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“Aqui está um teste rápido. Alguma vez você já contou
uma mentira, roubou (pediu emprestado e não
devolveu) alguma coisa, ou usado o nome de Deus em
vão? Jesus disse: "Quem olha para uma mulher para a
cobiçar, já cometeu adultério com ela no seu
coração." Você já olhou com luxúria? Você pode ser
culpado no Dia do Juízo? Se você tiver feito isso (...e
é impossível que alguém nunca tenha feito), mesmo
que seja uma vez na vida, Deus vê você como um
mentiroso, ladrão, adúltero, blasfemo de coração.
A Bíblia adverte que, se você é culpado você deverá
ser punido por isso. A Bíblia diz que Deus, que é "rico
em misericórdia", enviou Seu Filho para sofrer e
morrer na cruz por pecadores culpados. Todos nós
quebramos a lei de Deus, mas Jesus pagou nossa
dívida. Isso significa que ele pode legalmente absolver
o nosso caso. Ele pode comutar a nossa sentença de
morte. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna"
Então, Ele ressuscitou dos mortos e derrotou a
morte. Por favor, se arrependa (do pecado) hoje e
Deus dará vida eterna a todos que confiam em
Jesus. Então, leia sua Bíblia diariamente e obedeça-o."
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