
Somente a menção do nome causa
medo no coração. À medida que os
números aumentam, a pergunta que
permanece em nossas mentes é: "Eu
sou o próximo?" As pessoas estão
doentes em navios, aviões e em
países estrangeiros. Ninguém nunca
pensou que esse tipo de coisa iria
acontecer. Poderíamos ter o vírus e
não saber até que seja tarde demais.
Essas palavras, tarde demais,
parecem ecoar em nossas mentes.
"Por que eu não fiz isso ou aquilo
para me preparar? Por que eu não
ouvi?"

Infelizmente, não podemos voltar no
tempo para mudar as coisas que
fizemos de errado. Na verdade,
temos apenas esse momento para
decidir o que fazer.



Se tivéssemos encontrado
a primeira pessoa que
recebeu esse vírus temido,
poderíamos ter impedido
que ele se espalhasse para

outras pessoas. Mas o vírus já estava
nessa pessoa! Ele estava espalhando
o vírus sem saber. O tempo para
evitar a infecção havia passado. Era
tarde demais!

Isso me lembra outro evento que
aconteceu na história. Deus criou um

mundo perfeito e colocou
o primeiro homem e
mulher em um belo jardim.
Nesse lugar maravilhoso
havia apenas uma lei. No

meio do jardim estava a Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal.
Deus ordenou ao homem que não
comesse da árvore; se ele fizesse, ele
morreria.

Nós sabemos o que aconteceu, no
entanto. Adão desobedeceu a Deus,
comeu da árvore e se tornou um
pecador.



A Palavra de Deus diz:
“Portanto, assim como
por um só homem
entrou o pecado no
mundo, e pelo pecado a
morte, assim também a
morte passou a todos os

homens, porquanto todos pecaram.”
Romanos 5:12. Você vai morrer de
coronavírus? Nós não sabemos. Mas
sempre que você morrer, você morrerá
em seus pecados e será lançado em um
lugar de punição ardente chamado
Inferno.

A natureza pecaminosa foi passada
de Adão a todos nós. Estamos
infectados com aquilo que resultará
em nossa destruição eterna. Pense
por um momento. Como já mentiu?
Você já olhou para um homem ou
mulher com desejo em seu coração?
Você já roubou alguma coisa? Se
você for honesto, responderá "sim" a
todas as perguntas. Todos nós somos
pecadores em perigo do julgamento
de Deus.

Existe suficiente em sua vida para
sa�sfazer a jus�ça de Deus?



A Palavra de Deus
diz: “Mas todos
nós somos como
o imundo, e todas
as nossas
injustiças como

trapo da imundícia;” Isaías 64:6.
Lembre-se das palavras: "Tarde
demais?" É tarde demais para nós!
Nós fomos "infectados" quando
fomos concebidos. Todo o bem que
você pensa que fez não pode vencer
o pecado que está em seu coração.
Parece não haver esperança. Mas
existe!

A Palavra de Deus diz: “Porque Deus
amou o mundo de tal
maneira que deu o seu
Filho unigénito, para
que todo aquele que
nele crê não pereça,
mas tenha a vida
eterna.” João 3:16. Deus enviou Seu
Filho (o Filho de Deus) para suportar
a punição por nossos pecados. Jesus
Cristo fez isso quando morreu na
cruz. Ele aceitou nossa morte e foi
enterrado.



Boas notícias! Jesus não
ficou na tumba! Ele
ressuscitou dos mortos,
provando para nós que
Ele é o Filho de Deus e
que Ele é capaz de nos
salvar. “Porque também

Cristo morreu uma só vez pelos
pecados, o justo pelos injustos, para
levar-nos a Deus; sendo, na verdade,
morto na carne, mas vivificado no
espírito;” 1 Pedro 3:18. Seu sangue
foi derramado na cruz e Deus aceitou
o sangue como pagamento pelos
nossos pecados. A única coisa que
devemos fazer é aceitar o que Jesus
fez. A Palavra de Deus diz: “e (Deus)
que nos tirou do poder das trevas e
nos levou ao reino de seu amado
Filho; em quem temos redenção, a
saber, a remissão de pecados;”
Colossenses 1:13-14.

Quando você é chamado a
permanecer diante de Deus, todas as
suas boas ações não significam nada.
Você está pronto para recorrer a
Deus e aceitar Sua provisão para
você?



A Palavra de Deus diz:
Apocalipse 20: 12 “E
vi os mortos, grandes
e pequenos, diante do
trono; e livros foram
abertos; e outro livro
foi aberto, esse livro
da vida; e os mortos

foram julgados pelas coisas escritas
nos livros, de acordo com suas
obras.” Como os mortos podem
estar de pé? É porque quando
morremos não deixamos de viver. Se
você conhece Jesus como seu
Senhor e Salvador, estará com Ele no
céu. Se você não aceitou Jesus como
seu Senhor e Salvador, estará no
inferno aguardando esse
julgamento. Observe que você será
julgado pelas coisas escritas nos
livros - Deus conhece todos os
pecados que você cometeu. Então, o
Livro da Vida será aberto.
Apocalipse 20:15 -

“E todo mundo que não foi
encontrado escrito no livro da

vida, foi jogado no
lago de fogo.”



Esse é o futuro que você deseja? O
tempo está acabando e em breve
você dirá essas palavras para a
eternidade: "Tarde demais!"

Esperamos e oramos
para que em breve seja
encontrada uma vacina
contra o Coronavírus.
Você pode imaginar a

pessoa que rejeitaria a mesma
vacina que poderia salvar vidas?
Quem rejeita o perdão dos pecados
e a salvação através de Jesus Cristo é
como a pessoa que rejeitaria a
vacina; apenas rejeitar a Cristo será a
decisão que condena uma pessoa
ao inferno para sempre.

Se você quer aceitar o presente da
salvação de Deus, é isso que você
deve fazer. Lembre-se de que suas
boas obras, sua associação com a
igreja, sua família, tudo isso não afeta
sua posição com Deus.

Somente Jesus Cristo oferece
perdão e salvação totais.



Deus, eu sei que sou pecador...
“Porque todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus;” Romanos
3:23

E o castigo do meu pecado será o
lago de fogo por toda a
eternidade.
“E todo mundo que não foi
encontrado escrito no livro da vida,
foi jogado no lago de fogo.”
Apocalipse 20:15

Eu acredito que Jesus é o Filho de
Deus e que Ele morreu para
perdoar meu pecado e ressuscitou
dos mortos.
“Porque, se com a tua boca
confessares a Jesus como Senhor, e
em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, será
salvo;” Romanos 10:9

Estou deixando minha vida
pecaminosa e indo até você.
“Procure o Senhor enquanto você
pode encontrá-lo, invoque-o
enquanto ele estiver próximo. Deixe
o ímpio o seu caminho, e ohomem



maligno os seus pensamentos; volte-
se ao Senhor, que se compadecerá
dele; e para o nosso Deus, porque é
generoso em perdoar.” Isaias 55:6-7

Peço que perdoe meu pecado e
me salve. Minha fé e esperança
estão em Jesus Cristo e Sua
salvação. Oro em nome de Jesus.

“Porque: Todo aquele que invocar o
nome do Senhor será salvo.”
Romanos 10:13

Si quieres la salvación y la paz de
Dios, ora así:

Deus, eu sei que sou pecador e o
castigo pelo meu pecado será o
lago de fogo por toda a
eternidade. Eu acredito que Jesus
é o Filho de Deus e que Ele morreu
para perdoar meu pecado e
ressuscitou dos mortos. Estou
deixando minha vida pecaminosa
e indo até você. Peço que perdoe
meu pecado eme salve.Minha fé e
esperança estão no Senhor Jesus
Cristo e em Sua salvação. Eu oro
em nome de Jesus.



Se você tomou a decisão de confiar
em Jesus Cristo como seu Senhor e
Salvador, você se tornou um filho de
Deus e seu nome está no Livro da
Vida. Isso significa que você não
ficará doente com o coronavírus?
Isso está nas mãos de Deus. Mas isso
significa que, o que quer que
aconteça na sua vida,

Você é um filho de Deus e Ele
cuidará de você.

Confie Nele e permita que Ele encha
seu coração com Sua paz. A Palavra
de Deus diz,

“Você (Deus) manterá em paz aquele
cuja mente estiver fixada em você;

porque ele confia em você.”
Isaias 26:3

Não deixe esta mensagem ser
ignorada! Prepare-se agora para a
eternidade antes que seja tarde

demais!
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