pelo cangote” e confessar 
seus pecados.

Isso significa simplesmente que bem no início 
de seu tempo de quietude, você deve dizer: “Oh, 
Deus, sonda o meu coração, prova-me e veja se há 
algum caminho mal em mim” (Veja Salmo 139:23-
24).  E se Deus, o Espírito Santo, apontar algum, 1 
João 1:9 diz: “Se confessarmos os nossos pecados, 
ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e 
nos purificar de toda a injustiça.”. Não há razão 
para que não sejamos tão limpo e puro quanto 
a neve. O sangue de Jesus nos purifica de todo 
pecado — não alguns, mas de todo. E não deixe o 
diabo intimidá-lo por algum fracasso no passado. 
Através do precioso sangue de Jesus e pela graça 
de Deus, você pode ser limpo.

O sangue de Jesus nos 
purifica de todo pecado — não 

alguns, mas de todo. E não 
deixe o diabo intimidá-lo por 
algum fracasso no passado.
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ESTEJA CONSCIENTE
Você também deve estar mentalmente ciente. 
Em 1 Pedro 1:13, a Bíblia nos diz para cingir os 
lombos de nossas mentes.  Nos tempos bíblicos, os 
homens usavam longas túnicas soltas.  E quando 
um homem ia trabalhar, arar ou lutar; ele pegava as 
pontas soltas e as cingia e amarrava uma corda ao 
redor delas para não tropeçar nelas.

A sua mente é assim. Você tem muitas pontas 
soltas. E para ter um tempo de quietude, você 
tem que ficar mentalmente forte. É difícil para 
mim. Minha mente quer fugir com todo o tipo 
de pensamentos e imaginações. E eu tenho que 
cingir os lombos da minha mente e colocá-la sob 
controle.

Quando você tiver o seu tempo de quietude, 
você deve levá-lo com seriedade. Venha avidamente 
com expectativa — esperando receber algo. E 
não espere até que seu coração fique aquecido 
e os cílios molhados com lágrimas. Tenha uma 
mente firme. Diga: “Estou chegando, Senhor”. A 
emoção realmente não tem muito a ver com isso. 
Deus está sempre presente e suas emoções não 
irão aproximá-lo mais de você. Ele está perto do 
sangue de Jesus Cristo. O que você precisa fazer 
é estar fisicamente alerta, moralmente puro e 
mentalmente consciente.

O LUGAR ADEQUADO

Para ter um tempo de quietude significativo, você 
também deve encontrar o lugar adequado. Jesus 
disse para entrar em seu quarto e orar (ver Mateus 
6:6). Ele não disse para você ir em um lugar aberto. 
A palavra quarto simplesmente significa “um lugar 
de isolamento”. Você precisa ir para algum lugar 
onde possa fechar a porta do mundo e abrir as 
janelas para o céu. Ao estudar a vida de Jesus, você 
descobrirá que Jesus nem sempre estava num 
quarto literal, mas Ele procurou ficar sozinho. Às 
vezes, Ele saía para um monte. Outras vezes, Ele 
ia para o deserto. E ainda outras vezes, para um 
jardim.

Veja, é o lugar secreto que é o lugar sagrado. 
Agora, quando digo o lugar secreto, não quero dizer 
um lugar que ninguém mais saiba. Eu simplesmente 
quero dizer um lugar onde você pode estar sozinho 
com o Senhor.

Ele sabe que, o que você é quando está sozinho 
é o que você realmente é. A marca de sua vida de 
oração não é quão bem você ora em público, mas 
quão bem você ora em particular. Seu pai, que 
lhe vê em segredo, te recompensará abertamente 
(ver Mateus 6:6). Estar sozinho nos impede de ser 
hipócritas.

Outra razão pela qual você vai ao lugar secreto 
é para evitar distração — visual e audível. Sou 
abençoado por ter meu estudo em minha casa, 
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onde posso ir para ficar sozinho. Minha esposa tem 
um lugar onde ela vai também. Há um corredor que 
liga a nossa garagem à nossa sala de estar, e temos 
um cantinho lá. Esse é o lugar onde ela se retira 
para ficar sozinha com Deus.

Ore e peça a Deus para lhe dar um lugar. Pode 
ser apenas o seu quarto. Pode ser, se você tem 
muitos filhos em casa, que você tenha que ir ao 
banheiro e trancar a porta. Onde quer que seja, 
encontre um lugar especial para ficar sozinho com 
Deus.

A marca de sua vida de oração 
não é quão bem você ora 

em público, mas quão bem 
você ora em particular.

AS PROVISÕES ADEQUADAS

Adicionalmente, para ter um tempo de quietude 
significativo; você precisa ter as ferramentas 
certas. E essas incluem:

UMA BÍBLIA LEGÍVEL
Invista em uma Bíblia, na qual você possa escrever 
e fazer anotações. Não tenha medo de escrever em 
sua Bíblia.  Quando desgastá-la de tanto usar, pegue 
outra! Contudo, não jogue a velha fora. Guarde-a e 
volte a ela às vezes. Será como um velho amigo para 
você. Eu tenho Bíblias que têm décadas de idade. 
Às vezes, volto e encontro notas que fiz nela, e as 
memórias surgirão de coisas que Deus me ensinou 
— coisas que eu havia esquecido há muito tempo.  
Alguém disse que a pessoa que tem uma Bíblia que 
está caindo aos pedaços provavelmente tem uma 
vida que não está. Portanto, obtenha uma Bíblia 
boa e legível. Na verdade, você pode precisar de 
duas ou três Bíblias — talvez uma Bíblia de estudo e 
depois uma para levar à Igreja.

UM DIÁRIO DEVOCIONAL
Instintivamente, quando eu pego a Bíblia, eu 
também pego uma caneta. Seria quase impensável 
para mim ler sem uma caneta na mão. Por quê? 
Espero que Deus me dê alguma coisa. Agora, eu 
não escrevo no meu diário todas as manhãs, mas 
muitas vezes faço isso. Você pode ter uma boa 
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memória, mas é melhor fazer anotações.   Isso 
fica impresso em sua mente. E a tinta mais fraca é 
melhor do que a memória mais forte. Espere que 
Deus lhe dê algo e esteja preparado para escrevê-   
-lo em seu diário.

UM DIÁRIO DE ORAÇÃO
Eu mantive um diário de oração por muitos anos. 
É onde listo todas as pessoas e coisas pelas quais 
estou orando. Eu não o uso todas as manhãs, mas 
eu o uso em muitas manhãs. Eu o uso para me 
lembrar de coisas pelas quais estou orando por 
mim, por minha família, pelos meus entes queridos 
e meus amigos. Eu também posso acompanhar 
nele as orações respondidas.

UM BLOCO DE ANOTAÇÕES
Mantenha um bloco de anotações à mão apenas 
para anotar as coisas que você precisa fazer durante 
o dia — suas tarefas diárias. As coisas virão à sua 
mente enquanto você ora. Quando você vai para 
o seu tempo de oração, você está simplesmente 
se apresentando ao serviço e pedindo a Deus para 
mostrar o que Ele quer que você faça naquele dia 
específico e suplicando por poder para fazer o que 
Ele quer que você faça. Essas são as coisas mais 
simples.  Existem muitas outras ferramentas que 
você pode querer se você quiser fazer um estudo 
bíblico sério. Você pode querer um dicionário 
bíblico, uma concordância e outras ajudas; mas 
estou falando apenas para o seu tempo de quietude. 
Você não deve usar esse momento para preparar a 
sua lição da escola dominical. Você não deve estar 
preparando um sermão nessa hora. Você está aí 
nesse momento apenas para se encontrar com o 
Senhor. 

O PROCEDIMENTO ADEQUADO

Para manter a consistência e a eficácia em 
seu tempo de quietude, você precisa de um 
procedimento adequado.

AQUIETE-SE
Eu recomendo que a primeira coisa que você 
deve fazer é aquietar-se e ficar em silêncio. A 
Bíblia diz: “Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus” 
(Salmo 46:10). Acalme-se, relaxe e reconheça a Sua 
presença. Fixe a sua mente nEle. Você está tendo 
uma entrevista privada com o Senhor Jesus Cristo. 
Deixe sua mente viver no fato de que Jesus está 
aí com você. Ele convidou você para se encontrar 
com Ele, e você precisa focar a sua mente nesse 
privilégio.

Pessoalmente, quando estou me preparando 
para ter um tempo com Ele, olho para cima e 
levanto minhas mãos para Ele. Eu levanto minhas 
mãos em louvor e digo: “Senhor, eu Te louvo”. 
Então, levanto minhas mãos novamente e digo: 
“Senhor, eu me entrego a Ti. Eu Sou Teu! Estou sob 
Seu controle”. Então, levanto minhas mãos uma 
terceira vez e digo: “Senhor, estou pronto para 
receber”. É uma bênção para mim dizer: “Senhor, 
levanto minhas mãos em louvor. Senhor, levanto 
minhas mãos em rendição. Senhor, levanto minhas 
mãos em expectativa”.
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LEIA
Em seguida, entre na Palavra de Deus. É melhor 
começar lendo a Bíblia do que começar em oração. 
É mais importante para você ouvir a Deus do que 
Deus ouvir você. Deus já sabe tudo sobre você, mas 
você precisa saber muito mais sobre Ele.

Ler a Palavra de Deus sintonizará seu coração 
e o preparará para orar. Ouça a Deus e depois fale 
com Ele em oração. Seu tempo de quietude é um 
tempo sozinho com Deus, onde você ouve a Deus 
e Ele ouve você.

Quando você lê a Bíblia, leia por qualidade e 
não por quantidade. Não olhe para o quanto da 
Bíblia você pode ler. No entanto, um objetivo de 
ler a Bíblia toda em um ano é maravilhoso! Faça 
isso! Mas esse não é o seu tempo de quietude. Se 
você não for cuidadoso, você estará avançando 
muito rapidamente quando não deveria estar. Você 
pode precisar passar uma manhã inteira em um 
versículo.

Pare e pense na medida em que for lendo a 
Palavra de Deus: “O que Deus está me dizendo?” 
— Não o que isso quer dizer, não o que Deus quer 
que eu diga a alguém, não o que eu vou ensinar 
na escola dominical — mas o que Deus está me 
dizendo?

Em certo sentido, leia a Bíblia como você leria 
qualquer outro livro. Quero dizer, você não abriria 
um livro aleatoriamente e apenas começaria 
a ler no meio de um parágrafo e depois diria: 
“Bem, este livro não faz sentido para mim”. Mas 
é assim que muitas pessoas leem a Bíblia. Leia-a 
sequencialmente e em parágrafos ou unidades. 
Use o bom senso ao ler a Bíblia.

E mantenha a leitura da Bíblia equilibrada. 
Leia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 
Leia regularmente os Salmos. Quando ler os 
Salmos, você aprenderá a adorar, e você receberá 

encorajamento. E leia regularmente o livro de 
Provérbios. Lá, você encontrará sabedoria.

E quanto a ter livros devocionais? Bem, eles 
são maravilhosos, mas este não é o lugar para 
eles. Joyce e eu lemos quase todas as manhãs um 
devocional de Oswald Chambers chamado Meu 
Máximo para o Altíssimo (em inglês: My Utmost 
for His Highest). Isso é maravilhoso, mas não no 
seu tempo de quietude. Este é o lugar onde você 
apenas abre a Bíblia e lê de forma inteligente, 
sequencialmente e com uma mente aberta. É uma 
oportunidade de deixar Deus falar com você.

MEDITE
Então, medite na Palavra de Deus. Não quero dizer 
meditação mística. A meditação oriental ou mística 
assume incorretamente que a resposta está dentro 
de você. Não. Você deve pensar sobre o que leu. 
Concentre-se na Palavra de Deus e medite nela. 
Deixe a Palavra de Deus permear você. Eu registrei 
estas cinco perguntas na folha de rosto da minha 
Bíblia para que eu pudesse me referir a elas com 
frequência. Faça estas perguntas com um coração 
limpo, e a Bíblia vai explodir em chamas para você:

 ■ Existe um mandamento a obedecer?
 ■ Existe uma promessa a reivindicar?
 ■ Existe um pecado a ser evitado?
 ■ Há alguma lição para aprender?
 ■ Existe uma nova verdade para levar comigo?

REGISTRE
Em seguida, registre o que Deus lhe deu. Anote. 
É aqui que entra o diário de oração. Ele não 
precisa ser florido. Você não está escrevendo para 
publicação ou para impressionar outras pessoas. 
Torne-o intensamente pessoal; mas uma vez que 
você fizer isso, você vai se ver compartilhando-o 
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com outras pessoas.  Você terá uma riqueza de 
material para lições e devocionais, embora isso 
não seja nem mesmo o seu propósito em fazê-lo. 
Ao mesmo tempo, pegue esse bloco de anotações 
e anote as coisas que você precisa fazer.

ORE
Agora você está pronto para orar. Derrame a sua 
alma. Seja natural. Não tente usar linguagem florida 
quando orar. Jesus disse para não usar vã repetição 
(Mateus 6:7). Seja honesto com Deus. Diga a Ele 
como você se sente; Ele já sabe. Mas diga a Ele, e 
seja honesto. Consulte o seu diário de oração para 
os fardos e lutas contínuas e lembre-se das pessoas 
pelas quais você está orando.

Ore em voz alta. Isso mantém sua mente no 
caminho certo e permite que você fique focado. 
Tente fazer frases completas e use um bom 
português quando orar. Não estou falando do 
português clássico de João Ferreira de Almeida. 
Apenas fale simplesmente com Deus. Fale 
claramente e sem rodeios. Pense no que você 
está dizendo quando orar e não se apresse. Não 
tente explicar em detalhes. Ore enquanto tiver 
uma preocupação em seu coração. E quando você 
terminar, deixe a preocupação. Não continue 
repetindo as coisas tentando impressionar a Deus 
com o número de palavras que você diz.

Seu trem espiritual corre em 
dois trilhos. Um é revelação 

e o outro é obediência.

COMPARTILHE
Então, comece a compartilhar do seu tempo de 
quietude um com o outro. Isso fará de você uma 
bênção quando estiver perto dos outros.  Devemos 
nos encontrar e exortar uns aos outros. Veja, Deus 
não nos fez para sermos reservatórios; Ele nos fez 
para sermos canais de bênçãos.

OBEDEÇA
Por fim, obedeça ao que Deus lhe diz para fazer.  
Seu trem espiritual corre em dois trilhos. Um é 
revelação e o outro é obediência. Se qualquer um 
dos trilhos parar, seu trem pára. Assim como o 
hino que nos diz: “Confie e obedeça, pois não há 
outra maneira de ser feliz em Jesus, senão confiar 
e obedecer”. Aprenda a obedecer a Palavra de Deus. 
E quando você falhar, confesse e coloque o trem de 
volta nos trilhos.

Agora você diz: “Pastor, se eu começar a fazer 
isso, quanto tempo levará para que eu veja uma 
mudança na minha vida?” Bem, você verá alguma 
mudança imediatamente. Mas não espere nada 
radical ou dramático. Mas se você seguir um regime 
de obediência à Palavra de Deus e alimentar a sua 
alma, isso o mudará para a eternidade.



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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