Você está a salvo de Deus?
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Eles entenderam errado o significado de salvo, leva à idéia de "fazendo-se a
salvo". Se o homem precisa ser salvo, é porque não está a salvo Você não fala de ser salvo a
menos que haja inferno, a menos que haja perigo, a menos que nós, a raça humana, não
estejamos a salvo. O inferno pode nos fazer mal, pode nos pegar, o inferno está sedento por
almas de homens maus, e isso nos assusta Porque nós somos esses homens. O inferno não é
a razão pela qual os homens não estão seguros, há algo lá que é ainda mais assustador que o
inferno, da qual os homens precisam de proteção. Sabe de uma coisa? E isso torna tão
inseguro para nós o caminhar neste mundo de homens pecadores, ainda que seja na calçada.
O que o faz tão inseguro? Com certeza não é o inferno, certamente não é o diabo. Pessoal, é
algo ainda mais perigoso do que aquelas coisas, é o pior pesadelo do homem. Ele
disse: "Homens não se enganem, abram seus olhos, as coisas que vocês tem que temer não é
o que geralmente temem, é algo a mais. Sim, eles temem o inferno como podes ver, mas
temem a Deus? Não, eles não temem a Deus. Eu vos avisarei a quem devem temer." Lucas
12.5: "Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno; sim, digo, a esse
temei. " Sim, eu digo a vocês: não temam ao inferno, não temam a morte, não temam ao diabo.
Cristo disse: "Temei, ao que tem essa autoridade" Em Mateus 10:28: "Temam aquele que pode
destruir almas e corpos no inferno" Algumas pessoas dizem: "Meu Deus não é assim, meu
Deus não faria isso" Deixe-me lhe dizer algo: Seu Deus não é o Deus das Escrituras. Um dos
textos mais assustadores na Bíblia é o Salmo 50 verso 22, Sabe o que Deus planeja fazer com
os pecadores? Uma tradução diz: "Rasgar no meio" Todas as traduções dizem: Deus está
ameaçando rasgar os pecadores em pedaços. O Senhor é aquele, como vimos semana
passada em Lucas 19:27, que diz: "Trazei-os aqui e executai-os na minha presença". Este é o
Deus das Escrituras Este é o seu Deus? Romanos, capítulo 5, verso 9 Me digam, vocês leram
isso! Deixe que teus olhos vejam esse versículo bem ali e me digam o que é o que esse
versículo diz a respeito do que temos que ser salvos! Da ira de Deus. É a ira de Deus, é o
próprio Deus que tem a ira, não é como a se ira fosse alguma coisa separada ou algo bem
longe dEle. É a ira de Deus. Ele esta dizendo: "Você tem que estar a salvo de Deus". Ele é a
sua maior necessidade de salvação, é dEle que você precisa ser salvo. É disto que os homens

precisam ser salvos. Pecadores não estão a salvo porque Deus esta lá, porque Deus não é
seguro, Oh! Como os homens deveriam temer. Estou te dizendo, alguns de vocês sentados
aqui neste recinto, que tem falsas profissões fé, não valem o dinheiro que tem em seus bolsos,
nunca verdadeiramente se submeteram a Cristo. Saem por aí com essa obscura decepção de
estar a salvo, gosta de aliviar seus medos e dizer: "Vai dar tudo certo". Este Deus esta lá, e Ele
está vindo atrás de você, e eu te direi o que suas falsas profissões de fé fazem: Elas
aumentam à maldade e aumentam a ira, e aumentam o que Deus trará sobre tua cabeça muito
em breve, se você não buscar refúgio em Seu Filho. Só há um lugar seguro, pessoal. Você não
está a salvo aonde você está, fora de Cristo. Você pode ter a maior profissão de fé do mundo,
mas se estiver fora de Cristo, se você está enganado é melhor temer! Cristo, o próprio
Salvador te avisou: "Temei-O" As pessoas saem por aí com essa ideia: "Deus nunca põe
ninguém no inferno, teus próprios pecados é que te levam prá lá" Oh, você não tem lido direito
sua Bíblia se você pensa assim. Cristo diz: "Temei aquele que, depois de matar tem, poder
para lançar no inferno" Pense nisso, será Deus. Se você vai para o inferno, você que está aqui,
será Deus quem vai te enviar para lá, e Ele o fará, e Ele o fará! Certamente, Ele não é seguro.
Você pensa que Deus teria alguma relutância em jogar pecadores ao inferno? Ele não tem. O
inferno está se enchendo neste exato momento. Só porque algumas pessoas lá na Índia ou em
algum lugar da África, vivendo em sua maldade, contemplando o que podem da Glória de Deus
na criação, e o recusam, o negam, o suprimem... Estou dizendo que não há relutância em
Deus para levar a alguém assim e jogá-lo no inferno e eles se vão pra lá aos milhões. Veja,
quando toda a terra tremer à Sua voz e as rochas se quebrarem em pedaços diante dEle, você
crê que pode ficar em pé diante dEle? Pode sentir isso pecador? Você não está a salvo! Ouçame! As Escrituras não chamam o pecador de filho da ira por nada, significa que há ira contra
você agora mesmo! As pessoas tem essa ideia: "Deus está violentamente irado com aquelas
pessoas no inferno". Deixe-me te dizer isto: "Há alguns de vocês sentados nesta sala aqui,
agora mesmo, e Deus está ainda mais violentamente irado com alguns aqui do que com os que
Ele está atormentando no inferno". Bom... porque ainda estou aqui? Porque o seu tempo ainda
não acabou. Você pode imaginar? Pode imaginar você caminhando agora mesmo neste tecido
decaidamente podre sobre algum grande abismo. E você está caminhando sobre ele e cada
vez que você peca, BUM! Aqui está outro peso sobre você. E você peca novamente, BUM! Há
outro peso, e lhe pressiona, e lhe pressiona sobre este tecido podre, há uma boca bem aberta
escancarado no inferno, e cada vez que você peca Deus pressiona, Deus pressiona, esse peso
vai pra baixo, e aquela grande porta, a porta da ira de Deus bombeando pronta pra sair, e você
provoca a própria mão que a mantém fechada, você a chuta, você a chuta com cada um dos

seus pecados, você odeia Deus, odeia Seu povo, odeia Sua a Palavra. Me diga isso: Se você
ainda não se prostrou diante de Jesus Cristo, você pode ter um conceito de Deus em sua
mente, você pode ter alguma decepção achando que vai para o céu, mas você não vai. Não
são os que O chamam Senhor, Senhor, são os que o fazem a vontade do Pai que está no céu.
Você está a salvo de Deus? A pequena oração de pecadores não vai te manter a salvo.
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