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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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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, ...”

Esse livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers The Place Called Heaven (#2286), 
disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org/products/the-place-called-heaven-2286

https://lwf.org/products/the-place-called-heaven-2286
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UM LUGAR CHAMADO CÉU

NÃO se turbe o vosso coração; credes em 
Deus, crede também em mim. Na casa de 
meu Pai há muitas moradas; se não fosse 
assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar- 
-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar 
lugar, virei outra vez, e vos levarei para 
mim mesmo, para que onde eu estiver 
estejais vós também. (João 14:1-3)

O Dr. R. G. Lee era um pregador eloquente e 
talentoso. Eu o visitei muitas vezes quando estava 
acamado antes de ir para o céu. Pouco antes de 
morrer, ele entrou em coma e teve uma visão 
do céu. Ele voltou, e isso foi o que ele disse: “eu 
preguei sobre o céu muitas vezes, mas nunca fiz 
justiça ao descrevê-lo”. Se o Dr. Lee tivesse algum 
grande sermão, e ele teve muitos, seu sermão, “Um 
Lugar Chamado Céu”, seria um clássico. 

Mesmo quando o Dr. Lee admitiu em seu leito 
de morte, “eu nunca fiz justiça”, nós também somos 
limitados em nosso conhecimento do céu. A Bíblia 
nos diz mais sobre o que não será no céu do que 
sobre o que será. Mas posso dizer que a Bíblia nos 
dá tudo o que precisamos saber sobre o céu, e o 
que sabemos nos deixa maravilhados.

Vamos refletir sobre algumas das coisas que 
sabemos sobre este lugar glorioso — o céu.
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O CÉU É UM LUGAR REAL

Primeiro, o céu é um lugar real. Não tenha a ideia 
de que ele é algum tipo de estado gasoso nebuloso 
mental ou condição. Não! O céu é um lugar real 
no mapa de Deus. Um dia, iremos lá em um corpo 
ressuscitado, e teremos que ter algum lugar para 
colocar nosso pé ressuscitado. 

Tem havido muitas obras publicadas que 
transmitem vividamente experiências que 
confirmam que o céu é um lugar real, mas vamos 
olhar nas Escrituras para ver em 2 Coríntios 12 um 
relato em que Paulo fez uma viagem ao céu. Nos 
versículos 2-4 ele disse:

Conheço um homem em Cristo que há 
catorze anos (se no corpo, não sei, se 
fora do corpo, não sei; Deus o sabe) foi 
arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal 
homem (se no corpo, se fora do corpo, não 
sei; Deus o sabe) foi arrebatado ao paraíso; 
e ouviu palavras inefáveis, que ao homem 
não é lícito falar.

Paulo está falando de si mesmo. Ele se denomina 
“um homem em Cristo”. Ele disse que não sabia 
se estava em seu corpo ou fora dele. Isso é muito 
importante porque isso nos diz que podemos ir 
para o céu em nossos corpos, ou podemos ir para 
o céu fora de nossos corpos. O céu é um lugar 
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tão real que trata de um corpo real, mas também 
podemos ir lá em espírito. 

Paulo disse que foi arrebatado para o terceiro 
céu. O que ele quer dizer? Há três céus mencionados 
na Bíblia. Ela fala das aves dos céus; esse é o céu 
atmosférico. Depois, fala das estrelas do céu; esse 
é o céu estelar. Depois, Deus fala do céu como a 
morada de Deus. Foi dito desses três céus que o 
primeiro vemos de dia, o segundo vemos de noite 
e o terceiro vemos por fé. Adoro isso! 

Se o céu é um lugar real, então onde ele está? 
A Bíblia refere-se ao céu como estando “acima”. 
O apóstolo Paulo disse que foi arrebatado acima 
“no céu”. Bem, há um lugar na superfície do globo 
terrestre que está sempre acima, e isso é o norte. 
Não é por acaso que, não importa onde estivermos 
no planeta Terra, as pessoas dizem para o sul e para 
o norte. O norte é uma posição fixa, e eu acredito 
que a Bíblia ensina que o céu está no norte. 

Isaías 14:13-14 fala sobre a queda de Satanás do 
céu:

E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao 
céu, acima das estrelas de Deus exaltarei 
o meu trono, e no monte da congregação 
me assentarei, aos lados do norte. Subirei 
sobre as alturas das nuvens, e serei 
semelhante ao Altíssimo.

Satanás diz que ele está indo acima das estrelas, 
para o lugar de Deus, para exaltar seu trono lá nos 
lados do norte.

 No Antigo Testamento, quando Deus estava 
falando ao seu povo como fazer um sacrifício de 
sangue em Levítico 1:11, Ele disse:

E o degolará ao lado do altar que dá para o 
norte, perante o SENHOR;
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No Salmo 75:6-7, diz:

Porque nem do oriente, nem do ocidente, 
nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus 
é o juiz: a um ele abate, e a outro exalta.

Qual é a inferência? A promoção vem de Deus. 
Onde está Deus? No norte. 

Agora Deus tem propositadamente retido de 
nós algumas coisas sobre o céu. Mesmo quando 
Paulo foi arrebatado ao céu, a Bíblia nos diz que ele 
ouviu coisas que não era lícito falar. Deus disse a 
Paulo: “este é um segredo sagrado. Você não pode 
dizer isso”. Deus reservou algo muito maravilhoso 
para nós, um lugar real chamado céu.

Deus reservou algo muito 
maravilhoso para nós,  

um lugar real chamado céu.



5

QUANDO CHEGAMOS LÁ?

A próxima coisa que precisamos saber é que os 
salvos vão para o céu imediatamente após a morte. 
Certa vez, sentei-me ao lado da cama de um amigo 
querido quando ele morreu. Sentei-me lá e orei, 
chorei, cantei e louvei a Deus quando ele deu seu 
último suspiro e entrou na glória. 

Basta ouvir a esperança nesta escritura:

Por isso estamos sempre de bom ânimo, 
sabendo que, enquanto estamos no corpo, 
vivemos ausentes do Senhor. (Porque 
andamos por fé, e não por vista). Mas 
temos confiança e desejamos antes deixar 
este corpo, para habitar com o Senhor. (2 
Coríntios 5:6-8)

Nossos corpos físicos são uma casa; vivemos 
neles. Mas estamos ausentes da presença literal de 
Deus enquanto estamos neles. Essa é a razão pela 
qual eu disse que podemos ir para o céu em um 
corpo ou fora do corpo. Podemos estar ausentes do 
nosso corpo e ir para o céu, mas também podemos 
ir para o céu em um corpo ressuscitado. 

Os santos vão imediatamente para o céu após a 
morte. Algumas pessoas pensam que a alma dorme 
na sepultura para aguardar a ressurreição. Não, o 
corpo aguarda a ressurreição, mas o espírito vai 
imediatamente para estar com Jesus. O que Jesus 
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disse para aquele ladrão moribundo na cruz? “Hoje 
estarás comigo no Paraíso.”. Quando Jesus inclinou 
a cabeça e morreu, Ele disse, “Pai, nas tuas mãos 
entrego o meu espírito.”.

Em Atos 7, Estêvão, aquele santo que foi 
apedrejado e martirizado por sua fé, disse: “Eis que 
vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está 
em pé à mão direita de Deus.”. E então ele orou, 
“Senhor Jesus, recebe o meu Espírito.”.

Enquanto eu estava no leito de morte da 
minha querida mãe, lembro-me que durante os 
últimos momentos de consciência, ela virou os 
olhos e olhou para cima. Eu não posso provar isso, 
mas acredito que ela estava olhando para o outro 
mundo. 

Chega um momento em que saímos deste 
corpo e nos movemos para uma posição com nosso 
Senhor no céu. Assim como o apóstolo Paulo disse: 
“Tenho o desejo de partir, e estar com Cristo.”. 
(Filipenses 1:23) 
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VAMOS RECONHECER AS PESSOAS?

O terceiro ponto que precisamos saber sobre o 
céu é, na verdade, uma pergunta que muitas vezes 
é feita: “conheceremos nossos entes queridos?”. 
A resposta é simplesmente sim, conheceremos 
nossos entes queridos. Vamos conhecê-los face a 
face.

1 Coríntios 13:12 diz: “Porque agora vemos 
por espelho em enigma, mas então veremos 
face a face; agora conheço em parte, mas então 
conhecerei como também sou conhecido.”.

O que isso significa “por espelho em enigma,”? 
Nos tempos bíblicos, eles não tinham espelhos 
como nós temos, espelhos com mercúrio. Eles 
pegavam latão e o poliam. Agora, os tradutores os 
chamavam de vidro, mas não era nem mesmo um 
vidro. Era um refletor de latão polido. Eles olhavam 
nele e viam, mas não tão claramente quanto vemos. 
Veja, a questão não é se vamos nos conhecer no 
céu. A verdadeira questão é: Nos conhecemos 
agora? 

É claro que nos conheceremos no céu. Penso 
em nosso pequeno bebê Phillip que morreu, e meu 
coração vai para a passagem das Escrituras onde o 
rei Davi teve um bebê que morreu e foi para o céu. 
Ele jejuou e orou, pedindo para poupar a vida do 
bebê, mas Deus não o atendeu. Então a Bíblia diz 
em 2 Samuel 12:20-23:
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Então Davi se levantou da terra, e se 
lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e 
entrou na casa do Senhor, e adorou. Então 
foi à sua casa, e pediu pão; e lhe puseram 
pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: 
Que é isto que fizeste? Pela criança viva 
jejuaste e choraste; porém depois que 
morreu a criança te levantaste e comeste 
pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, 
jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe 
se Deus se compadecerá de mim, e viverá 
a criança? Porém, agora que está morta, 
por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la 
voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará 
para mim.

Nós iremos para nossos entes queridos no céu.
Quando o apóstolo Paulo falou com a igreja em 

Tessalônica, ele disse à igreja que eles poderiam 
esperar a segunda vinda de Jesus Cristo e estar 
reunidos não apenas para encontrar o Senhor, mas 
para se encontrarem. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, 
ele diz:

Porque o mesmo Senhor descerá do céu 
com um grito, com a voz do arcanjo e com 
a trombeta de Deus; e os que morreram 
em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois 
nós, os que ficarmos vivos, seremos 
arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e 
assim estaremos sempre com o Senhor.

Novamente, em 1 Tessalonicenses 5:10, ele 
está falando de Jesus que morreu por nós, “quer 
vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente 
com ele.”. 
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Pense em alguns dos grandes santos da 
Bíblia. Como a Bíblia fala sobre eles quando eles 
morreram? Ela se refere a eles dizendo que iam 
estar com seu povo. Deus disse a Moisés: “Sobe 
ao monte ... e morre no Monte ... e se recolheu ao 
seu povo.” (Deuteronômio 32:49-50). Em outras 
palavras, ele disse: “Moisés, vá ver a sua mamãe”, a 
mesma mãe que fez a ele aquela pequena arca. 

Abraão sabia que ele ia ter uma reunião de 
família. Gênesis 25:8 diz:

E Abraão expirou, [isto é “rendeu seu 
espírito”], morrendo em boa velhice, velho 
e farto de dias; e foi congregado ao seu 
povo; 

Ouça o que a Bíblia diz sobre Isaque em Gênesis 
35:29: 

E Isaque expirou, e morreu, e foi recolhido 
ao seu povo, velho e farto de dias; e Esaú e 
Jacó, seus filhos, o sepultaram.

E a Bíblia também fala de uma reunião de 
família no céu para Jacó em Gênesis 49:33:

Acabando, pois, Jacó de dar instruções a 
seus filhos, encolheu os pés na cama, e 
expirou, e foi congregado ao seu povo.

Seu corpo agora ainda está em algum lugar se 
decompondo na sepultura, mas ele se reuniu com 
o seu povo.

Jesus falou de uma grande reunião no céu em 
Mateus 8:11. Ele disse: 

Mas eu vos digo que muitos virão do 
oriente e do ocidente, e assentar-se-ão 
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à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no 
reino dos céus;

Vamos ter comunhão lá com essas pessoas! 
Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, 
temos uma prévia do céu. Elias estava lá, e Moisés 
estava lá. Os discípulos nunca tinham encontrado 
Elias, e nunca tinham encontrado Moisés. Eles 
eram de uma época diferente, mas reconheceram 
os dois. Conheceremos uns aos outros no céu. 
Coloque isso de forma grande, clara e reta.

Iremos nos encontrar com os 
nossos entes queridos no céu ... 
Estamos indo lá para conviver 
em amor com essas pessoas!
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O QUE FAREMOS?

A próxima coisa que precisamos saber é que 
podemos esperar que o céu esteja cheio de 
atividade alegre. Existem alguns mitos sobre o céu. 
Um é que vamos apenas sentar em uma nuvem 
fofa, vestindo um manto de lã, tocando harpa. Isso 
pode parecer meio chato, mas não é isso o que a 
Bíblia ensina sobre o céu. 

Haverá música no céu, mas não será música 
chata. Estaremos louvando a Deus. E haverá 
descanso no céu, mas não ficaremos sentados. 
Veja, o céu é descanso, mas não é ociosidade. Não 
estaremos apenas brincando por toda a eternidade.

Teremos trabalho a fazer no céu, mas não 
tenhamos a ideia errada sobre esse trabalho. Adão 
tinha trabalho a fazer antes que o pecado entrasse 
no jardim, mas não era laboral; não era pelo suor de 
sua testa. Era para vestir o jardim e mantê-lo.

Em Lucas 19, nosso Senhor conta uma 
parábola que fala sobre o que vamos fazer no céu. 
Começando no versículo 12, diz:

... Disse pois: Certo homem nobre partiu 
para uma terra remota, a fim de tomar 
para si um reino e voltar depois. E, 
chamando dez servos seus, deu-lhes dez 
minas, e disse-lhes: Negociai até que eu 
volte. Mas os seus concidadãos odiavam-
-no, e mandaram após ele embaixadores, 
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dizendo: Não queremos que este reine 
sobre nós.  E aconteceu que, voltando ele, 
depois de ter tomado o reino, disse que lhe 
chamassem aqueles servos, a quem tinha 
dado o dinheiro, para saber o que cada 
um tinha ganhado, negociando. E veio o 
primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina 
rendeu dez minas.  E ele lhe disse: Bem 
está, servo bom, porque no mínimo foste 
fiel, sobre dez cidades terás autoridade. 
E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua 
mina rendeu cinco minas. E a este disse 
também: Sê tu também sobre cinco 
cidades. (Lucas 19:12-19)

Agora, nosso Senhor foi para o céu e Ele nos 
deu certas habilidades e certas coisas das quais 
devemos ser feitos mordomos. Ele diz: “Negociai 
até que eu venha.”. Uma ocupação é o que fazemos. 
Ele diz: “fique ocupado! Eu vou recompensá-lo de 
acordo com o seu trabalho, e você vai Me servir”. 
Vamos ajudar o nosso Deus governar o vasto 
universo. Paulo disse: “Se sofrermos, também 
reinaremos com ele”. (2 Timóteo 2:12)

Outro grande versículo que eu amo do Livro de 
Apocalipse nos diz que o apóstolo João teve uma 
visão da glória, e ele viu os servos de Deus e aqui está 
a maneira como ele os descreveu em Apocalipse 
7:15: “Por isso estão diante do trono de Deus, e o 
servem de dia e de noite no seu templo; e aquele 
que está assentado sobre o trono os cobrirá com 
a sua sombra.”. A maior alegria que tenho é servir 
ao Senhor. Que privilégio! O meu desejo é poder 
servi-Lo melhor. Amigo, vamos servir a Deus no 
céu. Não vai ser tedioso; vai ser emocionante. Vai 
ser uma bênção. Vamos participar de atividades 
alegres no céu.
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COMO ELE SERÁ?

O céu será um lugar de perfeição absoluta. Como 
disse anteriormente, sabemos mais sobre o que 
não será o céu do que sabemos sobre o que será. 
A Bíblia diz que não haverá mais lágrimas, nem 
lamentos, nem choro, nem morte, e nem dor; pois 
as primeiras coisas são passadas. Essa é a razão 
pela qual o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21-
23: “Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer 
é ganho ... tendo desejo de partir, e estar com 
Cristo, porque isto é ainda muito melhor.”. Não 
haverá mais pecado, nem tristeza, nem sofrimento, 
nem morte, nem doença, nem dúvida. O que é o 
céu? O céu é a presença de tudo o que é bom e a 
ausência de tudo o que é mau. 

Deixe-me lhe dizer o que é o céu. Céu é tudo 
o que o coração amoroso de Deus deseja. Você 
pode imaginar alguém que te amou tanto que Ele 
deu seu Filho para morrer por você? Isso é amor, 
não é? Primeira João 4:10 diz: “Nisto está o amor, 
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em 
que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para 
propiciação pelos nossos pecados.”. Céu é tudo o 
que a incrível mente de Deus pode conceber. Céu 
é o que tudo que a mão onipotente de Deus pode 
criar. Não é de admirar que Paulo tenha dito em 
1 Coríntios 2:9: “... as coisas que o olho não viu, e 
o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do 
homem, são as que Deus preparou para os que 
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o amam.”. Eu não sou um estudioso grego, mas 
vou lhe dizer que a língua grega diz que o céu é 
muito melhor do que eu possa imaginar. Ele está 
adicionando superlativo sobre superlativo quando 
ele está falando sobre ir para o céu. 

Pense na genialidade criativa de Deus neste 
mundo. Olhe para uma cordilheira ou para a flor de 
um copo de leite ou veja como Deus esculpiu a rosa 
ou pintou o arco-íris. Deus nos dá gloriosos pôr do 
sol, e Ele criou a delicada asa da borboleta. Mesmo 
em um mundo que é marcado pelo pecado, podemos 
ver uma amostra dessa glória; mas o céu será a obra 
consumada da genialidade criativa de Deus. 

Mas o céu, para mim, não é primariamente um 
lugar. O céu é uma pessoa. Jesus disse: “E quando 
eu for, e vos preparar lugar”. Será que o propósito 
desse lugar é para que possamos viver lá? Não, não 
é. Jesus disse: “para que onde eu estiver estejais 
vós também.”. O propósito é para estarmos onde 
Ele está! Estou ansioso para estar com Jesus, você 
também não está? 

Você sabe que Jesus está orando por você? 
Em João 17:24 Ele diz: “Pai, aqueles que me deste 
quero que, onde eu estiver, também eles estejam 
comigo, para que vejam a minha glória que me 
deste;”. E você tem visto. Valerá a pena estar face a 
face com Cristo, nosso Salvador, tudo terá valido a 
pena quando virmos Jesus.

Pense na genialidade criativa 
de Deus neste mundo. O céu 

será a obra consumada da 
genialidade criativa de Deus.
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EU IREI?

Somente os redimidos vão para o céu. Você tem 
que ser nascido do céu para ser ligado ao céu! O 
que significa ser nascido do céu? Bem, a Bíblia 
diz que é quando nascemos de novo, a linguagem 
literal disso é nascer do alto. Jesus nos diz em João 
3:3, “... aquele que não nascer de novo, não pode 
ver o reino de Deus.”. Tivemos um nascimento 
terreno; precisamos de um nascimento celestial. 

Apocalipse 7:14 está novamente se referindo a 
João na glória. Ele viu uma grande multidão e queria 
saber quem eram e de onde vieram. A resposta foi 
dada: “E ele disse-me: Estes são os que vieram 
da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e 
as branquearam no sangue do Cordeiro.”. Os que 
estão no céu são aqueles que foram lavados pelo 
sangue do Cordeiro. 

As pessoas podem se gabar e falar sobre sua 
denominação, mas nenhuma denominação jamais 
o levará ao céu. “Oh, eu sou um Batista convicto”. 
Você é um Batista lavado no sangue? Outros dizem: 
“Eu sou uma boa pessoa”. A Bíblia não diz sobre ser 
uma boa pessoa, ela diz que são os que lavaram 
suas vestes no sangue do Cordeiro. O que isso 
significa? Isso significa que você recebeu Cristo 
e o Seu sangue expiatório por seu pecado. João 
encerra o Livro do Apocalipse em Apocalipse 21:27, 
falando sobre o céu: 
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E não entrará nela [isto é “a santa 
Jerusalém” – v.10] coisa alguma que 
contamine, e cometa abominação e 
mentira; mas só os que estão inscritos no 
livro da vida do Cordeiro.

Pense nisso. Um homem sonhou que ele 
morreu e veio para os portais do céu. Ele bateu 
naquele portão de pérolas, e uma voz do interior 
disse: “Quem é que busca a entrada no céu? Qual 
é a senha?” 

O homem disse: “Eu sou um homem moral. A 
senha é ‘honestidade’.”

A voz do interior disse: “Nunca vos conheci; 
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.”

Outro bateu nos portais do céu. A voz do 
interior disse: “Quem é que busca a entrada no céu 
e qual é a senha?” 

Esse homem disse: “Eu sou um humanitário, e 
a senha é ‘amor, caridade, boas obras’.” 

Outra vez, a voz do interior disse: “Nunca vos 
conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais 
a iniquidade.”. Outro bateu e ouviu as mesmas 
duas perguntas e respondeu: “Eu sou um homem 
religioso. A senha é ‘religião, batismo e frequência 
na Igreja’.” 

Uma terceira vez, a voz do interior disse: 
“Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que 
praticais a iniquidade.”

Somente os redimidos vão para 
o céu. Você tem que ser nascido 

do céu para ser ligado ao céu!
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Finalmente, um quarto homem bateu no 
portal do céu. Ao ouvir as mesmas perguntas, ele 
respondeu: “Sou um cristão, dei meu coração a 
Cristo, nasci de novo. Na minha mão nenhum preço 
eu trago, simplesmente à Tua cruz eu me agarro.” 

A voz do interior disse: “Abra bem as portas e 
deixe-o entrar, pois do tal é o reino dos céus.” 

Você já fez isso? Você já disse, Senhor, eu 
não estou confiando na minha honestidade, eu 
não estou confiando na minha caridade, e eu não 
estou confiando na minha religião. Senhor Jesus, 
obrigado por morrer por mim. Eu confio em Ti. 

Se você fizer isso, eu prometo a você debaixo 
da autoridade da Palavra de Deus, você será 
nascido do céu e você estará ligado ao céu, e eu 
o encontrarei dentro do Portão Oriental, naquele 
lugar glorioso chamado céu.



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!



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

Direcione as pessoas 
para as Escrituras

e então saia da frente.
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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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