DISSE JESUS:
Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao
pai senão por mim.
(João 14.6)

Por que Jesus falou assim?
1. Eu sou o caminho... No início
do mundo Adão e Eva foram induzidos ao caminho do erro e até
hoje isto acontece. A Bíblia diz:
“Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são
caminhos de morte!” (Provérbios 14.12)
Mas a Palavra de Deus também
diz: “Bom e reto é o Senhor. Ele
ensina o caminho aos pecadores.”
(Salmos 25.8)

2. Eu sou a verdade... Satanás é
o pai da mentira! Ele disse que o
homem não morreria se pecasse,
mas Eva confessou: “A serpente
me enganou e eu comi” (Gênesis
3.13) O pecado leva à perdição
eterna, mas Deus “quer que todos
os homens sejam salvos, e venham ao pleno conhecimento da
verdade!" (1 Timóteo 2.4) A verdade é
esta: “O salário do pecado é a
morte, mas dom gratuito de Deus
é a vida eterna, em Cristo Jesus
nosso Senhor." (Romanos 6.23)

3. Eu sou a vida... O prazer do
pecado é ilusão, não é vida. Jesus
disse: “Todo aquele que comete
pecado é escravo do pecado. Se,
pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. (João 8.34,36)

4. Ninguém vem ao pai senão
por mim. Jesus é o único caminho de volta a Deus! Só Ele liberta
da escravidão do pecado, nos
transforma e nos salva quando o
confessamos como Senhor. É
pois, necessário se converter,
mudar de vida. Esse é o chamado
de Jesus para nós. “o qual se deu
a si mesmo por nós para nos remir
de toda a iniqüidade, e purificar
para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.” (Tito 2.14) Arrependa-se, converta-se para receber o perdão de Deus. Seja livre
da condenação eterna antes que
seja tarde demais.
JB

Jesus te ama. Leia a Bíblia!
Para saber mais sobre a salvação em Cristo, visite:
www.blogdosemeador.com

