O Inferno

DE FOGO
ALMAS PERDIDAS TORTURADAS
QUEIMANDO PARA SEMPRE!

Jesus Cristo acreditava num inferno de fogo, por
isso Ele deixou o seio do Pai e veio para este mundo
de tristezas. Deixou as ruas de ouro e o cântico dos
anjos para vir a esta terra para ser cruciﬁcado, para
que você e eu pudéssemos escapar do inferno de
fogo.
Em Lucas 16:23-24 Ele disse: “E no inferno, ergueu
os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe
Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai
Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro,
que molhe na água a ponta do seu dedo e me
refresque a língua, porque estou atormentado nesta
chama.” E em Marcos 8:36, Jesus disse: “Pois, que
aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e
perder a sua alma?”
Um dia, no inferno, você não terá que ser
incomodado por algum cristão tentando
entregar-lhe um folheto evangelístico. Nem terá que
se preocupar com um evangelizador batendo à sua
porta e convidando-o para ir à igreja. Não senhor,
mas você estará então se lembrando de cada sermão
sobre o evangelho que você ouviu, de cada folheto
que você jogou fora ou rasgou, de cada palavra
carinhosa de uma mãe ou de um pregador, ou de um
cristão amigo apelando para que você se salve. Você
será como o homem rico em Lucas 16:23-24. Você
estará gritando e implorando uma gota de água para
refrescar sua língua ressecada! Mas será tarde
demais!

Em Mateus 23:33 Jesus disse: “Serpentes, raça de
víboras! como escapareis da condenação do
inferno?”
Pense nisso, Amigo, será que o inferno é o lugar
onde você deseja passar a eternidade?
A Bíblia diz em Salmos 9:17: “Os ímpios serão
lançados no inferno, e todas as nações que se
esquecem de Deus.” Você quer passar a eternidade
com o diabo e seus anjos? Em Mateus 25:41b, Jesus
lhe dirá: “...Apartai-vos de mim, malditos, para o
fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos;”
Meu Amigo, não deixe ninguém convencê-lo de
que quando você morrer tudo acabará. A Bíblia diz
em Hebreus 9:27: “E, como aos homens está
ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o
juízo,” Deus está dizendo que agora é o tempo de
preparar-se para encontrá-lo, porque o dia do
julgamento pode ser hoje. A Bíblia diz em Apocalipse
20:15: “E aquele que não foi achado escrito no livro
da vida foi lançado no lago de fogo.”
Meu Amigo, eu apelo a você, em nome de Jesus,
que abandone sua vida pecaminosa e perversa e
clame por uma vida nova em Jesus Cristo. Houve
tempo em que eu também estava andando pelo
caminho que leva ao inferno de fogo. Então eu
pensei comigo mesmo: - deve haver um caminho
melhor. Então dei meu coração e alma a Jesus Cristo.
Agora posso reivindicar este versículo da Bíblia para
minha vida. 2 Coríntios 5:17 diz: “Assim que, se

alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.”
Obrigado, Jesus!
Se você está perdido e gostaria de ter seu nome
escrito no Livro da Vida do Céu, para escapar do
inferno de fogo, ore simplesmente de todo o
coração: “Senhor Jesus, perdoa-me dos meus
pecados, entra no meu coração neste momento e
salva-me. Amém. A Bíblia diz em Romanos 10:9: “A
saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor
Jesus, e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.”
Se você já colocou totalmente sua fé em Jesus
Cristo, você pode estar certo de ter um lar no céu! 1
João 5:13 diz: “Estas coisas vos escrevi a vós, os que
credes no nome do Filho de Deus, para que saibais
que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome
do Filho de Deus.”
Por favor, envie-nos este folheto preenchido, para que possamos
saber que você decidiu conﬁar em Jesus Cristo como SEU Salvador.
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