
Palavra de Deus.  Pedro disse em sua primeira 
carta na Bíblia: “Desejai afetuosamente, como 
meninos novamente nascidos, o leite racional, 
não falsificado, para que por ele vades          
crescendo”  (1 Pedro 2:2). 
 Procure uma igreja batista tradicional agora 
e leia a Bíblia que é “...luz para o meu (e seu) 
caminho” (Salmo 119:105).  Se desejar, escreva 
para o endereço abaixo. Tenho certeza que será 
bem atendido. Deus te abençoe. Vejo você no Céu. 
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“...Assim diz o SENHOR: Eis que ponho diante 
de vós o caminho da vida e o caminho da 
morte”  (Jeremias 21:8). 
 Observamos no versículo acima DOIS 
CAMINHOS: o caminho da MORTE e o da VIDA.  
Meu caro amigo, a Bíblia revela que existem  
estes dois caminhos, mas é bom frisar que há 
um só caminho que leva ao Céu. 
 

“QUAL É O CAMINHO CERTO?” 
 

 Primeiro, vamos examinar o caminho que 
nos leva para a vida. Jesus Cristo disse: “...quem 
ouve a minha palavra e crê naquele que me   
enviou, tem a vida eterna, e não entrará em   
condenação, mas passou da morte para a 
vida”  (João 5:24). 
        Prezado leitor, a Bíblia esclarece bem sobre 
o caminho certo, o da vida.  Leia comigo as    
palavras de Jesus em João 14:6: “...Eu sou o 
caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao 
Pai, senão por mim”. 
 Da mesma forma, a Bíblia esclarece bem 
sobre o caminho da morte. 
 A Bíblia, que é a Palavra de Deus, ensina 
que todos os homens, sem Cristo, estão no 
caminho da morte.  Diz o Senhor Deus: “...não 
tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o 
ímpio se converta do seu caminho, e viva.     
Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, 
por que razão morrereis?”  (Ezequiel 33:11). 

 A Bíblia diz: “Portanto, assim como por um 
homem (Adão) entrou o pecado no mundo, e 
pelo pecado a morte, assim também a morte 
passou a todos os homens por isso que todos 
pecaram”  (Romanos 5:12). 
 O apóstolo Pedro disse sobre Jesus: “E em 
nenhum outro há salvação, porque também    
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual devamos ser         
salvos” (Atos 4:12).  Deus diz: “...Eis que ponho 
diante de vós o Caminho da VIDA e o da 
MORTE”  (Jeremias 21:8).  
 

“A ESCOLHA É SUA” 
 

 Se você deseja a salvação de sua alma e 
uma vida transformada, basta arrepender-se de 
seus pecados e confiar na obra feita por Jesus 
na cruz. “Ele morreu por nossos pecados e     
ressuscitou  para  nos  justificar” (Romanos 4:25). 
 Faça uma oração confiando firmemente no 
Senhor Jesus: “Senhor Jesus, eu sei que sou 
pecador.  Eu me arrependo e peço perdão.  Eu 
confio em Ti e O recebo pela fé como meu único 
e todo suficiente Salvador.  Obrigado pela vida 
eterna em nome de Jesus.  Amém”. 
 Querido amigo, você orou?  Foi realmente 
sincero com todo o seu coração? Recebeu 
Cristo? Entrou no caminho certo?  Eu espero que 
sim!  Como um novo bebê, agora você também 
precisa de leite, não o de vaca, mas sim da    


