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qualquer coisa eu admito que eu ainda nem saiba se 
Deus existe. Como alguém pode realmente dizer que 
Deus existe? 
R. Alguns Homens Afirmam que Deus não existe, ou que 
eles não estão certos de que Deus existe. Entretanto, a 
existência de Deus não se baseia na opinião de nenhum 
homem. A Bíblia afirma o inegável fato de que Deus é 
absolutamente real:  
Gênesis 1:1  No principio criou Deus os céus e a terra. 
O Mundo ao nosso redor esta continuamente testificando o 
fato de que existe um Criador e sustentador de todas as coisas. 
A natureza esta em voz alta proclamando a cada um de nos 
que existe um Grande Arquiteto Mestre por traz de tudo isto:  
Salmos 19:1-3  Os céus declaram a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz 
declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a 
outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça 
a sua voz.   
Você vê, profundamente dentro de cada ser humano sabem 
que existe um Deus; e eles também sabem que estão em 
problemas com este Deus:  
Romanos 1:19-20  Porquanto o que de Deus se pode 
conhecer neles se manifesta, porque Deus lho manifestou. 
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do 
mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se 
entendem, e claramente se vêem pelas coisas que estão 
criadas, para que eles fiquem inescusáveis; 
P. Eu tenho que concordar com você que eu tenho visto 
bonitas flores e admiráveis criaturas, eu também tenho 
pensado de tempo em tempo que um deus teria feito 
tudo isto; mas muitas vezes eu me surpreendo com esta 
pergunta “que Deus?” Muitas religiões clamam que o 
deus deles é verdadeiro. Qual deus é o correto? 
R. Você levantou uma excelente questão. O mundo esta 
cheio de religiões e seus deuses particulares, e muitas das 
idéias deles a respeito da natureza de Deus entram em 
conflito. Mas a Bíblia nos ensina que nos podemos saber 
com certeza o Único e verdadeiro Deus: 
Isaias 45:5-6  Eu sou o SENHOR, e não há outro; fora de 
mim não há Deus; eu te cingirei, ainda que tu não me 
conheças;  Para que se saiba desde o nascente do sol, e 
desde o poente, que fora de mim não há outro; eu sou o 
SENHOR, e não há outro. 
Isaias 45:20-22  Congregai-vos, e vinde; chegai-vos 
juntos, os que escapastes das nações; nada sabem os que 
conduzem em procissão as suas imagens de escultura, 
feitas de madeira, e rogam a um deus que não pode salvar. 
Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos; 
quem fez ouvir isto desde a antigüidade? Quem desde 
então o anunciou? Porventura não sou eu, o SENHOR? Pois 
não há outro Deus senão eu; Deus justo e Salvador não há 
além de mim. Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os 
termos da terra; porque eu sou Deus, e não há outro. 
A Bíblia declara que Jesus Cristo e o Único e possível Salvador:  
Atos 4:10,12  ...que em nome de Jesus Cristo, o 
Nazareno,...  E em nenhum outro há salvação, porque 

também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre 
os homens, pelo qual devamos ser salvos. 
P. Você esta dizendo que Jesus é    Deus? 
R. Sim! A Bíblia Claramente ensina que Jesus é o Deus da 
Bíblia, manifestado na carne:  
João 1:1,14  No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
com Deus, e o Verbo era Deus.  E o Verbo se fez carne, e 
habitou entre nós,... 
P. Mas não é Jesus chamado o "Filho de Deus"? E, se 
ele tem um filho, então deve haver um pai. Quantos 
deuses existem?    

R. Sim, é verdade que Jesus é chamado de "Filho de Deus". 
No entanto, a Bíblia declara que Jesus é inquestionavelmente 
o eterno Deus. A Bíblia também ensina que o Pai é o Deus 
eterno. A verdade é que a pessoa de Deus é demasiado 
complexa para nós meros homens (uma vez que somos 
criaturas de inteligência limitada) para tentar descobrir:  
Hebreus 1:8  Mas, do Filho, diz: Ó Deus, o teu trono 
subsiste pelos séculos dos séculos;... 
Deus revela-se como três Pessoas, ainda Ele insiste em que 
Ele é um só Deus:  
I João 5:7  Porque três são os que testificam no céu; o 
Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um.  
Deuteronômio 6:4  Ouve, Israel, o SENHOR nosso Deus é o 
único SENHOR. 
P. Você parece referir-se muito a citação da Bíblia 
naquilo que diz, mas eu ouvi que a Bíblia é apenas um 
velho livro escrito por homens? 
R. É verdade que a Bíblia é um livro antigo, mas 
absolutamente não é a palavra dos homens. Profetas de 
Deus movidos pelo Espírito Santo escreveram as palavras 
que saíram diretamente de Sua própria boca. Desta 
maneira, Deus utilizou esses homens como escribas para 
gravar Sua comunicação para a humanidade: 
II Pedro 1:20-21  Sabendo primeiramente isto: que 
nenhuma profecia da Escritura é de particular 
interpretação.  Porque a profecia nunca foi produzida por 
vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus 
falaram inspirados pelo Espírito Santo. 
II Timoteo 3:16   Toda a Escritura é divinamente 
inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para 
corrigir, para instruir em justiça;  
Assim, toda a Bíblia é a Palavra de Deus. Toda Palavra de 
Deus é pura e santa e é totalmente confiável. A Bíblia é a 
última e final autoridade em tudo o que ela declara. 
P. Para dizer a verdade, eu realmente não entendo uma 
vez que não sou uma pessoa má. Por qual razão seria 
necessário Deus morrer por mim? 
R. A terrível realidade é que todos os homens têm caído 
em pecado e de ter quebrado a lei de Deus. Você vê, de 
acordo com o Deus da Bíblia, todos os homens são maus e 
ímpios desesperadamente:  
Romanos 3:12  Todos se extraviaram, e juntamente se 
fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só.  
Jeremias 17:9  Enganoso é o coração, mais do que todas 
as coisas, e perverso; quem o conhecerá? 

Deus é perfeito, justo, e santo. Ele exige obediência absoluta a 
todos os Seus mandamentos. A incapacidade de obedecer a um só 
mandamento é suficiente para trazer-nos o Seu castigo terrível:  
Tiago 2:10  Porque qualquer que guardar toda a lei, e 
tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.  
Se formos honestos com nós próprios, temos de admitir 
que nós (junto com qualquer outra pessoa) temos pecado:  
I João 1:8  Se dissermos que não temos pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 
Romanos 3:23  Porque  todos pecaram e destituídos estão 
da glória de Deus;  
Ezequiel 18:4  …a alma que pecar, essa  morrerá.   
Como vimos anteriormente, o princípio bíblico de que a 
pena para o pecado é a morte, e da morte que Deus tem em 
vista é a segunda morte, a de serem destruídos eternamente 
no lago de fogo. 
P. Você acha realmente que Deus irá destruir as 
pessoas no lago de fogo? 
R. Sim. Pecado é extremamente ofensivo para Deus. 
Pecado é tão feio para o infinitamente santo Deus que Ele 
deve eternamente destruir aqueles que desobedecerem A 
Suas Leis:  
Apocalipse 20:15  E aquele que não foi achado escrito no 
livro da vida foi lançado no lago de fogo.  
Malaquias 4:1  Porque eis que aquele dia vem ardendo 
como fornalha; todos os soberbos, e todos os que cometem 
impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir 
os abrasará, diz o SENHOR dos Exércitos, de sorte que lhes 
não deixará nem raiz nem ramo. 
P. Você está dizendo que uma pessoa condenada à pena do 
inferno será destruída e deixara de existir para sempre? 
R. Isto é horrível, mas temos de dizer que a resposta é sim! 
A Bíblia ensina que Deus, de acordo com o seu processo 
de julgamento, ira a destruir este mundo e a humanidade 
junto com ele. O homem será completamente destruído 
pela ira do Poderoso Deus:  
Salmos 37:20  Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do 
SENHOR serão como a beleza das pastagens; desaparecerão, 
em fumaça se desfarão. 
II Pedro 3:10  Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de 
noite; no qual os céus passarão com grande estrondo, e os 
elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que 
nela há, se queimarão. 
P. A maneira como você fala de Deus é alarmante. 
Pensei que cristãos acreditavam em uma espécie de 
Deus gentil, que amou a todos. Deus é tão assustador 
como você descreve? 
R. Deus é amoroso e misericordioso, mas Ele também é 
santo e justo e que detém os homens criados em Sua imagem 
e semelhança responsáveis pelas suas transgressões contra 
a sua lei. Os verdadeiros fiéis a Bíblia desejam alertar 
outras pessoas, porque Deus em fato é pra ser temido:  
II Corintios 5:11  Assim que, sabendo o temor que se deva 
ao Senhor, persuadimos os homens,…  
Naum1:2  O SENHOR é Deus zeloso e vingador; o SENHOR é 
vingador e cheio de furor; o SENHOR toma vingança contra 

os seus adversários, e guarda a ira contra os seus 
inimigos.  
Hebreus 12:29  Porque o nosso Deus é um fogo consumidor.  
Jeremias 5:22  Porventura não me temereis a mim?   diz o 
SENHOR; não tremereis diante de mim, que pus a areia por 
limite ao mar, por ordenançe eterna, que ele não 
traspassará?… 

A idéia de um sorridente, dócil Jesus, feliz com todas as 
pessoas, é apresentado por muitas igrejas de hoje. Mas essa 
idéia é totalmente falsa. Jesus Cristo está irritado com os 
pecados da humanidade, e é Ele quem irá condenar o ímpio 
e o trará ao julgamento final de uma destruição eterna:  
Salmos 7:11  …Deus que se ira todos os dias. 
Mateus 10:28  E não temais os que matam o corpo e não 
podem matar a alma; temei antes aquele que pode fazer 
perecer no inferno a alma e o corpo.  
P. Eu sei que depois de ouvir tudo isto, gostaria muito 
de evitar a pena do inferno. O que tenho que fazer para 
não perecer eternamente? 
R. Você tem que entender que a situação da humanidade 
não é boa. Por causa de nossos pecados, não podemos 
responder de forma adequada para a chamada do 
Evangelho e arrepender-nos e crer. Nós estamos mortos 
espiritualmente e, portanto, incapazes de realizar qualquer 
trabalho que possa trazer-nos salvação: 
Efesios 2:1  E vos vivificou, estando vós mortos em 
ofensas e pecados.  
Gálatas 2:16  …porquanto pelas obras da lei nenhuma 
carne será justificada.  
Na verdade, a Bíblia indica que a salvação é 
completamente impossível para os homens de obter pelos 
seus próprios esforços. Só Deus pode salvar o pecador:  
Mateus 19:25-26  Os seus discípulos, ouvindo isto, 
admiraram-se muito, dizendo: Quem ponderá pois salvar-
se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é 
isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 
P. Vocês estão dizendo que vou perecer, 
independentemente do que eu faço? Será que Existe 
alguma esperança? 
R. Sim, há esperança. A esperança reside em Deus. Ele 
deve fazer todo o trabalho em salva-lo:  
Joao 3:16  Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que 
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
João 1:12-13  Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu 
nome; Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade 
da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 
P. Eu não acho que eu entendi muito bem como Deus 
salva as pessoas. Quem são aqueles que Ele tem 
piedade? E como eu posso saber que sou um dos que 
podem receber esta misericórdia? 
R. Deus desenvolveu um plano de salvação de acordo com 
a eleição. Ele escolheu um aqui e outro ali, exclusivamente 
baseado em seu próprio prazer. Não são as boas obras dos 
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homens que os salvam, mas a perfeita realização do 
trabalho que o Senhor Jesus fez é quem salva.  
Efesios 1:4-5  Como também nos elegeu nele antes da 
fundação do mundo, para que fôssemos santos e 
irrepreensíveis diante dele em amor; E nos predestinou 
para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, 
segundo o beneplácito de sua vontade,  
João 15:16   Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos 
escolhi a vós, e vos nomeei,…  
Romanos 9:11-13  Porque, não tendo eles ainda nascido, 
nem tendo feito bem ou mal (para que o propósito de Deus, 
segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas 
por aquele que chama), Foi-lhe dito a ela: O maior servirá 
o menor. Como está escrito: Amei a Jacó, e odiei a Esaú.  
P. Como posso saber se Deus tem me escolhido para ser 
salvo? 
R. Você pode ser um dos escolhidos de Deus (eleito) ou 
você pode não ser. Deus sabe aqueles que Ele tem a 
intenção de salvar, por isso temos que deixar a questão da 
"eleição" completamente à vontade soberana de Deus. No 
entanto, podemos ir a Ele em oração. Deus nos permite que 
vamos até Ele humildemente (reconhecendo nossos 
pecados e nossa condição de estar sob a sua ira), a fim de 
que possamos clamar por perdão:  
Lucas 18:13  O publicano, porém, estando em pé, de longe, 
nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no 
peito, dizendo: Ó Deus, tem  misericórdia de mim, pecador!  
Hebreus 4:16  Cheguemos, pois, com confiança ao trono 
da graça, para que possamos alcançar misericórdia e 
achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 
Pecadores deverão ser atraídos pela pessoa de Deus. Ele é 
um Deus de misericórdia. Chorar e clamar por misericórdia 
é um privilégio que Deus permite que nós assim o 
façamos. Assim como rebeldes condenados a morrer, nós 
podemos buscar o glorioso Reino do Céu para o perdão de 
nossos pecados (por causa do Cristo de Deus):  
Miquéias 7:18  …Ele não retém a sua ira para sempre, 
porque tem prazer na sua benignidade.  
Marcos 10:47-48   E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, 
começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem 
misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se 
calasse; mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi! 
tem misericórdia de mim.  
Jesus ouviu o mendigo cego e o seu clamor por misericórdia 
e lhe deu a sua visão física. Isto nos permite saber que 
Cristo tem muita compaixão e misericórdia para com os 
pecadores.  
P. Clamarei então por misericórdia para que Deus me 
salve da destruição?  
R. Temos de ser cuidadosos. Não existe nenhuma fórmula para 
se obter salvação. Isto esta inteiramente nas mãos de Deus:  
Romanos 9:15  Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de 
quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu 
tiver misericórdia.  

P. Eu acho que vou ir ate a Deus e pedir-lhe por 
misericórdia. Quanto tempo você acha que Deus ira 
responde-me?  
R. Nós não podemos fixar qualquer prazo a Deus, meu 
amigo. Deus salva um indivíduo (se for Seu bom prazer de 
fazê-lo) em seu próprio tempo e modo:  
Salmos 130:5   Aguardo ao SENHOR; a minha alma o 
aguarda, e espero na sua palavra.  
Lamentações 3:26  Bom é ter esperança, e aguardar em 
silêncio a salvação do SENHOR.  
Salmos 123:2  Assim como os olhos dos servos atentam 
para as mãso dos seus senhores, e os olhos da serva para as 
mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o 
SENHOR nosso Deus, até que tenha piedade de nós.  
Temos de esperar por Deus para Ele fazer o trabalho da 
salvação. No entanto, enquanto você espera no Senhor para 
te salvar, esteja ciente de que a salvação é um assunto 
urgente. Isto porque nenhum de nós sabe o dia da nossa 
morte. Os nossos dias podem ser muito poucos. Além 
disso, muitos fiéis estão aprendendo a partir da Bíblia, que 
o tempo tem diminuído muito para o retorno do Senhor 
Jesus Cristo e a destruição deste mundo. 
P. Você acha que o mundo vai terminar muito em breve? 
R. Sim! Vamos ver o retorno do Senhor em 21 de maio de 
2011, e o fim do mundo, em 21 de outubro de 2011:*  
I Tessalonicenses 4:16-18  Porque o mesmo Senhor descerá 
do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta 
de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados 
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos 
ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto 
consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 
Apocalipse 10:5-6  O anjo que vi em pé sobre o mar e 
sobre a terra levantou a mão direita ao céu, e jurou por 
aquele que vive pelos séculos dos séculos, …que não 
haveria mais demora,  
P. Pode ser que realmente haja tão pouco tempo?  
R. Você está correto que não há muito tempo de sobra para 
o homem viver neste mundo. Mas para Deus não existe 
limitação de tempo quando ele quer salvar o pecador, 
vemos isto especialmente quando Jesus salvou o ladrão na 
cruz perante os nossos olhos:  
Lucas 23:42-43  Então disse: Jesus, lembra-te de mim, 
quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em 
verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 
P. Então eu posso procurar uma igreja e me filiar a ela 
enquanto espero por Deus para salvar- me?  
R. Absolutamente não! Deus abandonou todas as igrejas e 
congregações de todo o mundo, porque a era da Igreja 
chegou a um fim. Nós estamos vivendo em um momento 
de grande tribulação. Deus sentenciou todas as 
denominações, católica ou protestante, todas as igrejas em 
todo o mundo estão sob a ira de Deus por causa da sua 
incapacidade de obedecer A Palavra de Deus: 
I Pedro 4:17  Porque já é tempo que comece o julgamento 
pela casa de Deus;… 

Na verdade, Deus está comandando a todos os cristãos em 
toda parte a sair para fora das igrejas: 
Mateus 24:15,16  Quando, pois, virdes que a abominaçäo 
da desolaçäo, de que falou o profeta Daniel, está no lugar 
santo; quem lê, atenda; Entäo, os que estiverem na Judéia, 
fujam para os montes;  
Deus não salva ninguém no seio das igrejas de hoje. 
Portanto, o último local em que um cristão deveria estar é 
dentro de uma igreja. Deus está salvando um grande 
número de pessoas fora das igrejas durante nossos dias:  
Apocalipse 7:9,14  Depois destas coisas olhei, e eis aqui 
uma multidão,a qual ninguém podia contar, de todas as 
nações, e tribos, e povos, e línguas,… …Estes são os que 
vieram da grande tribulação, e levaram as suas vestes e as 
branquearam no sangue do Cordeiro. 
P. Se eu não posso ir para uma igreja cristã, como eu 
posso encontrar salvação?  
R. É através da Bíblia que Deus trabalha a Sua salvação. 
Por isso devemos fazer a leitura da Bíblia, tanto quanto 
possível. Ele salva indivíduos pelo ouvir da Palavra de 
Deus:  
João 6:63  O espírito é o que vivifica, a carne para nada 
aproveita; as palavras que eu vos disse são espírito e vida.  
Romanos 10:17  De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir 
pela palavra de Deus.  
Salmos 119:97 Oh! quanto amo a tua lei! É a minha 
meditação em todo o dia. 

É através da leitura da Bíblia que podemos vir, a 
saber, se Deus de fato, morreu pelos nossos 
pecados. Que Deus possa usar as Escrituras 
encontrados neste panfleto para ricamente o (a) 
abençoar com Sua salvação. 

*Para obter mais informações sobre o arrebatamento 
do povo eleito de Deus, em 21 de maio de 2011, e a 
destruição final deste mundo, em 21 de outubro de 

2011, entre em contato conosco por um dos endereços 
listados abaixo: 

Acompanhe os nossos trabalhos através da internet 
visitando o seguinte Web site: 

www.ebiblefellowship.com 

Ouça ao vivo via “Internet Broadcasts” área de nosso web 
site  Você pode chamar EBible no seguinte numero:         

1-877-897-6222 (somente EUA). 
 Você pode também deixar uma mensagem, uma pergunta, 

ou um comentário em: 

www.ebiblefellowship.com/contactus    
Ou escreva-nos:  Ebible Fellowship,  

P.O.Box 1393 Sharon Hill, PA 19079  USA 

 

DEUS MORREU 
POR VOCE? 

P. Esta é uma pergunta muito rara. Porque seria 
necessário Deus morrer por mim? 
R. Uma razão para isto é porque a Bíblia nos fala que 
devido ao pecado da raça humana, todos os homens estão 
sujeitos a morte, a segunda morte, a da eterna destruição:  
Gênesis 2:16-17 E ordenou o SENHOR Deus ao homem, 
dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas 
da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; 
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 
Romanos 6:23  Porque o salário do pecado é a morte;... 
2 Tessalonicenses 1:8-9  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. 
Apocalipse 20:14  E a morte e o inferno foram lançados 
no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 
Todas as pessoas morreriam pelos seus pecados se Deus não 
tivesse desenvolvido um plano de Salvação no qual Ele 
determinou salvar alguns (não todos) de toda a raça humana, 
tirando os seus pecados e os colocando sobre si mesmo e 
morrendo no lugar deles. Ele, portanto se tornou o seu 
substituto. Surpreendente, o Evangelho da Bíblia declara que 
Deus tomou os pecados de certos rebeldes pecadores e 
pagou a penalidade (antes da fundação do mundo) 
equivalente a perecerem por cada um deles eternamente: 
Isaias 53:8 ...Porquanto foi cortado da terra dos viventes; 
pela transgressão do meu povo ele foi atingido. 
Apocalipse 13:8  E adoraram-na todos os que habitam sobre 
a terra, esses cujos nomes näo estäo escritos no livro da vida 
do Cordeiro que foi morto desde a fundaçäo do mundo. 
Deus (na Pessoa de Jesus Cristo) experimentou uma 
vergonhosa e terrível punição no lugar dos indivíduos 
eleitos e escolhidos por Deus para a Salvação. Como 
resultado do trabalho de Cristo em substituí-los, as pessoas 
eleitas por Deus nunca serão punidos pela destruição 
eterna. O sacrifício da morte de Cristo satisfez 
completamente o que demandava a Lei de Deus:  
Isaias 53:11  Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e 
ficará satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o 
justo, justificará a muitos, porque as iniqüidades deles 
levará sobre si. 
Uma vez que os débitos dos nossos pecados foram pagos, 
não haverá nenhuma possibilidade que eles respondam a 
Lei de Deus pelos seus pecados. Eles estão livres da 
penalidade da Lei:  
Romanos 8:1  Portanto, agora nenhuma condenação há 
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam 
segundo a carne, mas segundo o Espírito. 
P. Bem, eu penso que é maravilhoso contemplar a idéia 
de Deus “morrer” por algumas pessoas,  mas antes de  
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