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  William C. Nichols disse... O inferno é uma fornalha de fogo inextinguível. Um lugar 

de castigo eterno. Onde as vítimas são atormentadas tanto em seus corpos como em suas 

mentes. Em acordo com a sua natureza pecaminosa, os pecados cometidos, e a Luz que eles 

rejeitaram. 

Inferno é um lugar da ira de Deus É revelado como um terrível fogo consumidor. E os 

homens vivem com as suas luxúrias não realizadas e desejos em tormento para todo o sempre. 

Talvez você esteja firmado sob a graciosa influência de Deus, Deus tem colocado 

convicção no seu coração. Esta é a bondade de Deus que procura levá-lo ao arrependimento e 

aqui está o que Deus diz: Você precisa fugir da ira que está vindo. 

Número 1: Tenha medo, em primeiro lugar, porque a ira de Deus permanece sobre você 

Preste atenção nas escrituras, João 3, verso 36 Aquele que crê no Filho tem a vida eterna e 

aquele que não crê no Filho não verá a vida mas a ira a palavra lá significa que a ira de Deus 

permanece sobre ele. Saiba que cada pecador perdido que vive fora da proteção divina, como 

dado somente por meio de Cristo hoje, tem permanecido sobre eles a ira de Deus. Mas é 

apenas uma pequena parte uma pequena medida comparado com o que vai culminar quando 

eles estiverem frente à frente com Deus e serão lançados no fogo eterno. 

Fogo eterno. Neste exato momento neste mesmo lugar alguns estão no limiar da 

eternidade. "Como voc6e conhece aquele irmão Currin?" Porque ao olhar para quem já foi um 

pastor batista que não tinha realidade na minha vida. E Deus teve graça para me salvar. Eu 

pregava a Bíblia, eu estava perdido. Não há realidade. Você tenta fazer as coisas funcionarem. 

Você tenta ter devoções. Você tenta encontrar a presença do Deus Vivo. Você tenta sentir 

a presença de Deus numa oração secreta, você apenas segue essas disciplinas... E não há 

realidade. E não há realidade. E aqui está provavelmente a maior evidência que você está fora 

de Cristo. No fato de que você não tem poder sobre o pecado. Você pode superar o pecado? 

Ou você ainda está vivendo na sujeira e lama da pornografia na Internet? [Se você está, então 

fuja para Cristo agora!] [Não endureça o seu coração.] 

Segundo: Eu encorajo você a buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado Eu 

clamo a Ele, enquanto Ele está perto. Isaías, Capítulo 55. Ouça amigo... Aquela advertência 
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pressupõe que pode vim um tempo que você buscará ao Senhor e Ele não será achado. Se 

Deus está lidando com você, se há convicção, se há quebrantamento, se á entendimento de 

seu pecado, voe para Cristo. Olhe para Cristo. 

Eric Alexander disse "O verdadeiro horror de estar fora de Cristo é que não há abrigo 

para a ira de Deus." Sem abrigo. 

Terceiro: Abandone toda a esperança de salvar a si mesmo. Abandone toda a 

esperança... de salvar a si mesmo. Tentando ser moral e viver de acordo com esses padrões 

que você ouviu nestes dias sem o poder da graça sobre o seu coração irá somente agravar o 

pecado e aumentar a sua apostasia. 

Direitos dos Animais, as pessoas estavam realmente preocupadas quando tantos dos 

nossos pássaros nacionais foram lavar-se no na costa de nossos grandes lagos em nosso 

país (EUA) A Águia Americana. Então eles começaram a investigar por que esses pássaros 

estavam morrendo do jeito que estavam. Veja, por causa de tanta poluição ambiental. os 

pássaros não encontravam comida suficiente e sustento para eles mesmos. E estes pássaros 

voariam por estes lagos... aqueles monarcas do céu teriam suas asas abertas e voando bem 

acima da superfície do lago, eles poderiam ver peixes de água doce e de repente eles abririam 

aquelas asas enormes como eles iriam subir eles iriam movê-las para o lado deles e depois 

iriam mergulhar em direção à água e eles penetrariam na superfície do lago como uma bala e 

então colocariam suas garras para fora e eles pegariam esse peixe grande e fazer seu caminho 

em uma luta para a superfície da água mais uma vez e depois colocar suas asas para fora, e 

pegar seu vôo com aquele peixe em suas garras O único problema era, muitas vezes o peixe 

era tão grande e a águia estava tão longe da costa que não daria volta perdida pelo peixe antes 

o peixe arrastaria aquela águia para a sua morte afogando-a. Ela não teria força suficiente para 

voltar para a costa. Amigo que é um retrato de hoje de tantas pessoas em nossas igrejas. Eles 

estão abraçando suas próprias obras, aqueles são ídolos! E antes de todos eles por sua vez 

perderem todas as coisas e abandonar toda a esperança de salvar a si mesmo aquele ídolo irá 

arrastá-los para a sua condenação eterna. 

Creia em Cristo em uma só vez. Creia em Cristo... Você diz que é tão simples. Você 

quer saber o que é tão simples? Spurgeon disse "A razão pela qual Deus fez isso tão simples." 

Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. (Mt 11:28) Todos os 

que vierem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Por que Deus fez tão simples? Para 

aniquilar o orgulho do homem. Porque os homens sempre querem levar um pouco de crédito, 

um pouco de glória, no que ele fez. "Eu fiz a oração." "Eu andei um corredor." "Eu tomei uma 

decisão." não amigo, é tudo da Graça, é tudo da Graça, você crê em Cristo uma vez irmão. 



Ouça as palavras do ministro escocês Robert Murray McCheyne. Ele disse “O presente é o seu 

único tempo de ser salvo.” "Não há crer, nem arrependimento, nem de conversão na sepultura, 

nenhum ministro vai falar com você lá. Este é o tempo da sua conversão.” Este é o tempo da 

sua conversão. 

Então mais uma vez, talvez as palavras de Leonard Ravenhill convêm Ele disse: "Se 

eles cantam digno é o Cordeiro no Céu, no inferno eles vão cantar "A colheita já passou, 

o verão acabou e nós não estamos salvos.’” Não é uma coisa boa que Deus se lembra da 

misericórdia em ira? Não é uma boa notícia que, apesar de toda essa exposição sobre a ira de 

Deus e julgamento Ele se lembra da misericórdia. Você diz "Bem, eu simplesmente não sinto 

isso agora, eu não me sinto muito contrito e arrependido sobre o meu pecado." Ouça amigo. 

Se Deus tem lhe dado entendimento, Eu quero usar um termo que cunhou Spurgeon, “Duty 

faith. (Fé Oficial)” Você deixa o que está impedindo de Cristo e você vem para Ele. E eu posso 

garantir, Ele vai mostrar-se forte em Seu nome e salvá-lo até o fim. e salvá-lo até o fim. 
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