Respostas de Deus ás Perguntas do Homem
“Não há muitos caminhos para Deus?”
João 14:6 Respondeu Jesus: ‘Eu so o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não
ser por mim.’
“Jesus afirmou que Ele é Deus?”
João 10:30, 33 Respondeu Jesus, ‘Eu e o Pai somos um.’ Responderam os judeus: “Não vamos
apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se
apresenta como Deus.’
“Como posso saber que Jesus é realmente quem Ele afirma ser?”
João 7:16-17 Jesus respondeu: ‘O meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me
enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou
se falo por mim mesmo.’
“Não será que a Biblia é só um monte de mitos?”
2 Pedro 1:16 De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a
respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo; ao contrário, nós fomos testemunhas
oculares da sua majestade.
“O que quer dizer todas as contradições na Biblia?”
Provérbios 14:6 O Zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem
facilmente ao que tem discernimento.
“Porque há tanto sofrimento no mundo?”
Romanos 5:12 Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e
pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
“Qual é o verdadeiro propósito da vida?”
Mateus 22:37-38 Respondeu Jesus: ‘Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a
sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento.’
“Sera qui todos os homens são bons?”
Romanos 3:10-12 Não há nenhum justo, nem um sequer; não há ninguém que entenda, ninguém
que busque a Deus; ...não há nem ninguém que faça o bem, não há nem um sequer.
“Minhas boas obras não compensarão as minhas obras más?”
Isaías 64:6 Somos como o impuro – todos nós! Todos os nossos atos de justiça são como trapo
imundo.
“Porque Cristo morreu?”
1 Timóteo 1:15 Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para
salvar os pecadores.
“Eu realmente não amo Cristo. Não é bom ser neutro?”
1 Coríntios 16:22 Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado.

“O que devo fazer para ser salvo?”
Atos 16:31 Creia no Senhor Jesus, e serão salvos.
“Como é que eu sei que Deus ira receber-me?”
Isaías 55:6-7 Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo; clamem por Ele enquanto está
perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se
ele para o Senhor, que terá misericórdia dele; volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom
grado o seu perdão.
“O que é a vida eterna?”
João 17:3 Esta é a vida eterna: que Te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste.
“Como é que irei mudar?”
2 Coríntios 5:17 Portanto, se alguém está em Christo, é nova criação. As coisas antigas já
passaram; eis que surgiram coisas novas!
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