
ENCONTRO DEUS  -  AS 4 LEIS ESPIRITUAIS 
 

 
 

 

Deus quere lhe oferecer o Seu amor, a Sua paz e uma nova vida em abundância. 
 

 " porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu filho unigénito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna " João 3:16 

 " E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os 
vossos sentimentos em Cristo Jesus " Filipenses 4:7 

 " eu (Jesus) vim para que tenham vida e a tenham com abundância. "  João 10:10 
 

Então, porque é que tantas pessoas não conhecem esta vida de abundância e a paz que a 
presença de Deus dá na vida ? 

 

 
 

 

Deus criou o homem para viver em íntima ralação com ele. O homem não é um robot, 
ele foi criado livre e com a sua própria vontade. 
Mas por seu próprio livre arbítrio o homem recusa depender de Deus. 
Esta vontade, caracterizada por uma atitude de indiferença ou de recuso para com Deus 
é uma manifestação ao que a Bíblia dá o nome de pecado. 
 

 " Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos 
pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça."  Isaías 59:2 

 " Porque o salário do pecado é a morte " Romanos 6:23 

 " Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus " Romanos 3:23 
 

O precipício entre Deus e os homens é intransponível, porque Deus é santo e o homem é 
pecador. Mas então, há alguma possibilidade de tentar de o ultrapassar ? 

 
 

 

O resultado de todas as tentativas do homem para ultrapassar este abismo são um 
falhanço. As boas obras, a religião, a filosofia, e uma boa conduta moral são 
insuficientes porque elas não se atacam ao principal problema do homem : o seu 
pecado. 

 

 " Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus. 
Não vem das obras, para que ninguém se glorie." Efésios 2:8-9 

 " Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei 
vem o conhecimento do pecado."  Romanos 3:20 

 

Então é um beco sem saida ! Ou existe alguma solução a este problema ? 

 

 
 

 

Deus, mesmo, veio à terra na pessoa de Jesus Cristo, e sofreu, em nosso lugar, a 
sentença que que o nosso pecado merecia : a morte. 
Sobre a cruz no calvário, Ele morreu em nosso lugar e assim tornou-se a ponte, a porta, 
o caminho, que nos permite reencontrar a nossa relação com Deus. 
 

 " Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós 
ainda pecadores."  Romanos 5:8 

 " Disse-lhe Jesus : Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai (Deus), 
senão por mim. "  João 14:6 

 " Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo 
homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. "  1 Timóteo 2:5 

 

Agora há um caminho, uma ponte para atravessar o abismo. Mas mesmo sabê-lo ou crer isso, 
não é o suficiente. . . 



 
 

 

Agora há uma ponte sobre esse abismo. Jesus Cristo é esta ponte, é este caminho, e 
Ele nos convida a recuperar a relação com Deus. 
Com esta livre escolha de minha parte, tanto posso ficar na rebelião e na separação ou 
então conhecer a paz, o perdão de Deus e a vida abondante et eterna. 
 

 " Mas a todos quantos o receberam ( Jesus Cristo ), aos que creem no seu nome, Ele 
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus : os quais não nasceram do sangue nem 
da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." João 1:12 - 13 

 " Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvrir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei 
em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo."  Apocalipse 3:20 

 

De qual lado está você ? Deseja abrir a porta do seu coração a Jesus ? Como posso fazê-lo ? 

 
Para encontrar Deus, basta falar com Ele simplesmente. Deus conhece-o a si ; Ele conhece o seu coração e a sua sinceridade. 
A oraçao é este diálogo : Eu reconheço a minha situação de pecador, o meu desejo de me arrepender, desviando-me e fugindo 
do pecado ; Digo, agora, que acredito e creio na obra de Jesus Cristo na cruz do calvário, que pela sua morte, é o meu salvador 
pesssoal e eu convido-o a entrar na minha vida através do Seu Santo espirito. 
 
Você que orar assim a Deus, com toda a sua sinceridade ? 
A oração aqui em cima, não é uma fórmula a recitar palavra por palavra mas é simplesmente um exemplo ou modêlo para o 
ajudar. O mais essencial não é a forma ou a maneira de orar, nem as fórmulas utilizadas, mas é mais a sua sinceridade e o seu 
desejo de se aproximar de Deus. 
Com as suas próprias palavras, exprima a sua necessidade d’obter o Seu perdão, a sua fé em Jesus Cristo e o seu desejo de o 
convidar a viver consigo. 
 
" Senhor Jesus, agradeço-te pelo teu amor e porque vieste a este mundo para morrer por mim. Reconheço que tenho 
eu mesmo dirigido, até agora, a minha vida sem ti e que desta maneira tenho pecado contra ti. Peço-te que me 
perdoes. 
Quero agora depositar toda a minha confiança em ti e convido-te a entrares na minha vida pelo Santo Espîrito para 
me conduzires e dirigires. 
Obrigado por me perdoares os meus pecados. Faz de mim, agora, a pessoa que tu desejas que eu seja. 
Muito obriado, pelo que fizeste por mim na cruz do calvário, e pela Tua graça que dá o perdão e me oferece esta 
nova vida. Amen. " 
 

Você acabou de orar e de acolher Jesus Cristo na sua vida : 
 

 Pode ter a certeza que Jesus está consigo e que Ele entrou na sua vida por intermédio do Espírito Santo. 
" Deus deu-nos a vida eterna, e esta vida está en Jesus Cristo Seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida ; quem não tem o 
Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no 
nome do Filho de Deus."  1 Joäo 5:11 - 13 
 

 Não se establessa nos seus sentimentos. As promessas de Deus, que se encontram na Bíblia, são, infinitamente 
mais seguras e fiáveis que as nossas impressões. 
" Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, 
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. "  2 Timóteo 3:16 - 17 

 

 Leia a Bíblia começando pelo evangelho de São João. É a sua "nutrição espiritual". 
" Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4 

 

 Ore regularmente. 
" Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela 
oração e súplicas, com ação de graças. "  Filipenses 4:6 

 

 Junte-se áqueles que também confiaram a sua vida a Jesus Cristo, numa igreja onde Jesus Cristo é honrado e a 
Sua Palavra é ensinada. 
" E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações."  Atos 2:42 

" E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa 
congregação, como é costume de alguns; antes, admoestando-nos uns aos outros;"  Hebreus 10:24-25 

 
 
 

Tem alguma pergunta? Onde encontrar uma igreja?   courrier@choisislavie.com 
                      www.choisislavie.com 
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