Prezado leitor(a), em qual parte você está
enquadrado? Jesus, depois da sua ressurreição
apareceu aos seus discípulos e deu-lhes este
mandamento: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho
a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; mas
quem não crer será condenado”. (Marcos 16:15,16). "Nós
somos de Deus; aquele que conhece a Deus ouve-nos;
aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto
conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do
erro”. (I João 4:6).
Lembrete:
Deus ama você e quer salvar também a sua família.
Portanto leia com fé em voz alta esta mensagem para a
sua família ouvir.
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EM QUAL PARTE VOCê ESTá?
"E acontecerá em toda a terra, diz o
Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas
(eliminadas), e perecerão; mas a terceira parte
restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo
fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a
provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu
nome, e eu a ouvirei; direi: É meu povo; e ela dirá: O
Senhor é meu Deus”. (Zacarias 13:8-9).
A Bíblia, que é a Palavra de Deus, separa duas
partes da terra e declara o seu fim; mas a terceira parte
restará nela. Em sua carta, o Apóstolo Pedro revela que
essas três partes são: ímpios, pecadores e justos,
dizendo: "E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o
ímpio e o pecador?" (I Pedro 4:18).
O ímpio - "Como labareda de fogo, tomando
vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não
obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo;
os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a
face do Senhor e a glória do seu poder. Quando vier para
ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável
naquele dia em todos os que crêem”. (II Tessalonicenses
1:8-10). O salmista revela quem é a pessoa do ímpio

dizendo: "Pelo que a soberba os cerca (os ímpios) como
um colar; vestem-se de violência como de um adorno. São
corrompidos e tratam maliciosamente de opressão; falam
arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a
sua língua percorre a terra. E dizem: Como o sabe Deus?
Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são
ímpios; e, todavia, estão sempre em segurança, e se lhes
aumentam as riquezas”. (Salmos 73:6,8,9,11,12).
Portanto, os ímpios não conhecem a Deus e nem querem
conhecê-Lo. Mas Deus que é misericordioso dá uma
oportunidade ao ímpio; ainda que este se rebele contra o
seu Criador. "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu
caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se
converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para
o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar”. (Isaias
55:6-7). "Todavia, Deus não tem prazer na morte do ímpio,
antes quer que todos os homens se salvem e venham ao
conhecimento da verdade" (I Timóteo 2:4).
O pecador - Este conhece a Deus, mas não
obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
"Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram
como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus
discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato
seobscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,

pois mudaram a verdade, de Deus em mentira, e
honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que
é bendito eternamente, Amém”. (Romanos 1:21,22,25).
"Porque é impossível que os que já uma vez foram
iluminados, e provaram o dom celestial, e se fizeram
participantes do Espírito Santo, e provocaram a boa
palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e
recaíram, sejam outra vez renovados para o
arrependimento; pois assim, quanto a eles, de novo
crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao
vitupério.”(Hebreus 6:4-6). "Porque se pecarmos
voluntariamente, depois de termos recebido o
conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício
pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de
juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários”.
(Hebreus 10:26,27). Portanto, essas pessoas pecadoras,
se retiram para a perdição, “porque não receberam o
amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes
enviará a operação do erro, para que creiam à mentira;
para que sejam julgados todos os que não deram crédito à
verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade." (II
Tessalonicenses 2:10-12).
Os justos - A palavra de Deus nos fala que: "Os
justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre”.
(Salmo 37:29).

