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Estamos estudando o Catecismo da Cidade Nova este ano, porque é um grande resumo do que acreditamos como cristãos. Esta

é a semana 28 deste ano, então vou ler a pergunta 28 e a resposta para nós. 

Pergunta 28: O que acontece após a morte para
aqueles que não estão unidos a Cristo pela fé?

No dia do julgamento eles receberão a terrível mas justa sentença de condenação
pronunciada contra eles.

Eles serão expulsos da presença favorável de Deus, para o inferno, para serem punidos
com justiça e gravidade, para sempre.

A pergunta 28 fala de uma verdade que nos deixa desconfortáveis. Nem todos são salvos. Nem todos irão para o céu. O inferno

é real, e nosso pecado significa que estamos separados de Deus para sempre, a menos que sejamos salvos por Jesus. Se você é

cristão, é porque Deus o escolheu em amor. Esse foi o ponto principal do sermão da semana passada. Hoje veremos um dos

versículos mais famosos da palavra de Deus. Em João capítulo 3, Jesus está se encontrando com Nicodemos. Nicodemos é um

professor religioso com muitas perguntas. Jesus está explicando a este homem as coisas mais importantes do mundo inteiro. 

Escuridão ou luz. 

Bem ou mal. 

Céu ou inferno. 

Vida ou morte. 



Ouça agora as palavras de Jesus. 

João 3:16-19 

16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,

mas tenha a vida eterna.

17 Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. 

18 Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,  

porque não acreditou no nome do único Filho de Deus.  

19 E este é o juízo: a luz veio ao mundo,  

e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.” 

Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos. 

Pai do céu, viemos a você porque você é a fonte da vida e da verdade. Jesus, nós te adoramos porque você é cheio de

misericórdia e amor. Espírito Santo, por favor, abra nossos corações e mentes para serem transformados pela palavra de Deus.

Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Os cristãos geralmente memorizam João 3:16 e 17. Citamos esses versículos com frequência, porque eles capturam as verdades

mais importantes do cristianismo. Por meio de Jesus, Deus ofereceu a vida eterna ao mundo inteiro, não apenas ao povo judeu.

Jesus veio à terra para que o mundo pudesse ser salvo por meio dele. Do que precisamos ser salvos? Essa é a questão

importante sobre a qual estaremos pensando hoje. Se você não acha que precisa ser salvo, não entenderá por que Jesus é

chamado de Salvador. Você não verá por que Deus Pai deu seu Filho. É por isso que quero começar com os versículos 18 e 19. 

Por favor, olhe comigo em João 3:18. 

18 “Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado,  

porque não acreditou no nome do único Filho de Deus”.  

Quando você olha para os verbos nesta frase, eles são verbos passados, presentes ou futuros? Eles estão no tempo presente.

Jesus está descrevendo o problema que ele veio resolver. Todos estão separados de Deus sem Jesus. Nascemos em um mundo

quebrado, com corações como nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como eles, preferimos fazer as coisas do nosso jeito. 



Imagine uma parede separando todos que são perfeitamente inocentes de todos os outros no universo. De um lado da parede

estão todas as pessoas que cometeram pecados, até mesmo um pecado. Aqueles que nunca pecaram estão do outro lado do

muro, com Deus que é santo e perfeito. 

Jesus disse em Mateus 5:48: 

48 “Portanto, vocês devem ser perfeitos, como o seu Pai celestial é perfeito”. 

Deus é santo e não pode permitir que alguém manchado pelo pecado esteja em sua presença. Quantos de nós merecemos estar

do lado de Deus? Nenhum de nós, certo? Algumas pessoas cometeram grandes e terríveis pecados que são muito visíveis.

Muitos de nossos pecados são silenciosos e privados. Sejam eles visíveis ou invisíveis, todos nós temos pecados suficientes

para nos manter fora da presença de Deus. Deus enviou Adão e Eva para fora do Jardim para puni-los por sua desobediência. 

Jesus ensinou muito sobre o castigo de Deus para os pecadores. Achamos que ensinar é difícil de aceitar se pensarmos que

somos inocentes. Quando eu era um novo cristão, estava estudando os 10 Mandamentos. Quando comecei a ler esses

mandamentos, pensei que merecia uma nota de aprovação. Então aprendi mais sobre as motivações malignas do meu coração.

Percebi que era culpado de quebrar todos os Mandamentos de uma forma ou de outra. Eu quebrei as leis de Deus e quebrei o

coração de Deus. Fui condenado por causa do meu comportamento e das minhas tentativas de me justificar. 

Os seres humanos raramente pretendem fazer o mal. Acho que raramente fazemos uma escolha consciente de quebrar a lei de

Deus. Em vez disso, mentimos para nós mesmos. Racionalizamos nosso comportamento para pensar que estamos fazendo o

bem. Talvez você cole em uma prova na escola, porque acha que o professor não lhe deu tempo suficiente para se preparar. Ou

você rouba de seu empregador porque eles não lhe pagam o suficiente. Ou você mente porque quer evitar uma situação difícil.

Eu fiz essas coisas. Acredito que a maioria de vocês também. 

Um dos versículos mais assustadores da Bíblia é encontrado no final do livro de Juízes. Havia muito pecado e maldade em

Israel naquela época. 

Juízes 21:25 diz o seguinte: 

25 “Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos.” 

Quando cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, temos muitos problemas. Vladimir Putin mentiu para o povo russo

para convencê-los de que atacar a Ucrânia era uma coisa boa. Putin atacou outro país porque estava certo aos seus próprios

olhos. Muitas empresas se preocupam mais com o lucro do que com seus funcionários ou com o meio ambiente. Eles tratam

mal seus funcionários e poluem nossos rios e oceanos. Isso está certo aos seus próprios olhos, porque os lucros são a coisa mais

importante para eles. Maridos e esposas negligenciam e magoam um ao outro porque valorizam suas ideias e desejos mais do



que seu cônjuge. Por que as pessoas são assim? Começou no início. Deus deu instruções muito claras a Adão e Eva, mas eles

fizeram o que era certo aos seus próprios olhos. Eles não obedeceram a Deus, porque queriam liberdade mais do que queriam a

Deus. O que Adão e Eva fizeram depois que desobedeceram a Deus? Eles procuravam a escuridão e a distância de Deus. Nossa

vergonha faz com que todos procuremos a escuridão e a distância de Deus. 

Olhe novamente para João 3:19, por favor, onde Jesus disse: 

19 “E este é o juízo: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”. 

Quando eu era gerente de um restaurante em Alexandria, tivemos um problema com alguns ladrões. Havia uma área de

armazenamento atrás do restaurante e as pessoas estavam roubando coisas. Os ladrões pularam a cerca, então construímos uma

cerca mais alta. Eles também pularam aquela cerca e continuaram nos roubando. 

Um dia, um policial estava almoçando no restaurante. Pedi-lhe que olhasse para a área de armazenamento e me desse o seu

conselho. O policial disse: “Você precisa de algumas luzes brilhantes sobre esta área. Isso vai parar os ladrões.” Eu estava

surpreso. Como as luzes poderiam parar os ladrões que estavam dispostos a escalar uma cerca alta? O policial me disse: “Os

ladrões não querem que ninguém veja o que eles estão fazendo. Eles se sentem seguros se puderem roubar na escuridão.”

Adicionamos luzes brilhantes atrás do restaurante. Funcionou, porque o policial entendeu a mesma coisa que Jesus falou no

versículo 19. “As pessoas amavam mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más.” 

Pensamos que a escuridão esconderá nossa vergonha e pecado. Mas a escuridão também esconde a verdade de nós. É por isso

que não podemos entender nossa situação no lado escuro do muro. Nós nos enganamos e acreditamos que temos boas razões

para quebrar a lei de Deus. Ouvimos a Satanás, o grande enganador. Você se lembra do que Satanás disse a Adão e Eva, quando

apareceu a eles como uma serpente em Gênesis 3:1-5? 

“1 A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito.  

Um dia ele perguntou à mulher: “Deus realmente disse que você não deve comer o fruto de nenhuma das árvores do

jardim?”

2 ”É claro que podemos comer frutas das árvores do jardim”, respondeu a mulher. 

3 ”É apenas o fruto da árvore no meio do jardim que não podemos comer.  

Deus disse: ‘Você não deve comê-lo ou mesmo tocá-lo; se você fizer isso, você vai morrer.’ ” 

4 “Você não vai morrer!” a serpente respondeu à mulher. 

5 “Deus sabe que seus olhos se abrirão assim que você comer, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal”. 

Satanás contradisse diretamente a Palavra do Senhor. Ele disse a Adão e Eva que eles não morreriam se desobedecessem.

Satanás queria que eles acreditassem que não havia consequências negativas para o nosso pecado. Muitas pessoas hoje



continuam acreditando na mentira de Satanás. As pessoas ficam com raiva de nós quando falamos sobre o inferno. Isso não é

novidade. 1.800 anos atrás, um pastor no norte da África chamado Tertuliano disse o seguinte: “As pessoas riem de nós por

proclamarmos que Deus um dia julgará o mundo.” 

Queremos acreditar nas mentiras de Satanás de que Deus não julgará ou punirá o pecado. Também mentimos para nós mesmos.

Você já ouviu seu coração sussurrar para você: “está tudo bem, ninguém vai saber!” Queremos acreditar que podemos fazer

coisas ruins sem consequências. Por favor, olhe para nossa ilustração de parede novamente. Jesus disse em João 3:18, “quem

não crê já está condenado”. Por sermos descendentes de Adão e Eva, começamos a vida no lado escuro do muro. Nascemos

com uma natureza pecaminosa que se esconde de Deus. 

A menos que alguém venha nos resgatar, permaneceremos neste lado escuro do muro, separados de Deus. Preferimos fazer o

que é certo aos nossos próprios olhos, mas todos sentimos vergonha disso. Nós nos entorpecemos com entretenimento, comida

e substâncias para que não possamos ver o perigo em que estamos. E quando morremos, a separação continua. Nossas almas

vivem para sempre, seja no lado escuro ou no lado claro da parede. Após a morte, o lado escuro é o inferno, o lado claro é o

céu. O inferno será terrível porque as pessoas que viveram nas trevas na terra verão mais claramente depois de morrerem. As

pessoas no inferno entenderão que foram separadas de Deus na terra e serão separadas dele para sempre. 

Alguma parte de cada alma humana entende isso. Todos sentem separação e vergonha, incluindo ateus e pessoas de todas as

religiões. É por isso que todas as culturas do mundo procuram uma maneira de expiar o pecado e remover a vergonha. Fazemos

os criminosos expiarem seus pecados indo para a cadeia. Algumas pessoas acendem uma vela ou dão dinheiro em um templo.

Algumas pessoas servem aos pobres ou pedem a seus antepassados que os ajudem. Pessoas na Indonésia jogam frutas, dinheiro

e animais no vulcão Monte Bromo. No passado, essa mesma tribo indonésia sacrificava seres humanos para apaziguar a

montanha furiosa. 

Há um festival hindu em homenagem a Gadhimai, uma deusa hindu do poder. Este evento inclui a morte de 250.000 animais.

Isso é muito sangue. Mas é suficiente para satisfazer a deusa e tirar os pecados do povo? Não. Eles repetem o evento a cada

cinco anos. Meus amigos, o pecado e a vergonha não podem ser removidos pela prisão, nem pelo dinheiro, nem pelas velas,

nem mesmo pelo sacrifício de sangue. 

Ouça o que o livro de Hebreus do Novo Testamento diz sobre isso em Hebreus 10:4, 11-14. 

4 ”É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. 

11 E cada sacerdote está diariamente ao seu serviço, oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar

pecados.

12 Mas, havendo Cristo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, 

14 Pois com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados”. 



Você vê o que Deus diz aqui em sua Palavra? Uma única oferta foi suficiente para resolver nosso problema. Um sacrifício pelos

pecados abriu um caminho através da parede, para que as pessoas pudessem passar das trevas para a luz. Porque Jesus Cristo é

o único ser humano que já viveu uma vida sem pecado, ele poderia oferecer seu corpo como sacrifício final. A morte de Jesus

na cruz foi um sacrifício perfeito que satisfez a justa ira de Deus. Jesus pagou uma dívida que não tinha porque nós devíamos

uma dívida que não podíamos pagar. 

Veja comigo novamente os dois primeiros versículos do nosso texto, João 3:16-17. 

16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,

mas tenha a vida eterna.

17 Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele”. 

Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho. Quem entregaria seu filho? Hoje nos noticiários lemos sobre famílias

desesperadas que não têm comida suficiente. Alguns venderam suas filhas para se casarem com um homem mais velho. Eles

fazem isso por dinheiro porque estão literalmente passando fome. Não consigo imaginar tomar uma decisão tão dolorosa e

desesperada. Não consigo imaginar estar com tanta fome que daria uma criança para conseguir comida. 

Meus amigos, pensem no amor que Deus Pai tem por vocês. O Filho de Deus foi vendido por 30 moedas de prata para comprar

sua liberdade do pecado e da morte. É isso que o versículo 16 significa. 

16 “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha

a vida eterna”.

Antes de Jesus vir à terra, os judeus eram os únicos na família de Deus. Mas agora qualquer um pode ser filho de Deus.

Qualquer pessoa no mundo pode ser salva por meio de Jesus. Tudo o que você fez pode ser perdoado. Qualquer vergonha que

você carrega pode ser lavada. Satanás quer enganá-lo e mantê-lo nas trevas. Satanás quer que você permaneça separado de

Deus nesta vida e para sempre. Mas há um caminho através da parede. Há uma luz que veio ao mundo para mostrar o caminho

de volta a Deus. 

Jesus usou sete metáforas diferentes no evangelho de João para explicar uma mensagem simples. Jesus disse: 

“Eu sou a luz do mundo.” 

“Eu Sou a Ressurreição.” 

“Eu sou o bom pastor.” 

“Eu sou o pão da vida.” 

“Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida.” 

“Eu sou a videira.” 



“Eu sou a porta.” 

Muitos de vocês já passaram pela porta. A vida, morte e ressurreição de Jesus abriu a porta para a ressurreição de sua alma. O

Espírito Santo lhe deu olhos espirituais para ver a luz e confiar em Jesus como Salvador. Talvez alguns de vocês ainda estejam

do outro lado da parede. Você está na escuridão, longe de Deus, mas ansioso para entrar em sua família? O nome Jesus

significa “Deus é salvação”. Ou “Jeová salva”. Você entende que precisa ser salvo? 

Ouça Romanos 3:22-25: 

22 “Somos justificados diante de Deus ao colocar nossa fé em Jesus Cristo.  

E isso é verdade para todos que acreditam, não importa quem somos.  

23 Pois todos pecaram; todos nós ficamos aquém do padrão glorioso de Deus. 

24 No entanto, Deus, em sua graça, livremente nos torna justos diante dele.  

Ele fez isso por meio de Cristo Jesus quando nos libertou da penalidade por nossos pecados. 

25 Pois Deus apresentou Jesus como o sacrifício pelo pecado.  

As pessoas se reconciliam com Deus quando acreditam que Jesus sacrificou sua vida, derramando seu sangue”. 

Você está pronto para atravessar a porta e chegar do outro lado da parede? Você pode ser justificado com Deus, se você crer

nessas coisas sobre Jesus. Há uma oração no guia de adoração que você pode fazer hoje se estiver pronto. Por favor, fale

comigo ou com um de nossos líderes após o culto se você tiver dúvidas sobre isso. Ou se você quer que alguém ore com você. 

A vida eterna começa agora na terra para todos os que estão unidos a Jesus. Por favor, não fique na escuridão! Jesus, a Luz, lhe

mostrará o Caminho através da Porta para a vida eterna. Vamos orar a ele juntos agora. 

Jesus, você é o Salvador que deixou o céu para nos resgatar. Você não precisava. Mas você é o Bom Pastor. Você deixou o 99

para vir e me resgatar, e meus irmãos e irmãs. Não entendemos por que você escolheu nos amar e morrer por nós. Mas nós

recebemos seu amor e salvação com corações agradecidos. Nós oramos e cantamos para você com alegria. E saímos pelo

mundo para contar aos outros as boas novas. Por favor, salve nossos vizinhos, amigos e familiares, para o bem deles e sua

glória. Pedimos isso no poderoso nome de Jesus. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua

vontade.
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