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Ele morreu. É espantoso o que o Espírito pode fazer quando está aqui, mas também é espantoso o 

que não é feito quando Ele não está. Cristo morreu. Estas palavras deviam ser suficientes para 

quebrar o teu coração em mil pedaços, para te prostrares no chão e adorar: Cristo morreu por ti. 

Mas Paulo diz... as Escrituras dizem que Ele não permaneceu morto. Não é só a morte de Jesus 

Cristo que nos salva, a ressurreição de Jesus Cristo também está envolvida. Se Ele tivesse 

permanecido morto, não havia mais nada. Não havia esperança. Tudo estaria desfeito. Mas Deus 

justificou o Seu Filho Unigénito, ressuscitando-O dentre os mortos. E ressuscitando-O dos mortos, 

Deus deixou o Seu selo, e declarou publicamente, através da ressurreição de Jesus Cristo, que o 

Seu sacrifício seria suficiente para expiar os pecados do Seu povo. Cristo morreu. Cristo ressuscitou 

dentre os mortos. 

 

E Cristo ascendeu, 40 dias depois, e sentou-Se à destra do Seu Pai. O antigos do século IV ou 

V...usavam sempre o salmo da ascenção - o Salmo 24 - para descrever a ascenção de Jesus Cristo ao 

céu. Nunca se esqueçam disto: Jesus Cristo era Deus, no sentido mais completo do termo. Mas 

Jesus Cristo era homem, no sentido mais completo do termo: "há um só Deus, e um só Mediador 

entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem." (ITm.2:5) 

Foi um homem que subiu ao céu. Se é a raça humana que é decaída, era um homem que tinha que 

morrer. E era um homem que tinha que ressuscitar dentre os mortos. Precisamos de um Salvador 

que seja Deus e homem. E esse Homem, esse Deus... Esse Homem - Cristo Jesus - ressuscitou 

dentre os mortos, e 40 dias depois subiu à destra do Pai. E pela primeira vez em toda a História, um 

homem entrou pelas portas do céu e clamou o que temos no verso 7: 

"Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória." 

E no céu todos ficaram em choque, em silêncio, maravilhados... Por fim, um mais corajoso levantou 

a cabeça e disse: "Quem é este Rei da Glória?" 

Quem ousa falar a estas portas? Nunca nenhum homem ousou ir tão longe, e destrancar esta porta. 

"Quem é este Rei da Glória?" 

 

E, de repente, o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, Aquele - Homem - que é por nós, 

clama: "O SENHOR forte e poderoso, o SENHOR poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas 

cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória." 

E pela primeira vez desde sempre, aquelas portas abriram-se para um homem. Ele entrou por 

aquelas portas, e todo o ser criado caiu sobre o seu rosto. Todos se prostram ao nome de Jesus. 

Que os anjos se prostrem, tragam a coroa do Rei e O coroem, a Ele: o Cordeiro sobre o trono. Posso 

vê-lO, a caminhar em direcção ao Pai, com coragem, porque é o Seu direito. E sobe os degraus para 

este trono (trono esse que faz com que o trono de Salomão pareça feito de papel crêpe). E senta-Se, 

mesmo sem pedir permissão. Olha para o Pai e diz (não é uma pergunta, é uma afirmação): "Pai, 

está consumado." 

E o Pai diz, “Sim, Filho, está consumado.” 

Este Jesus, a quem crucificaram, Deus O fez Cristo e Senhor de tudo (ver At.2:36) Não penses que 

vou pedir para que faças de Jesus o Senhor da tua vida. Era a coisa mais ridícula que te podia pedir. 

Jesus Cristo é Senhor da tua vida, quer O sirvas ou não, quer O bendigas ou amaldiçoes, quer O 

odeies ou ames, Ele é o Senhor da tua vida, porque Deus Lhe deu um nome que está sobre todo o 

nome para que ao nome de Jesus Cristo todo o joelho se dobre, e toda a língua confesse que Ele é 

Senhor (Fp.2:10,11) 



2  www.portaltestemunho.blogspot.com 
 

Alguns vão prostar-se por causa da graça que lhes foi dada, outros porque os seus joelhos serão 

quebrados por Aquele que rege as nações com vara de ferro. E eu não vou pedir desculpa por este 

Deus da Bíblia; sou de uma linhagem de homens (a maioria já enterrados, mas recebidos na glória), 

que não se importam com as opiniões de homens, ou da comunidade evangélica. 

Quero que saibas que há um Deus no céu, Digno de todo o louvor, glória e honra, e que exige isso 

de ti. E na Sua glória, no Seu amor, fez com que fosse possível que chegasses a Ele. 

Ele clama: "Todo o que tem sede, venha e beba" 

"Todo o que tem fome, venha e coma" 

"Porque gastas o teu dinheiro naquilo que não te satisfaz?" Ele diz: "Venham e bebam de Mim, 

vinho e leite" 

"Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de David." Os Meus 

caminhos não são os vossos caminhos - "são mais altos que os vossos caminhos." Como a semente 

brota porque desce a chuva dos céus, assim a Minha palavra, a Minha promessa não falhará. (ver 

Is.55) 

Ele ordena que todos aqui se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. Que O 

busquem enquanto pode ser achado (Is.55:6) "Irmão Paul, posso ser salvo?" Não sei. Deixa que te 

pergunte... 

 

Talvez tenhas vindo hoje porque alguém te convidou, a única coisa que tens feito é olhar para o 

relógio para ver quando isto vai acabar, a tua mente tem divagado... Cristo não significa nada para 

ti, tal como quando entraste aqui. Então, a minha resposta é: Não, não podes ser salvo. Pelo menos, 

não agora. Porque não tens arrependimento no coração. Não há quebrantamento pelo pecado, 

pelo preço que foi pago por ti para que pudesses viver. 

Ou então podes dizer: "Irmão Paul, vim aqui esta noite, mas não tinha intenção de ouvir nada." 

Mas talvez durante a adoração, Deus tenha tocado o teu coração, e tenhas começado a pensar nas 

coisas eternas. 

E durante a pregação do Evangelho tenhas ficado ciente do teu pecado, da tua perversão diante de 

um Deus Santo. Ouviste sobre Cristo e o teu coração saltou de alegria, e disseste a ti mesmo: "Sou 

a mais vil criatura, há esperança para mim?" Sim, há esperança para ti. Tens o arrependimento - 

pelo menos há uma semente no teu coração. Mas falta-te uma coisa: crê no Senhor Jesus Cristo, e 

serás salvo. Serás salvo. Porque "todo aquele que invocar o nome do SENHOR será salvo" (Jl.2:32) 

Nenhum dos que creram nEle ficou desapontado. 

Mas entende: o tempo está a passar; o tempo voa... A morte e o inferno estão a mover-se... Cristo 

vai voltar. As pessoas dizem, "Isso não importa, Ele não volta nos próximos 1000 anos." Talvez sim. 

Mas dentro de 25, 50 ou 60 anos todos os que aqui estão O vão ver. Se és tu que vais a Ele ou Ele 

que vem a ti, não faz diferença. Tu vais vê-lO, vais estar perante Ele. Ele está vindo, e quando vier, 

tanto vai ser maravilhoso como absolutamente terrível. Como disse um pregador: Tenho uma boa 

e uma má notícia. A boa notícia é que Deus está aqui. A má notícia é que Deus está aqui. Depende 

de que lado estás. 

 

Ele virá. Vai irromper dos céus... E o maior e mais poderoso Homem com os Seus exércitos... 

Apenas um vislumbre dAquele que monta aquele cavalo (Ap.19:11), e os homens clamam às 

montanhas para que os cubram (Ap.6:16). 
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