Ir ao céu – Como posso garantir meu
destino eterno?
Tema Bíblico estudado no dia 25 de Setembro – 2014. Tema definido por meio de Enquete (disponibilizada
todas as semanas) no site www.gracajovem.com.br, acesse para votar.

Encare o fato. O dia em que cada um de nós entraremos na eternidade pode vir mais
cedo do que pensamos. Em preparação para esse momento, nós precisamos conhecer
esta verdade: Nem todo mundo irá ao céu. Como podemos ter certeza de que somos um
dos que passarão a eternidade no céu? Cerca de 2.000 anos atrás, os apóstolos Pedro e
João estavam pregando o Evangelho de Jesus Cristo a uma grande multidão em
Jerusalém. Foi então que Pedro fez uma declaração profunda que tem um grande
impacto mesmo em nosso mundo pós-moderno: “E não há salvação em nenhum outro;
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual
importa que sejamos salvos” (Atos 4.12).
Assim como era então, no clima atual de que “todos os caminhos levam ao céu”, essa não
é uma mensagem politicamente correta. Há muitos que pensam que todos podem ter o
céu sem Jesus. Eles querem as boas promessas de glória, mas não querem ser
incomodados pela cruz, e muito menos por Aquele que foi pendurado e ali morreu pelos
pecados de todos os que nEle creem. Muitos não querem aceitar a Jesus como o único
caminho e estão determinados a encontrar um outro caminho e que as consequências de
rejeitar essa verdade são uma eternidade no inferno. Ele nos disse claramente que
“...quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, todavia, se mantém rebelde contra o filho
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus” (João 3.33).
Alguns argumentam que é extremamente restritivo de Deus fornecer apenas um
caminho para o céu. Entretanto, francamente, a luz da rejeição rebelde da humanidade
contra Deus, é extremante abrangente da parte dEle fornecer um caminho para o céu.
Nós merecemos o julgamento e em vez disso, Ele nos dá uma maneira de escapar ao
enviar o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Quer alguém enxergue
isso como restritivo ou abrangente, é a verdade, e os Cristãos precisam manter a
mensagem bem clara de que o único caminho para o céu é através de Jesus Cristo.

www.gracajovem.com.br

Muitas pessoas hoje em dia têm acreditado em um evangelho diluído que exclui a
mensagem de arrependimento de seus pecados. Eles querem acreditar em um Deus
amoroso e sem julgamento que não requer nenhum arrependimento e nenhuma
mudança em seu estilo de vida. Eles podem dizer coisas como: “Eu creio em Jesus Cristo,
mas meu Deus não é um Deus que julga assim. Meu Deus nunca iria enviar uma pessoa
para o inferno”. No entanto, não podemos ter as duas coisas. Se professarmos que somos
Cristãos, devemos reconhecer cristo como Ele disse que é – O único caminho para o céu.
Negar isso é negar o próprio Jesus, pois foi Ele quem declarou: “Eu sou o caminho, e a
verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14.6).
A pergunta permanece: Quem vai realmente entrar no Reino de Deus? Como posso
garantir o meu destino eterno? A resposta a estas perguntas é encontrada na distinção
clara entre aqueles que têm a vida eterna e os que não. “Aquele que tem o Filho tem a
vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida” (1 João 5.12). Aqueles que
creem em Cristo, que aceitaram seu sacrifício como pagamento pelos seus pecados, e
que O seguem em obediência vão passar a eternidade no céu. Aqueles que O rejeitam
não vão. “Quem nEle crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê
no nome do unigênito Filho de Deus” (João 3.18).
Por mais impressionante que o céu seja para aqueles que escolhem Jesus Cristo como
Salvador, o inferno será muito mais terrível para aqueles que O rejeitam. A nossa
mensagem aos perdidos seria entregue com mais urgência se entendêssemos o que a
santidade e a justiça de Deus farão com aqueles que rejeitam a oferta completa de
perdão em Seu Filho Jesus Cristo. Não se pode ler a Bíblia seriamente sem se deparar
com essa verdade repetidas vezes – a linha foi desenhada. A Bíblia deixa bem claro que
existe apenas um caminho para o céu – através de Jesus Cristo. Ele nos deu este aviso:
“Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a
perdição, e são muitos os que entram por ela), porque estreita é a porta, e apertado, o
caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela” (Mateus
7.13,14).
Existe apenas um caminho para o céu e aqueles que seguem esse caminho chegarão lá
com certeza. Mas nem todo mundo está seguindo este caminho, permanecendo santo
até o fim.
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