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Part 1
What do those people out at Grace Baptist Church believe? What is
the difference between Grace Baptist Church and the other churches
in the Danville area? Those are Questions which I have been asked by
several people. There are many who would like to answer those
questions for us; but we would prefer to answer them ourselves.
To be sure, Grace Baptist Church is different. We are not like any
other religious organizations in town. In fact, if there were any other
churches in Danville who believed what we do and preached the
gospel of God's grace in Christ, there would be no need for our
existence. Grace Baptist Church stands out in stark contrast to the
religious world around us.
In most churches this slogan has become very popular - "This is the
church where everybody is somebody." The doctrine and the practices
of most churches make it evident that everybody is somebody. They
have special programs for every group. They try very hard to please
everyone and make everyone feel important. The church of the 20th
century has seemingly set for its goal the very easy and very carnal
task of making everyone feel good about himself. Unlike the apostolic
church of the New Testament which called for all men everywhere to
bow down and repent, modern Christianity calls for all men
everywhere to stand up and be counted. Well, at Grace Baptist
Church, we have a slogan too, a slogan that represents our doctrine
and practices. Here we say, "Everybody is nobody." We refuse to
pamper and honor human pride. We exist not for the honor of men,
but for the honor of Christ. We preach not to make men feel good
about themselves, but to make men seek the Lord. We do not have
any ball teams, concerts, plays, or other forms of entertainment to
attract people. We have one very special program to meet the needs
of men and women of all ages. Our special, unique program is the
preaching of the gospel of Christ. Every service at Grace Church is a
worship service, with an emphasis on the preaching of the gospel of
Christ.
Grace Church is a Baptist Church in a strict historical sense. We
believe, and preach, and practice what Baptist have believed,
preached, and practiced throughout the centuries. We do not have
any denominational affiliation. We do not have any man or group of
men at the head of our church. Jesus Christ the Lord is our only
Head, our only Master, and our only King. We bow to no authority but
his. We subject ourselves to no creed but the Word of God.
At Grace Baptist Church you will never find a political rally, either for
conservatives or for liberals. Our concern is not for a man's political
persuasion, but for his soul. At Grace Church you will never
experience those long, drawn-out, high-pressured "altar calls", or
invitations to make a decision. No one will try to pressure you or your
children to do something you do not want to do. We simply believe in
the power of the Holy Spirit. We preach the gospel to men, pray for
them, and wait upon God to graciously save sinners. We rejoice when
God truly saves a person. But we shudder and tremble at the thought
of pressuring either adults or children into making a false profession
of faith in Christ.
If you are tired of meaningless religious ritualism, if you are tired of
going to church and hearing nothing of any real value to your soul, if
you are tired of going through the motions of worship, you are
welcome to come and worship with us at Grace Baptist Church. If you
long to hear the Word of God expounded in plain, simple English, if
you want to find a place where men and women are united the
fellowship of the gospel of Christ, you are welcome at Grace Church.
If you are a sinner in need of mercy, you are welcome. At Grace
Baptist Church everybody is nobody, and Christ is all.

Parte 1
O que essas pessoas da Grace Baptist Church acreditam? Qual é a
diferença entre a Igreja Batista da Graça e as outras igrejas na área
de Danville? Essas são perguntas que me foram feitas por várias
pessoas. Há muitos que gostariam de responder a essas perguntas
para nós; mas nós preferimos respondê-las nós mesmos.
Para ter certeza, a Igreja Batista da Graça é diferente. Nós não somos
como quaisquer outras organizações religiosas na cidade. De fato, se
houvesse outras igrejas em Danville que acreditassem no que
fazemos e pregassem o evangelho da graça de Deus em Cristo, não
haveria necessidade de nossa existência. A Igreja Batista da Graça se
destaca em contraste com o mundo religioso ao nosso redor.
Na maioria das igrejas, esse slogan se tornou muito popular - "Esta é
a igreja onde todo mundo é alguém". A doutrina e as práticas da
maioria das igrejas tornam evidente que todo mundo é alguém. Eles
têm programas especiais para cada grupo. Eles se esforçam muito
para agradar a todos e fazer com que todos se sintam importantes. A
igreja do século 20 aparentemente estabeleceu para o seu objetivo a
tarefa muito fácil e muito carnal de fazer com que todos se sintam
bem consigo mesmo. Ao contrário da igreja apostólica do Novo
Testamento, que exigia que todos os homens em todos os lugares se
curvassem e se arrependessem, o cristianismo moderno pede que
todos os homens, em todos os lugares, se levantem e sejam
contados. Bem, na Igreja Batista da Graça, também temos um
slogan, um slogan que representa nossa doutrina e práticas. Aqui
dizemos: "Todo mundo é ninguém". Nós nos recusamos a mimar e
honrar o orgulho humano. Nós não existimos para a honra dos
homens, mas para a honra de Cristo. Nós pregamos não para fazer os
homens se sentirem bem consigo mesmos, mas para fazer os homens
buscarem o Senhor. Não temos equipes de futebol, concertos, peças
de teatro ou outras formas de entretenimento para atrair pessoas.
Temos um programa muito especial para atender às necessidades de
homens e mulheres de todas as idades. Nosso programa especial e
único é a pregação do evangelho de Cristo. Todo serviço na Igreja da
Graça é um culto de adoração, com ênfase na pregação do evangelho
de Cristo.
A Igreja da Graça é uma Igreja Batista em um sentido histórico
rigoroso. Ou seja, nós acreditamos, pregamos e praticamos o que os
batistas criam, pregam e praticam ao longo dos séculos. Nós não
temos nenhuma afiliação denominacional. Nós não temos nenhum
homem ou grupo de homens à frente de nossa igreja. Jesus Cristo, o
Senhor, é a nossa única Cabeça, nosso único Mestre e nosso único
Rei. Nós nos curvamos a nenhuma autoridade, exceto a Dele. Não
nos sujeitamos a nenhum credo, a não ser a Palavra de Deus.
Na Igreja Batista da Graça, você nunca encontrará um comício
político, seja para conservadores ou liberais. Nossa preocupação não
é pela persuasão política de um homem, mas por sua alma. Na Igreja
da Graça, você nunca experimentará aquelas "chamadas de altar"
longas, prolongadas e de alta pressão, nem convites para tomar uma
decisão. Ninguém tentará pressionar você ou seus filhos a fazer algo
que você não quer fazer. Nós simplesmente acreditamos no poder do
Espírito Santo. Pregamos o evangelho aos homens, oramos por eles e
esperamos que Deus salve os pecadores com benevolência. Nós nos
alegramos quando Deus realmente salva uma pessoa. Mas
estremecemos e trememos com a idéia de pressionar adultos ou
crianças a fazer uma falsa profissão de fé em Cristo.
Se você está cansado de ritualismo religioso sem sentido, se você
está cansado de ir à igreja e não ouvir nada de real valor para sua
alma, se você está cansado de passar pelos movimentos de adoração,
você é bem vindo para vir e adorar conosco na Igreja Batista da
Graça. Se você deseja ouvir a Palavra de Deus exposta em inglês
simples, se quiser encontrar um lugar onde homens e mulheres
estejam unidos à comunhão do evangelho de Cristo, você será bemvindo à Igreja da Graça. Se você é um pecador que precisa de
misericórdia, você é bem-vindo. Na Igreja Batista da Graça, todo
mundo não é ninguém e Cristo é tudo.
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What do those people out at Grace Baptist Church believe? We
believe in preaching Christ. We believe in pointing men to Christ. We
believe in worshipping Christ.
On one occasion, during our Lord's earthly ministry, he was eating
dinner in the home of Simon the Pharisee, a religious leader in that
day (Luke 7:36-40). As they sat around the table a woman walked in
and stood behind our Lord. Every eye was fixed on that woman.
Everyone in the house was shocked by her presence, except of course
our Lord. She was a woman of ill-repute. As this woman looked at our
Lord’s feet, dusty and dirty, after a day's travel, she began to weep.
She bathed his feet with her tears and wiped them with her hair.
Then she picked up his feet and kissed them. I know that all of this
was done because she loved the Lord and she had experienced his
blessed forgiveness. But there is something more in the story. As this
woman looked at our Lord's dusty, dirty feet, realizing that no one
had taken the time to wash them, she began to weep because these
people had neglected him. That's the way I feel today. My heart is
grieved, I weep because of the neglect of the Lord Jesus Christ in our
churches. In most churches and in most pulpits, the Lord Jesus Christ
is almost totally neglected. This neglect of Christ grieves my heart. I
know that it grieves some of you too. So often you go to church,
hungry and thirsty, you need comfort and refreshing, you long to see
Christ, hear Christ, and worship Christ; but you come away empty.
You say, like Mary did when she stood before the empty tomb, "They
have taken away my Lord and I know not where they have laid him"
(John 20:13). How long has it been since you heard a real gospel
sermon? How long has it been since you heard a man, under the
power of God, open the scriptures and point you to the Lord Jesus
Christ? Most of you, I dare say, cannot remember the last time you
heard a man plainly and clearly preaching on the Person and work of
Christ, explaining the beauties of his glorious Person, the wonders of
his redeeming love, and the efficacy of his saving grace.
Well, at Grace Church, we believe that the one thing men and women
need is to see Christ. I can't preach like I wish I could, but this one
thing I am determined to do, I am determined to preach Christ and
he crucified. Whenever I stand before men to preach, I am going to
preach the gospel. Sunday morning, Sunday night, and Tuesday
night, as often as we meet here and wherever I go across this
country, I keep on doing the same thing. I say to men and women
everywhere, "Behold the Lamb of God!" I will leave it to other men to
straighten out the politicians. I am sent to preach Christ. I will leave
it to other men to govern the nation. I am sent to preach Christ. I will
leave it to other men to fix the economy. I am sent to preach Christ.
This is another of the distinctions of Grace Baptist Church. We believe
in preaching Christ. We preach Christ alone. We preach Christ always.
We preach Christ for all things. God being my helper, so long as I
have breath in my lungs, the pulpit of Grace Baptist Church will never
be used for anything except to point men to Christ. Christ is our only
Prophet. Christ is our only Priest. Christ is our only King. Christ is our
only Hope. Christ is our only Help. Christ is our only Strength. Christ
is our only Comfort. Christ is our only Peace. Christ is our only Goal.
Christ is our only Savior.
Do you long to again hear a man preaching the Lord Jesus Christ in
all the fulness of his saving power and divine glory? Come worship
with us at Grace Baptist Church. Our one labor is to preach Christ.
Our one desire is to worship Christ. Christ alone is Pre-eminent in our
assembly.

Parte 2
O que essas pessoas da Grace Baptist Church acreditam? Nós
acreditamos em pregar a Cristo. Nós acreditamos em apontar homens
para Cristo. Nós acreditamos em adorar a Cristo.
Em uma ocasião, durante o ministério terreno de nosso Senhor, ele
estava jantando na casa de Simão, o fariseu, um líder religioso
naquele dia (Lucas 7: 36-40). Quando se sentaram em volta da
mesa, uma mulher entrou e ficou atrás de nosso Senhor. Todos os
olhos estavam fixos naquela mulher. Todos na casa ficaram chocados
com sua presença, exceto, é claro, nosso Senhor. Ela era uma mulher
de má reputação. Quando esta mulher olhou para os pés do nosso
Senhor, empoeirados e sujos depois de um dia de viagem, começou a
chorar. Ela banhou os pés Dele com as lágrimas e enxugou-os com os
cabelos. Então ela levantou os pés e os beijou. Eu sei que tudo isso
foi feito porque ela amava o Senhor e ela experimentou o seu
abençoado perdão. Mas há algo mais na história. Quando esta mulher
olhou para os pés sujos e empoeirados de nosso Senhor, percebendo
que ninguém havia tido tempo para lavá-los, ela começou a chorar
porque essas pessoas o haviam negligenciado. É assim que me sinto
hoje. Meu coração está triste, eu choro por causa da negligência do
Senhor Jesus Cristo em nossas igrejas. Na maioria das igrejas e na
maioria dos púlpitos, o Senhor Jesus Cristo é quase totalmente
negligenciado. Essa negligência de Cristo aflige meu coração. Eu sei
que isso aflige alguns de vocês também. Muitas vezes você vai à
igreja, com fome e sede, precisa de consolo e de renovação, anseia
por ver a Cristo, ouvir a Cristo e adorar a Cristo; mas você sai vazio.
Você diz, como Maria fez quando estava diante do sepulcro vazio:
"Eles levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram" (João
20:13). Quanto tempo passou desde que você ouviu um verdadeiro
sermão evangelico? Quanto tempo passou desde que você ouviu um
homem, sob o poder de Deus, abrir as escrituras e apontá-lo para o
Senhor Jesus Cristo? A maioria de vocês, ouço dizer, não se lembra
da última vez em que ouviu um homem pregando claramente sobre a
Pessoa e a obra de Cristo, explicando as belezas de sua Pessoa
gloriosa, as maravilhas de seu amor redentor e a eficácia de sua
salvação pela graça.
Bem, na Grace Church, acreditamos que a única coisa que homens e
mulheres precisam é ver a Cristo. Eu não posso pregar como gostaria
que pudesse, mas uma coisa que estou determinado a fazer, estou
determinado a pregar a Cristo e a ele crucificado. Sempre que estou
diante dos homens para pregar, vou pregar o evangelho. Domingo de
manhã, domingo à noite e terça-feira à noite, sempre que nos
encontramos aqui e onde quer que eu atravesse esse país, continuo
fazendo a mesma coisa. Eu digo aos homens e mulheres em todo
lugar: "Eis o Cordeiro de Deus!" Deixarei para outros homens
endireitar os políticos. Eu sou enviado para pregar a Cristo. Deixarei
para outros homens governarem a nação. Eu sou enviado para pregar
a Cristo. Deixarei para outros homens consertar a economia. Eu sou
enviado para pregar a Cristo.
Esta é outra das distinções da Igreja Batista da Graça. Nós
acreditamos em pregar a Cristo. Nós pregamos a Cristo somente. Nós
pregamos a Cristo sempre. Nós pregamos a Cristo para todas as
coisas. Deus sendo meu ajudador, desde que eu tenha respiração em
meus pulmões, o púlpito da Igreja Batista de Grace nunca será usado
para qualquer coisa, exceto para apontar homens para Cristo. Cristo é
nosso único profeta. Cristo é nosso único sacerdote. Cristo é nosso
único rei. Cristo é nossa única esperança. Cristo é nossa única ajuda.
Cristo é a nossa única força. Cristo é nosso único conforto. Cristo é
nossa única paz. Cristo é nosso único objetivo. Cristo é nosso único
Salvador.
Você deseja novamente ouvir um homem pregando o Senhor Jesus
Cristo em toda a plenitude de seu poder salvador e glória divina?
Venha adorar conosco na Igreja Batista da Graça. Nosso único
trabalho é pregar a Cristo. Nosso único desejo é adorar a Cristo.
Somente Cristo é preeminente em nossa assembléia.
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What do those people out at Grace Baptist Church believe? We
believe in the INSPIRATION and AUTHORITY OF HOLY SCRIPTURE.
"All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for
doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
that the man of God may be perfect (or complete), thoroughly
furnished unto all good works" (II Tim. 3:16-17). The Scriptures were
written by, "Holy men of God (who) spoke as they were moved (or
infallibly guided and directed) by the Holy Ghost" (II Pet. 1:21). The
biblical doctrine of inspiration is just this. The Scriptures, including
both the Old and New Testament, were written by men under the
supernatural influence and direction of God the Holy Spirit. The Bible
does not simply contain the Word of God. It is the Word of God! It
contains no errors and no contradictions. It was written by fallible
men, just like you and me; but the supernatural influence of the Holy
Spirit made them infallible in writing the Books of the Bible. The very
foundation of our faith is the INFALIBILITY OF HOLY SCRIPTURE. We
will not and cannot endure anything that diminishes the total,
absolute, perfect inspiration of the Bible.

O que essas pessoas da Grace Baptist Church acreditam? Acreditamos
na INSPIRAÇÃO e AUTORIDADE DA SANTA ESCRITURA. "Toda a
escritura é dada por inspiração de Deus, e é proveitosa para a
doutrina, para repreensão, para correção, para instrução em retidão:
para que o homem de Deus seja perfeito (ou completo),
completamente provido de todas as boas obras" (II Tim 3: 16-17). As
Escrituras foram escritas por: "Santos homens de Deus (que) falaram
como foram movidos (ou infalivelmente guiados e dirigidos) pelo
Espírito Santo" (II Pe 1:21). A doutrina bíblica da inspiração é
justamente isso. As Escrituras, incluindo tanto o Antigo como o Novo
Testamento, foram escritas por homens sob a influência sobrenatural
e direção de Deus, o Espírito Santo. A Bíblia não contém
simplesmente a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus! Não contém
erros nem contradições. Foi escrito por homens falíveis, assim como
você e eu; mas a influência sobrenatural do Espírito Santo os tornou
infalíveis ao escrever os livros da Bíblia. O próprio fundamento de
nossa fé é a INFALIBILIDADE DA ESCRITURA SANTA. Nós não vamos
e não podemos suportar qualquer coisa que destrua a inspiração
total, absoluta e perfeita da Bíblia.

Most conservative religions claim to believe in the inspiration of the
Bible. But, here at Grace Church, we also believe in the AUTHORITY
OF HOLY SCRIPTURE. When I talk about the authority of Holy
Scripture, I simply mean this - The Bible is OUR ONLY RULE OF FAITH
AND PRACTICE. Most religious organizations have three sources of
authority: The Bible, Tradition, and Logic. They build their doctrines
and practices upon church tradition, human logic, and the Bible.
Regrettably, modern religion has developed a fourth basis of
authority, and that is human opinion. If something is acceptable and
approved by most of the people, it will soon become acceptable and
approved by the church. Upon this basis and this basis alone, Baptist
churches started having "altar calls" at the close of the service about
a hundred years ago. And it is upon this basis that queers, and
lesbians now seek admittance into the World Council of Churches. At
Grace Baptist Church the Bible is our only source of authority. What
we believe, what we preach, and what we practice is not in any way
determined by history, tradition, human logic, or public opinion.
Every point of DOCTRINE which we hold to is founded upon the plain,
clear statements of Holy Scripture. We do not accept anything as
doctrinal truth, except that which God has spoken in his Word. All
that we PREACH is the Word of God. Nothing is ever preached from
our pulpit, by this pastor or by any guest preacher, except that which
is plainly taught in Holy Scripture. If something is taught in the Bible,
we bow to it, we believe it, and we preach it. If it is not taught in the
Bible, we reject it. And all our PRACTICES as a church are founded
upon the plain statements of the Word of God. We do not do anything
as a church or in our worship services without precedent in the New
Testament. We observe the ordinances of the Lord's Supper and
Baptism just as the Scripture requires. We admit no customs or
traditions into our worship services. And we place no rules and
regulations upon our members except those which are plainly set
forth in the Bible. We do not attempt to legislate to our members
what they can or cannot do, where they can or cannot go, what they
can or cannot eat and drink, or what they can or cannot wear. At
Grace Church every man stands or falls before his own Master, the
Lord Jesus Christ. We enforce no laws but his law.
At Grace Baptist Church we believe in the inspiration and authority of
Holy Scripture. We take those words at the close of the Book very
seriously - "If any man shall add unto these things, God shall add
unto him the plagues that are written in this Book: if any man shall
take away from the words of this Book, God shall take away his part
out of the book of life" (Rev. 22:1-19).

Religiões mais conservadoras afirmam acreditar na inspiração da
Bíblia. Mas, aqui na Igreja da Graça, nós também acreditamos na
AUTORIDADE DAS ESCRITURAS. Quando eu falo sobre a autoridade
da Sagrada Escritura, eu simplesmente quero dizer isto - A Bíblia é
NOSSA ÚNICA REGRA DE FÉ E PRÁTICA. A maioria das organizações
religiosas tem três fontes de autoridade: a Bíblia, a Tradição e a
Lógica. Eles constróem suas doutrinas e práticas sobre a tradição da
igreja, a lógica humana e a Bíblia. Lamentavelmente, a religião
moderna desenvolveu uma quarta base de autoridade, e essa é a
opinião humana. Se algo for aceitável e aprovado pela maioria das
pessoas, logo se tornará aceitável e aprovado pela igreja. Sobre esta
base e esta base somente, as igrejas batistas começaram a ter as
"chamadas de altar" no encerramento do serviço de cerca de cem
anos atrás. E é com base nisso que homosexuais buscam admissão
no Conselho Mundial de Igrejas. Na Igreja Batista da Graça, a Bíblia é
nossa única fonte de autoridade. O que acreditamos, o que pregamos
e o que praticamos não é de forma alguma determinado pela história,
tradição, lógica humana ou opinião pública.
Cada ponto da doutrina que defendemos baseia-se nas claras e claras
declarações da Sagrada Escritura. Não aceitamos nada como verdade
doutrinária, exceto aquilo que Deus falou em sua Palavra. Tudo o que
PREGAMOS é a Palavra de Deus. Nada é pregado do nosso púlpito,
por este pastor ou por qualquer pregador convidado, exceto o que é
claramente ensinado na Sagrada Escritura. Se algo é ensinado na
Bíblia, nos curvamos a ele, acreditamos e pregamos. Se não é
ensinado na Bíblia, nós o rejeitamos. E todas as nossas PRÁTICAS,
como igreja, são fundamentadas nas simples afirmações da Palavra
de Deus. Nós não fazemos nada como uma igreja ou em nossos
cultos sem precedentes no Novo Testamento. Observamos as
ordenanças da Ceia do Senhor e do Batismo, exatamente como as
Escrituras exigem. Não admitimos costumes ou tradições em nossos
serviços de adoração. E não colocamos regras e regulamentos sobre
nossos membros, exceto aqueles que estão claramente estabelecidos
na Bíblia. Nós não tentamos legislar aos nossos membros o que eles
podem ou não fazer, onde eles podem ou não ir, o que eles podem ou
não podem comer e beber, ou o que eles podem ou não podem usar.
Na Igreja da Graça, todo homem fica em pé ou cai diante de seu
próprio Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nós não aplicamos leis, mas a
lei Dele.
Na Igreja Batista da Graça, acreditamos na inspiração e autoridade da
Sagrada Escritura. Consideramos essas palavras no final do livro com
muita seriedade - "Se alguém acrescentar algo a estas coisas, Deus
lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro: se alguém
tirar das palavras deste livro, Deus tirará a sua parte do livro da vida.
"(Ap. 22: 1-19).
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What do those people out at Grace Baptist Church believe? We
believe in God's total and absolute sovereignty. Today, preachers and
churches have made God out to be something less than majestic,
glorious, awesome, sovereign and worshipful. Man is given the
opinion that God needs him, and that God is, in some way, subject to
him. Men are told that God's will, and purpose, and power are subject
to what he will allow God to do. Such a figment of man's imagination
is no God at all. The god of the 20th century church is nothing more
than a puny, helpless idol which man has carved out in his mind. Most
would deny these charges, but their language betrays their pathetic
ideas about their god. Sinners are told, "God wants to save you. He
has done all he can. But he cannot save you unless you let him." Is
their god not small? Sinners are told, "Jesus is knocking at your
heart's door; but he cannot come in until you open the door." Is their
god not small? Preachers plead with men saying, "Let the Lord have
his way in your life." Is their god not small? He is a good fellow, with
the best of intentions; but he is weak, disappointed, frustrated, and a
little pathetic. Such a god is foreign to the Scriptures.
The Word of God reveals to us a God who is totally, absolutely, and
universally sovereign, a God who is mighty and majestic, gracious
and good. He is not to be pitied but worshipped. We at Grace Baptist
Church, worship the One true and living God, the Lord Jehovah, in the
Trinity of his sacred Persons, Father, Son, and Holy Spirit (I John
5:7). With the Psalmist, we rejoice to declare that "Our God is in the
heavens: he hath done whatsoever he hath pleased" (Ps. 115:3). We
delight to hear him say, "I am God, and there is none else; I am God,
and there is none like me, declaring the end from the beginning, and
from ancient times the things that are not yet done, saying, My
counsel shall stand, and I will do all my pleasure" (Isa. 46:9-1o). We
join Paul in his magnificent doxology to the sovereign, eternal God of
heaven, "Of him, and through him, and to him, are all things: to
whom be glory forever. Amen" (Rom. 11:36). Like Nebuchadnezzar,
when his understanding returned to him, "I bless the most High, and
praise and honor him that liveth forever, whose dominion is an
everlasting dominion, and his kingdom is from generation to
generation: and all the inhabitants of the earth are reputed as
nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven,
and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand,
or say unto him, what doest thou? ... I praise and extol and honor the
King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment:
and those that walk in pride he is able to abase" (Dan. 4:34, 35, 37).
Now, when we insist upon the sovereignty of God, we are simply
affirming that God is God. You know that it is true. If there is a God in
heaven, and your conscience as well as the Word of God convince
that he is, that God is totally sovereign. God is sovereign in his
ETERNAL PURPOSE. Nothing ever comes to pass except what he has
purposed in eternity. God is sovereign in his DIVINE POWER. All that
he wants to do, he can and shall do. God is sovereign in his
WONDERFUL PROVIDENCE. Everything in this world, all men, all
creatures, and all events are governed by him. God is sovereign in his
GRACIOUS SALVATION. "Salvation is of the Lord." The Lord Jehovah
saves whom he will. He has mercy on whom he will. He is gracious to
whom he will be gracious.
It is this great, gloriously sovereign God whom we worship at Grace
Church. He gives us comfort, peace and contentment. We rejoice to
know that the Lord our God rules all things, and that he rules them
well. It is our delight to know and declare that "THE MOST HIGH
RULETH!" (Dan. 4:32).

Parte 4
O que essas pessoas da Grace Baptist Church acreditam? Nós
acreditamos na soberania total e absoluta de Deus. Hoje, pregadores
e igrejas fizeram de Deus algo menos do que majestoso, glorioso,
maravilhoso, soberano e reverente. O homem recebe a opinião de
que Deus precisa dele e que Deus está, de algum modo, sujeito a ele.
Dizem aos homens que a vontade, o propósito e o poder de Deus
estão sujeitos ao que ele permitir que Deus faça. Tal invenção da
imaginação do homem não é Deus de forma alguma. O deus da igreja
do século 20 nada mais é do que um pequeno e inútil ídolo que o
homem esculpiu em sua mente. A maioria negaria essas acusações,
mas sua linguagem trai suas ideias patéticas sobre seu deus. Os
pecadores são informados: "Deus quer salvá-lo. Ele fez tudo o que
pôde. Mas ele não pode salvá-lo a menos que você o deixe". O deus
deles não é pequeno? Pecadores são informados: "Jesus está batendo
na porta do seu coração, mas ele não pode entrar até que você abra
a porta." O deus deles não é pequeno? Pregadores pleitear com
homens dizendo: "Deixe o Senhor ter o seu caminho em sua vida." O
deus deles não é pequeno? Ele é um bom sujeito, com as melhores
intenções; mas ele é fraco, desapontado, frustrado e um pouco
patético. Tal deus é estranho às Escrituras.
A Palavra de Deus revela-nos um Deus que é totalmente,
absolutamente e universalmente soberano, um Deus que é poderoso
e majestoso, gracioso e bom. Ele não é digno de pena, mas adorado.
Nós, da Igreja Batista da Graça, adoramos o único Deus verdadeiro e
vivo, o Senhor Jeová, na Trindade de suas pessoas sagradas, Pai,
Filho e Espírito Santo (1 João 5: 7). Com o salmista, regozijamo-nos
em declarar que "o nosso Deus está nos céus; ele fez tudo o que lhe
agradou" (Sl 115: 3). Nós nos deleitamos em ouvi-lo dizer: "Eu sou
Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro como eu,
declarando o fim desde o princípio, e desde os tempos antigos as
coisas que ainda não foram feitas, dizendo: Meu conselho
permanecerá, e eu farei todo o meu prazer "(Isaías 46: 9-1o). Nós
nos unimos a Paulo em sua magnífica doxologia ao soberano e eterno
Deus do céu: "Dele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas: a
quem seja glória para sempre. Amém" (Rom. 11:36). Como
Nabucodonosor, quando o seu entendimento retornou a ele, "eu
abençoo o Altíssimo, e louvo e honro aquele que vive para sempre,
cujo domínio é um domínio eterno, e seu reino é de geração em
geração: e todos os habitantes da terra são renomados como nada: e
ele faz de acordo com a sua vontade no exército do céu e entre os
habitantes da terra, e ninguém pode deter a mão Dele, ou dizer-lhe,
o que fazes? ... Eu louvo, exalto e honro o Rei do Céus, todos cujas
obras são verdade, e seus modos de julgamento: e aqueles que
andam com orgulho ele é capaz de abater "(Dan. 4:34, 35, 37).
Agora, quando insistimos na soberania de Deus, estamos
simplesmente afirmando que Deus é Deus. Você sabe que isso é
verdade. Se existe um Deus no céu, e sua consciência, bem como a
Palavra de Deus, convencem que ele é, que Deus é totalmente
soberano. Deus é soberano em seu propósito eterno. Nada jamais
acontece, exceto o que ele propôs na eternidade. Deus é soberano
em seu poder divino. Tudo o que ele quer fazer, ele pode e deve
fazer. Deus é soberano em sua MARAVILHOSA PROVIDÊNCIA. Tudo
neste mundo, todos os homens, todas as criaturas e todos os eventos
são governados por ele. Deus é soberano em sua SALVAÇÃO
GRACIOSA. "A salvação é do Senhor." O Senhor Jeová salva quem Ele
quiser. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Ele é gracioso a
aqueles quem ele quer ser gracioso.
É esse grande e glorioso Deus soberano a quem adoramos na Igreja
da Graça. Ele nos dá conforto, paz e contentamento. Nós nos
alegramos em saber que o Senhor nosso Deus governa todas as
coisas e que ele as governa bem. É um prazer conhecer e declarar
que "O GRANDIOSO GOVERNA!" (Dan. 4:32)

4|Page

What do Those People out at Grace Baptist Church Believe?
O que as Pessoas da Igreja Batista da Graça Acreditam?
Don Fortner
Part 5
What do those people out at Grace Baptist Church believe?
Essentially, our whole doctrinal belief may be summed up in five
words, we believe, according to the Scriptures, that "SALVATION IS
OF THE LORD!" (Jonah 2:9). I know that most every preacher and
church say that, but we believe it and preach it. Salvation is not of
man - It is of the Lord. Salvation is not of the church - It is of the
Lord. Salvation is not a co-operative effort between God and man Salvation is of the Lord. God does not do his part and leave man to
do his part Salvation is of the Lord. God does not take the first step
and leave the rest up to man - Salvation is of the Lord. The beginning
and the end, the start and the finish, and everything in between is of
the Lord. In its entirety, Salvation is of the Lord.
Salvation is of the Lord IN ITS PLANNING. In eternity, before the
world began, God determined who he would save, when he would
save them, and how he would accomplish their salvation. In the
everlasting covenant of grace God chose his people. In divine election
he determined who he would save. Having loved his own with a
special, discriminating love, before the world began, God determined
to save and justify his people by the substitutionary sacrifice of his
Son, the Lord Jesus Christ, at Calvary. He "hath saved us, and called
us with a holy calling, not according to our works, but according to his
own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the
world began" (II Tim. 1:9).
Salvation is of the Lord IN ITS PURCHASE. By the substitutionary
sacrifice of the Lord Jesus Christ at Calvary. Our salvation was
purchased for us. By the price of his own precious blood the Lord
Jesus Christ "obtained eternal redemption for us" (Heb. 9:12). The
price of our ransom from the offended justice of God was the life of
the God-man; and he voluntarily gave it. "In due time Christ died for
the ungodly" (Rom. 5:6).
Jesus paid it all,
All to Him I owe:
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow!
Salvation is of the Lord IN ITS PERFORMANCE. At the appointed time,
God the Holy Spirit came, bringing that purchased salvation to our
hearts. We were not seeking the Lord; but he sought us. We did not
love the Lord; but he loved us. By an almighty, irresistible effectual
act of grace we were born again. He regenerated us, giving life to
dead sinners. He drew us to Christ. He gave us faith. He made us new
creatures in Christ. "Blessed is the man whom thou choosest, and
causest to approach unto thee" (Ps. 65:4).
Salvation is of the Lord IN ITS PRESERVATION. The Lord God saved
us, and he keeps us saved. He said, "I give unto them eternal life;
and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of
my hand" (John 10:28). Our security and preservation is not in us
holding on to Christ, but in Christ holding on to us. All who are
chosen, redeemed, and regenerated by him are kept and preserved
by him.
Salvation is of the Lord IN ITS PERFECTION. It is written, "He which
hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus
Christ" (Phil. 1:6). Yes, the Lord God will bring all his chosen,
redeemed, regenerated ones into heaven in the perfection of eternal
glorification. "Now unto him that is able to keep you from falling, and
to present you faultless before the presence of his glory with
exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory and majesty,
dominion and power, both now and ever. Amen" (Jude 24-25).
This is what we believe and preach at Grace Baptist Church. In its
planning, in its purchase, in its performance, in its preservation, and
in its perfection - "SALVATION IS OF THE LORD!"

Parte 5
O que essas pessoas da Grace Baptist Church acreditam?
Essencialmente, toda a nossa crença doutrinária pode ser resumida
em cinco palavras: Acreditamos, de acordo com as Escrituras, que "A
SALVAÇÃO É DO SENHOR!" (Jonas 2: 9) Eu sei que a maioria dos
pregadores e igrejas diz isso, mas nós realmente acreditamos e
pregamos. A salvação não é do homem - é do Senhor. A salvação não
é da igreja - é do Senhor. A salvação não é um esforço cooperativo
entre Deus e o homem - a salvação é do Senhor. Deus não faz a sua
parte e deixa o homem fazer a sua parte. A salvação é do Senhor.
Deus não dá o primeiro passo e deixa o resto para o homem - a
salvação é do Senhor. O começo e o fim, o começo e o fim, e tudo no
meio é do Senhor. Em sua totalidade, a Salvação é do Senhor.
A salvação é do Senhor em seu planejamento. Na eternidade, antes
de o mundo começar, Deus determinou quem ele salvaria, quando os
salvaria e como realizaria sua salvação. No pacto eterno da graça,
Deus escolheu seu povo. Na eleição divina ele determinou quem ele
salvaria. Tendo amado a sua própria com um amor especial e
discriminador, antes do mundo começar, Deus determinou salvar e
justificar seu povo pelo sacrifício substitutivo de seu Filho, o Senhor
Jesus Cristo, no Calvário. Ele "nos salvou e nos chamou com um
santo chamado, não de acordo com nossas obras, mas de acordo com
seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes
que o mundo começasse" (II Timóteo 1: 9).
A salvação é do Senhor EM SUA AQUISIÇÃO. Pelo sacrifício
substitutivo do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Nossa salvação foi
comprada para nós. Pelo preço de seu próprio precioso sangue, o
Senhor Jesus Cristo "obteve eterna redenção para nós" (Hb 9:12). O
preço do nosso resgate da ofendida justiça de Deus era a vida do
Deus-homem; e ele voluntariamente deu. "No devido tempo, Cristo
morreu pelos ímpios" (Rom. 5: 6).
Jesus pagou por tudo,
Tudo para Ele eu devo:
O pecado deixou uma mancha de carmesim,
Ele lavou branco como a neve!
A salvação é do Senhor EM SEU DESEMPENHO. Na hora marcada,
Deus o Espírito Santo veio, trazendo a salvação adquirida aos nossos
corações. Nós não estávamos buscando o Senhor; mas Ele nos
procurou. Nós não amamos o Senhor; mas Ele nos amou. Por um ato
de graça poderosa e irresistível, nascemos de novo. Ele nos
regenerou, dando vida a pecadores mortos. Ele nos atraiu para
Cristo. Ele nos deu fé. Ele nos fez novas criaturas em Cristo. "Bemaventurado o homem a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti" (Sl 65:
4).
A salvação é do Senhor EM SUA PRESERVAÇÃO. O Senhor Deus nos
salvou e nos mantém salvos. Ele disse: "Eu lhes dou a vida eterna; e
jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão" (João
10:28). Nossa segurança e preservação não estão em nós agarrados
a Cristo, mas em Cristo nos segurando. Todos os que são escolhidos,
redimidos e regenerados por Ele são mantidos e preservados por Ele.
A salvação é do Senhor EM SUA PERFEIÇÃO. Está escrito: "Aquele
que começou a boa obra em vós, a cumprirá até o dia de Jesus
Cristo" (Filipenses 1: 6). Sim, o Senhor Deus levará todos os seus
escolhidos, redimidos e regenerados ao céu na perfeição da
glorificação eterna. "Agora, àquele que é poderoso para impedi-lo de
cair, e para apresentá-lo sem defeito diante da presença de sua glória
com grande alegria, ao único e sábio Deus nosso Salvador, seja glória
e majestade, domínio e poder, tanto agora como sempre. Amém
"(Judas 24-25).
É nisso que acreditamos e pregamos na Igreja Batista da Graça. Em
seu planejamento, em sua compra, em seu desempenho, em sua
preservação e em sua perfeição - "A SALVAÇÃO É DO SENHOR!"
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What do those people out at Grace Baptist Church believe? We
believe in the TOTAL DEPRAVITY OF MAN. We believe what the Bible
says about the nature of man. In so far as his spiritual nature and
condition before God is concerned man is guilty, depraved, and sinful.
In fact, the Bible plainly tells us that all men are dead, spiritually
without life toward God, in trespasses and in sins. Today we hear
much talk about man's dignity, man's rights, and man's ability.
Churches and preachers have capitalized upon the pride of man.
Today we hear sermons on "Self-Esteem". "Self-Worth", and "SelfLove". These things are pleasant to the ear but damning to the soul.
Hear the Word of God - Paul tells us that all who are now justified,
saved, pardoned, and given eternal life in Christ, by nature "were
dead in trespasses and sins; wherein in time past ye walked
according to the course of this world, according to the prince of the
power of the air, the spirit that now worketh in the children of
disobedience: among whom also we all had our conversation in times
past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of
the mind; and were by nature the children of wrath, even as others"
(Eph. 2:1-3). "Wherefore, as by one-man sin entered into the world,
and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have
sinned" (Rom. 5:12). What does the holy Spirit tell us about Adam's
race in these verses of scripture? Does he tell us that man is good?
Does he tell us that man is innocent? Does he tell us that man is a
creature with moral ability? Does he tell us that man has certain
rights and claims upon God? Does he tell us that man has hope in
himself? Anyone who speaks in such a way speaks in direct opposition
to the Word of God. God, in his Word, tells us that man by nature is
FALLEN, SINFUL, GUILTY, CONDEMNED, WITHOUT STRENGTH,
WITHOUT ABILITY, WITHOUT HOPE, AND WITHOUT LIFE. In other
words, all men out of Christ are dead, spiritually dead, totally
depraved. This is your condition by nature, and mine; we are totally
depraved sinners.
We are all SINNERS BY BIRTH. Sin is not something we learn. It is
not a disease we catch by association with others. Sin is the deadly
plague of our race. Every person born in this world, since God created
Adam and Eve was born in sin. What David said of himself is true of
us all - "Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother
conceive me" (Ps. 51:5). All men, as soon as they are born, are
sinners. They are "estranged from the womb: they go astray as soon
as they are born speaking lies" (Ps. 58:3). No mother ever had to
teach her son to lie. No father ever had to teach his daughter deceit.
These things are as natural to mankind as breathing. We are all
SINNERS BY CHOICE. "All we like sheep have gone astray; we have
turned everyone to his own way" (Isa. 53:6). The daily, willful,
voluntary direction of man's life is sin. No one in all the world, left to
himself, ever sought the Lord or sought true righteousness. Sin is
man's chosen way of life. And we are all SINNERS AT HEART. Man's
problem is a heart problem. In his heart he is evil. His heart is
depraved. "The heart is deceitful above all things, and desperately
wicked" (Jer. 17:9). Our Lord tells us, "Out of the heart proceed evil
thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness,
blasphemies" (Matt. 15:19).
This is the condition of all men by nature. We are a basket full of
rotten apples. There is not a good one among us. "There is none that
doeth good, no not one" (Rom. 3:12). By nature, in yourself, you are
a helpless, condemned, guilty sinner. Hell is your just reward. Unless
God does for you what you cannot do for yourself, you will surely
perish. But, if you can identify yourself as a sinner, guilty, helpless,
and condemned by nature, I have good news for you - Christ died for
sinners! God delights to save sinners! The Lord God will freely save
every sinner who trusts his Son, the Lord Jesus Christ - EVEN YOU!
Trust him today and be saved! Amen.

Parte 6
O que essas pessoas da Grace Baptist Church acreditam? Nós
acreditamos na DEPRAVAÇÃO TOTAL DO HOMEM. Nós acreditamos no
que a Bíblia diz sobre a natureza do homem. No que diz respeito à
sua natureza e condição espiritual diante de Deus, o homem é
culpado, depravado e pecador. De fato, a Bíblia claramente nos diz
que todos os homens estão mortos, espiritualmente sem vida para
com Deus, em ofensas e pecados. Hoje ouvimos muita conversa
sobre a dignidade do homem, os direitos do homem e a capacidade
do homem. Igrejas e pregadores capitalizaram o orgulho do homem.
Hoje ouvimos sermões sobre "auto-estima". "Auto-estima" e "Autoamor". Essas coisas são agradáveis ao ouvido, mas condenam à
alma.
Ouça a Palavra de Deus - Paulo nos diz que todos os que agora são
justificados, salvos, perdoados e dados a vida eterna em Cristo, por
natureza, "estavam mortos em ofensas e pecados; em tempos
passados caminhaste de acordo com o curso deste mundo" segundo o
príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da
desobediência; entre os quais também todos nós tivemos nossa
conversação, em tempos passados, nos desejos de nossa carne,
cumprindo os desejos da carne e da mente, e eram por natureza
filhos da ira, como os outros "(Efésios 2: 1-3). "Portanto, como por
um homem o pecado entrou no mundo, e a morte pelo pecado, assim
também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram"
(Rom. 5:12). O que o Espírito Santo nos diz sobre a raça de Adão
nesses versículos das escrituras? Ele nos diz que o homem é bom?
Ele nos diz que o homem é inocente? Ele nos diz que o homem é uma
criatura com capacidade moral? Ele nos diz que o homem tem certos
direitos e reivindicações sobre Deus? Ele nos diz que o homem tem
esperança em si mesmo? Qualquer um que fala dessa maneira fala
em oposição direta à Palavra de Deus. Deus, em sua Palavra, nos diz
que o homem por natureza é caído, pecador, culpado, condenado,
sem força, sem capacidade, sem esperança e sem vida. Em outras
palavras, todos os homens de Cristo estão mortos, espiritualmente
mortos, totalmente depravados. Esta é a sua condição por natureza e
minha; somos pecadores totalmente depravados.
Somos todos PECADORES POR NASCIMENTO. O pecado não é algo que
aprendemos. Não é uma doença que pegamos por associação com os
outros. O pecado é a praga mortal da nossa raça. Toda pessoa nascida
neste mundo, desde que Deus criou Adão e Eva, nasceu em pecado. O que
Davi disse de si mesmo é verdade de todos nós - "Eis que eu nasci na
iniquidade; e em pecado me concebeu minha mãe" (Sl. 51: 5). Todos os
homens, assim que nascem, são pecadores. Eles são "afastados do ventre:
eles se desviam assim que nascem falando mentiras" (Sl. 58: 3).
Nenhuma mãe teve que ensinar seu filho a mentir. Nenhum pai teve que
ensinar sua filha a enganar. Essas coisas são tão naturais para a
humanidade quanto respirar. Somos todos pecadores por escolha. "Todos
nós, como ovelhas, nos desviamos; tornamo-nos todos à sua maneira"
(Isaías 53: 6). A direção voluntária diária e voluntária da vida do homem é
pecado. Ninguém nesse mundo se entregou ao Senhor por si mesmo, ou o
buscou ou buscou a justiça verdadeira. O pecado é o modo de vida
escolhido pelo homem. E todos nós somos pecadores no coração. O
problema do homem é um problema de coração. Em seu coração ele é
malvado. Seu coração é depravado. "O coração é enganoso acima de todas
as coisas e desesperadamente mau" (Jeremias 17: 9). Nosso Senhor nos
diz: "Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios,
prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias" (Mt 15:19).

Esta é a condição de todos os homens por natureza. Nós somos uma
cesta cheia de maçãs podres. Não há um bom entre nós. "Não há
quem faça o bem, nem ao menos um" (Rom. 3:12). Por natureza, em
você mesmo, você é um pecador impotente, condenado e culpado. O
inferno é sua justa recompensa. A menos que Deus faça por você o
que você não pode fazer por si mesmo, você certamente perecerá.
Mas, se você puder se identificar como um pecador, culpado,
desamparado e condenado por natureza, tenho boas novas para você
- Cristo morreu pelos pecadores! Deus se deleita em salvar os
pecadores! O Senhor Deus salvará livremente todo pecador que
confia em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo – ATE MESMO VOCÊ!
Confie Nele hoje e seja salvo! Amém
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Yes, it is true, we believe in UNCONDITIONAL ELECTION. And that is
not all - We even preach it! Do you know why we believe in and
preach the doctrine of election. It is because the Bible plainly teaches
it. Listen to the Word of God - God said, "Jacob have I loved, but
Esau have I hated ... that the purpose of God according to ELECTION
might stand, not of works, but of him that calleth" (Rom. 9:13,11).
Paul tells us that God has blessed us with all spiritual blessings in
Christ, and that those blessings are freely bestowed upon us,
"According as he hath CHOSEN us in him before the foundation of the
world, that we should be holy and without blame before him in love"
(Eph. 1:4). After he saw evidence of their faith and love in Christ,
Paul told the Thessalonian believers that he was convinced of their
election in Christ - "Knowing, brethren beloved, your ELECTION of
God" (I Thess. 1:4).

Sim, é verdade, acreditamos na ELEIÇÃO INCONDICIONAL. E isso não
é tudo - nós até pregamos! Você sabe por que acreditamos e
pregamos a doutrina da eleição? É porque a Bíblia claramente a
ensina. Ouça a Palavra de Deus - Deus disse: "Amei a Jacó, mas odiei
a Esaú ... para que o propósito de Deus, segundo a eleição, não seja
de obras, mas daquele que clama" (Rom. 9: 13,11). Paulo nos diz
que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, e
que essas bênçãos são livremente concedidas a nós, "conforme Ele
nos escolheu Nele antes da fundação do mundo, para sermos santos
e sem culpa diante Dele em amor "(Efésios 1: 4). Depois que ele viu
evidência de sua fé e amor em Cristo, Paulo disse aos crentes
tessalonicenses que ele estava convencido de sua eleição em Cristo "Sabendo, amados irmãos, a sua eleição de Deus" (I Tessalonicenses
1: 4).

In the early, New Testament, churches election was a blessed truth of
God, commonly preached and rejoiced in. It was the cause of much
praise and thanksgiving to God. The Apostle of the Gentiles wrote,
"We are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved
of the Lord, because God hath from the beginning CHOSEN you to
Salvation" (II Thess. 2:13). And one of our Savior's last words of
comfort to his disciples before his crucifixion was word about election.
He said, "Ye have not chosen me, but I have CHOSEN you and
ordained you" (John 15:16). Do you believe the Bible? Does your
church believe the Bible? Does your pastor believe the Bible? Why
then do you not believe in election? Why is the Bible doctrine of
election not preached in your church? There can be no question about
it, the Bible teaches election. It was taught, believed, preached, and
delighted in among God's people in the New Testament. I know that
some say, "Election is taught in the Bible, but it is not a prominent
doctrine, so we do not make it an issue." To such people I reply - Is
the new birth believed and preached in your church? Why then do
you-not preach election? "Ye must be born again" is found in only one
chapter in the Bible, John 3. Election is mentioned no less than forty
times in the New Testament alone! Do you make an issue over the
doctrine of the Trinity? I surely hope you do! Yet, the doctrine of the
Trinity is plainly stated in only one verse in the Bible, I John 5:7.
Election is taught in every single Book of the Bible. I think such facts
require us to make an issue over the doctrine of election. Don't you?

No início do Novo Testamento, a eleição de igrejas era uma verdade
abençoada de Deus, comumente pregada e regozijada. Foi a causa de
muitos louvores e ações de graças a Deus. O Apóstolo dos Gentios
escreveu: "Somos obrigados a dar graças a Deus por vós, irmãos
amados do Senhor, porque desde o princípio Deus vos ordenou à
Salvação" (II Ts. 2:13). E uma das últimas palavras de conforto de
nosso Salvador para seus discípulos antes de sua crucificação foi a
palavra sobre a eleição. Ele disse: "Vocês não me escolheram, mas eu
escolhi vocês e te ordenei" (João 15:16). Você acredita na Bíblia? Sua
igreja acredita na Bíblia? Seu pastor acredita na Bíblia? Por que então
você não acredita em eleição? Por que a doutrina bíblica de eleição
não é pregada em sua igreja? Não se pode duvidar disso, a Bíblia
ensina a eleição. Foi ensinado, acreditado, pregado e encantado entre
o povo de Deus no Novo Testamento. Sei que alguns dizem: "A
eleição é ensinada na Bíblia, mas não é uma doutrina proeminente,
por isso não fazemos disso um problema". A essas pessoas eu
respondo - o novo nascimento acreditou e pregou em sua igreja? Por
que então você não prega a eleição? "Você deve nascer de novo" é
encontrado em apenas um capítulo na Bíblia, João 3. A eleição é
mencionada não menos que quarenta vezes somente no Novo
Testamento! Você faz uma questão sobre a doutrina da Trindade? Eu
certamente espero que você faça! No entanto, a doutrina da Trindade
é claramente declarada em apenas um verso da Bíblia, I João 5: 7. A
eleição é ensinada em todos os livros da Bíblia. Eu acho que esses
fatos nos obrigam a questionar a doutrina da eleição. Você não?

This fact is beyond all dispute - THE WORD OF GOD TEACHES THE
DOCTRINE OF UNCONDITIONAL ELECTION. If you do not believe it,
you simply do not-believe the Bible. If your church does not believe
it, your church does not believe the Bible. If your pastor does not
believe it and preach it, your pastor does not believe and preach the
Bible. If you are interested in worshipping God and obeying the
scriptures, it is your responsibility to find a church where election is
taught and join up with those people. It is your responsibility to find a
pastor who believes and preaches the gospel doctrine of Divine
election and submit to his ministry.
Yes, this pastor and the people of Grace Baptist Church believe the
doctrine of unconditional election And we preach it with delight. Are
you one of God's children? Are you a believer in the Lord Jesus
Christ? if so, your faith, your redemption, your adoption, and all the
other blessings bestowed upon you in Christ were secured for you by
God's eternal, electing love!
Think of it; if you have never heard it before, hear it now - Before the
world was, God loved you and chose you, not because of anything in
you or anything which he saw you would do, but simply because he
would! What a thrilling, soul-comforting truth this is! The eternal God
has chosen to save worthless wretches such as we are! I am bound to
give thanks and praise to him forever - "Who hath saved us and
called us with an holy calling, not according to our works, but
according to his own purpose and grace, which was given us in Christ
Jesus before the world began!" (II Tim. 1:9). Children of God,
meditate today upon God's eternal, electing love in Christ, and praise
him for it. Amen.

Este fato está além de qualquer disputa - A PALAVRA DE DEUS
ENSINA A DOUTRINA DA ELEIÇÃO INCONDICIONAL. Se você não
acredita, simplesmente não acredita na Bíblia. Se sua igreja não
acredita, sua igreja não acredita na Bíblia. Se o seu pastor não
acredita e o prega, seu pastor não acredita e prega a Bíblia. Se você
estiver interessado em adorar a Deus e obedecer às escrituras, é sua
responsabilidade encontrar uma igreja onde a eleição seja ensinada e
se juntar a essas pessoas. É sua responsabilidade encontrar um
pastor que acredite e pregue a doutrina do evangelho da eleição
divina e se submeta ao seu ministério.
Sim, esse pastor e o povo da Igreja Batista da Graça acreditam na
doutrina da eleição incondicional. E nós a pregamos com prazer. Você
é um dos filhos de Deus? Você é um crente no Senhor Jesus Cristo?
se assim for, sua fé, sua redenção, sua adoção e todas as outras
bênçãos concedidas a você em Cristo foram garantidas para você pelo
amor eterno e eletivo de Deus!
Pense nisso; se você nunca ouviu isso antes, ouça agora - Antes que
o mundo existisse, Deus o amava e o escolheu, não por causa de
qualquer coisa em você ou qualquer coisa que ele visse que você
faria, mas simplesmente porque ele o faria! Que verdade
emocionante e reconfortante! O eterno Deus escolheu salvar
miseráveis sem valor, como nós somos! Eu sou obrigado a dar-lhe
graças e louvor para sempre - "Quem nos salvou e nos chamou com
um santo chamado, não de acordo com nossas obras, mas de acordo
com seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus
diante do mundo começasse!" (II Tim. 1: 9). Filhos de Deus, meditem
hoje no amor eterno de Deus em Cristo e louvem-no por isso. Amém.
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We believe according to the scriptures that our Lord Jesus Christ
accomplished the redemption of his people. We believe in the Bible
doctrine of LIMITED ATONEMENT. We do not believe that the blood of
Christ was shed in vain. Most people believe Christ died for every
man in the world, that he shed his blood to provide salvation for all
men and that he is trying to save the whole human race. If that were
true then our Lord would be terribly frustrated, because multitudes
are in hell whom he tried to save. And if he died to give all men life,
with the intention of saving all men, then he died in vain, because all
men are not saved. Such blasphemies we cannot and will not endure.
Those who assert that Christ died for all men limit the power of the
atonement, they limit the merits of Christ's death, and they limit the
efficacy of his blood. But the Word of God limits the scope of the
atonement only. It teaches us that the blood of Christ is infinite in its
merit, efficacious in its purpose, and limited in its intent only. He did
not try to redeem all men. That would make his death a failure.
Rather he did redeem all his elect, all who believe on him unto life
everlasting.
Listen to the Word of God. Hear what God says about the death of his
Son. "For the transgression of MY PEOPLE was he stricken ... It
pleased the Lord to bruise him; he hath put him to grief: when thou
shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall
prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his
hand. He shall see of the travail of his soul and shall be satisfied: by
his knowledge shall my righteous servant justify MANY; for he shall
bear THEIR iniquities" (Isa. 53:8, 10,11). "He shall save HIS PEOPLE
from their sins" (Matt. 1:21). "This is my blood of the New
Testament, which is shed for MANY for the remission of sins" (Matt.
26:28). "I am the good Shepherd: the good Shepherd giveth his life
for the SHEEP" (John 10:11). "He loved ME and gave himself for ME"
(Gal. 1:20). "Christ HATH REDEEMED US from the curse of the law"
(Gal. 3:13). "He hath made him to be sin for US" (II Cor. 5:21).
"Christ loved THE CHURCH and gave himself for IT" (Eph. 5:25). "By
his own blood he entered in once into the holy place, HAVING
OBTAINED ETERNAL REDEMPTION FOR US ... Now once in the end of
the world hath he appeared TO PUT AWAY SIN by the sacrifice of
himself" (Heb. 9:12, 26). "He laid down his life for US" (I John 3:16).
What do all of these scriptures tell us about the death of Christ and
his atoning sacrifice at Calvary? They tell us that his death was
LIMITED AND PARTICULAR in its design. It was a SUBSTITUTIONARY
SACRIFICE FOR SIN. The Bible nowhere says, or even implies that
Christ died for every person in the world. He died for his sheep, his
elect, the people whom he loved, and for whom he prayed. In a word,
Christ died for every person in all the world who believes on him, and
he did not die for any who perish in their sins. The death of Christ
was AN INFINITE, COMPLETE SATISFACTION OF DIVINE JUSTICE.
Our Lord Jesus Christ paid the debt of his people, dying in our place,
under the penalty of God's holy law. And THE BLOOD OF CHRIST
SHED AT CALVARY WAS EFFECTUAL. He put away our sins. He
redeemed us. He did, by his mighty atonement, justify our souls and
reconcile us to God, securing as an absolute certainty the eternal
salvation of all his elect. Not one soul for whom Christ died at Calvary
shall ever perish. The cross of Christ shall never be discovered a
miscarriage. "HE SHALL SEE OF THE TRAVAIL OF HIS SOUL AND
SHALL BE SATISFIED!"
Complete atonement Thou hast made,
And to the utmost farthing paid
Whate'er Thy people owed:
Payment God cannot twice demand,
First at my bleeding Surety's hand,
And then again at mine!
We bless and praise Jesus Christ our God and Savior for his glorious,
effectual redemption. Amen.

Parte 8
Acreditamos, de acordo com as escrituras, que nosso Senhor Jesus
Cristo realmente realizou a redenção de seu povo. Acreditamos na
doutrina bíblica do ATO EXONERADO. Isto é, não acreditamos que o
sangue de Cristo tenha sido derramado em vão. A maioria das
pessoas acredita que Cristo morreu por todos os homens do mundo,
que derramou seu sangue para prover a salvação para todos os
homens e que ele está tentando salvar toda a raça humana. Se isso
fosse verdade, então nosso Senhor seria terrivelmente frustrado,
porque multidões estão no inferno a quem ele tentou salvar. E se ele
morreu para dar a vida a todos os homens, com a intenção de salvar
todos os homens, então ele morreu em vão, porque todos os homens
não são salvos. Essas blasfêmias não podemos e não vamos suportar.
Aqueles que afirmam que Cristo morreu por todos os homens limitam
o poder da expiação, eles limitam os méritos da morte de Cristo e
limitam a eficácia de seu sangue. Mas a Palavra de Deus limita o
escopo da expiação apenas. Ensina-nos que o sangue de Cristo é
infinito em seu mérito, eficaz em seu propósito e limitado apenas em
sua intenção. Ele não tentou redimir todos os homens. Isso tornaria
sua morte um fracasso. Pelo contrário, Ele realmente redimiu todos
os seus eleitos, todos os que crêem Nele para a vida eterna
Ouça a Palavra de Deus. Ouça o que Deus diz sobre a morte de seu
filho. "Por causa da transgressão do MEU POVO ele foi atingido ...
Agradou-se o Senhor feri-lo, ele o pôs em tristeza: quando tu fizeres
a sua alma uma oferta pelo pecado, ele verá a sua semente, ele
prolongará os seus dias e o prazer do Senhor prosperará em suas
mãos, e ele verá as dores da sua alma, e se fartará; pelo seu
conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, pois levará as
iniqüidades deles ”(Isaías 53: 8, 10, 11). "Ele salvará o seu povo dos
seus pecados" (Mateus 1:21). "Este é o Meu sangue no Novo
Testamento, que é derramado por MUITOS para a remissão dos
pecados" (Mateus 26:28). "Eu sou o bom pastor: o bom pastor dá a
sua vida pelas ovelhas" (João 10:11). "Ele me amou e se entregou
por mim" (Gl 1:20). "Cristo nos salvou da maldição da lei" (Gl 3:13).
"Ele o fez pecado por nós" (II Coríntios 5:21). "Cristo amou a IGREJA
e se entregou por ela" (Efésios 5:25). "Pelo seu próprio sangue ele
entrou uma vez no lugar santo, tendo obtido a redenção eterna para
nós ... Agora, uma vez no fim do mundo, ele apareceu para acabar
com o pecado pelo sacrifício de si mesmo" (Hb 9:12). 26). "Ele
entregou sua vida por NOS" (I João 3:16).
O que todas essas escrituras nos dizem sobre a morte de Cristo e seu
sacrifício expiatório no Calvário? Eles nos dizem que a morte Dele foi
LIMITADA E PARTICULAR em seu designar. Foi um sacrifício
SUBSTITUCIONÁRIO PARA O PECADO. A Bíblia não diz onde, ou
mesmo implica que Cristo morreu por cada pessoa no mundo. Ele
morreu por suas ovelhas, seus eleitos, as pessoas a quem ele amava
e por quem ele orou. Em uma palavra, Cristo morreu por todas as
pessoas em todo o mundo que crêem Nele, e ele não morreu por
ninguém que pereça em seus pecados. A morte de Cristo foi uma
satisfação infinita e completa da justiça divina. Nosso Senhor Jesus
Cristo pagou a dívida de seu povo, morrendo em nosso lugar, sob a
penalidade da santa lei de Deus. E O SANGUE DE CRISTO
VERIFICADO NO CALVARIO FOI EFICAZ. Ele realmente retirou os
nossos pecados. Ele realmente nos redimiu. Ele fez nos justificou e
nos reconciliou com Deus, assegurando como absoluta certeza a
salvação eterna de todos os seus eleitos. Nenhuma alma por quem
Cristo morreu no Calvário perecerá. A cruz de Cristo nunca será vista
como um aborto espontâneo. "ELE VERA O TRABALHO DE SUA ALMA
E SERÁ SATISFEITO!"
Expiação completa que fizeste,
E para o máximo de valor pago
Seja o que for que o meu povo devia:
Pagamento que Deus não demanda duas vezes
Primeiro no sangramento da mão da minha garantia,
E então novamente na minha!
Abençoamos e louvamos a Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador por
sua redenção gloriosa e eficaz. Amém
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Parte 9

Here at Grace Baptist Church, we believe what the Bible teaches
about the IRRESISTIBLE GRACE of God. When we talk about the
grace of God being irresistible, we are simply saying that when God
sets out to save a many he saves him. When the Good Shepherd goes
after one of his sheep, he brings him home. When God the Holy Spirit
draws a sinner to Christ, the sinner comes. This is the language of
Holy Scripture - "Blessed is the man whom thou CHOOSEST, and
CAUSEST to approach unto thee" (Ps. 65:4). "Thy people SHALL BE
WILLING IN THE DAY OF THY POWER," (Ps. 110:3). "The Son
quickeneth whom he will" (John 5:21). "All that the Father giveth me
SHALL COME TO ME ... No man can come to me except the Father
which hath sent me draw him: and I WILL raise him up at the last day
... Everyone that hath heard., and hath learned of the Father, cometh
unto me ... It is the Spirit that quickeneth; the flesh profited nothing"
(John 6:37., 44, 45, 46, 63). God said to Moses, "I will have mercy
on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I
will have compassion. So, then it is not of him that willeth, nor of him
that runneth, but of God that showeth mercy" (Rom. 9:15-16).

Aqui na Igreja Batista da Graça, acreditamos no que a Bíblia ensina
sobre a GRAÇA IRRESISTÍVEL de Deus. Quando falamos sobre a
graça de Deus sendo irresistível, estamos simplesmente dizendo que
quando Deus se prepara para salvar muitos Ele o salva. Quando o
Bom Pastor vai atrás de uma das suas ovelhas, ele o leva para casa.
Quando Deus, o Espírito Santo, atrai um pecador para Cristo, o
pecador vem. Esta é a linguagem da Sagrada Escritura - "Bemaventurado o homem a quem tu ESCOLHESTES, e te CAUSAS a
aproximar-te de ti" (Sl 65: 4). "Teu povo VAI ESTAR DISPOSTO NO
DIA DO SEU PODER" (Sl 110: 3). "O Filho vivifica quem Ele quiser"
(João 5:21). "Tudo o que o Pai me der, VIRA A MIM ... Ninguém pode
vir a mim a menos que o Pai, que me enviou, o atraia; e eu o
ressuscitarei no último dia ... a todos que o ouviram." Aprendi do Pai,
vem a mim ... É o Espírito que vivifica, a carne nada aproveita "(João
6:37, 44, 45, 46, 63). Deus disse a Moisés: "Terei misericórdia de
quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver
compaixão. Portanto, não é daquele que quer, nem daquele que
corre, mas de Deus que mostra misericórdia "(Rom. 9: 15-16).

Do you know that the Bible never uses language like this - "The Lord
wants to bless you". "God has done all he can to save you." "Let
Jesus come into your heart." "God loves you and has a wonderful plan
for your life." "Won't you let the Lord have his way in your life."
"Something good is going to happen to you today." You have heard
that kind of language all your life. Preachers all across the country
say those things. But they are all lies. The Word of God never uses
such language. God never tries to do anything! "Our God is in the
heavens; he hath done whatsoever he hath pleased" (Ps. 115:3).
Everything that God wants to do he sovereignly accomplishes. Neither
the demons of hell, nor the wicked free-will of man can resist the
power and will of God. It is not man's will that is sovereign; but
GOD'S WILL IS SOVEREIGN.

Você sabe que a Bíblia nunca usa linguagem como essa - "O Senhor
quer te abençoar". "Deus fez tudo o que pode para salvar você."
"Deixe Jesus entrar em seu coração." "Deus ama você e tem um
plano maravilhoso para a sua vida." "Você não vai deixar o Senhor ter
o seu caminho em sua vida." "Algo de bom vai acontecer com você
hoje." Você já ouviu esse tipo de linguagem toda a sua vida.
Pregadores de todo o país dizem essas coisas. Mas elas são todas
mentiras. A Palavra de Deus nunca usa essa linguagem. Deus nunca
tenta fazer nada! "Nosso Deus está nos céus; ele fez tudo o que lhe
agradou" (Sl 115: 3). Tudo o que Deus quer fazer, ele
soberanamente realiza. Nem os demônios do inferno, nem o ímpio
livre-arbítrio do homem podem resistir ao poder e à vontade de Deus.
Não é a vontade do homem que é soberana; mas a vontade de DEUS
é SOBERANA.

The grace of God in salvation is omnipotent, sovereign, and
irresistible. If grace were not irresistible, no one would ever be saved.
You see, man is spiritually dead in trespasses and in sins. A dead man
is helpless and powerless. Unless a mighty, irresistible miracle of
grace takes place, no man would ever live toward God. In
regeneration, or the new-birth, God the Holy Spirit sovereignly
bestows life on a dead sinner. It is true, all who are born-again seek
the Lord, believe on Christ, and receive him as Lord. But these things
are the result of the Holy Spirit's work, not the cause. We do not say
that God forces a man to be saved whether he wants to or not; but
HE DOES MAKE HIS PEOPLE WANT CHRIST. The holy Spirit never
saves a man against his will. He just works on the man's will; and his
people are WILLING IN THE DAY OF HIS POWER. This is what I am
telling you, salvation is not the result of what you do for God, IT IS
THE RESULT OF WHAT GOD DOES FOR YOU! Salvation is not an
invitation of grace, IT IS A MIGHTY OPERATION OF GRACE! Salvation
is not the result of you choosing God, IT IS THE RESULT OF GOD
CHOOSING YOU!
'Twas sovereign mercy called me,
And taught my opening mind;
The world had else enthralled me,
To heavenly glories blind.
My heart owns none before Thee,
For Thy rich grace I thirst This knowing, if I love Thee,
Thou must have loved me first.
Do you believe on the Lord Jesus Christ? If you do, your faith and
repentance toward him is the result of his, sovereign, irresistible
grace. See to it that you give him all the praise - "Not unto us, 0
Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and
for thy truth's sake" (Ps. 115:1). Amen.

A graça de Deus na salvação é onipotente, soberana e irresistível. Se
a graça não fosse irresistível, ninguém jamais seria salvo. Você vê, o
homem está espiritualmente morto em ofensas e pecados. Um
homem morto é impotente. A menos que um poderoso e irresistível
milagre da graça aconteça, nenhum homem jamais viverá para Deus.
Na regeneração, ou no novo nascimento, Deus, o Espírito Santo,
soberanamente concede vida a um pecador morto. É verdade que
todos os que nasceram de novo buscam o Senhor, crêem em Cristo e
o recebem como Senhor. Mas estas coisas são o resultado do trabalho
do Espírito Santo, não a causa. Nós não dizemos que Deus obriga um
homem a ser salvo, quer ele queira ou não; mas ele faz o seu povo
querer CRISTO. O Espírito Santo nunca salva um homem contra sua
vontade. Ele apenas trabalha na vontade do homem; e seu povo está
disposto no dia de seu poder. Isto é o que eu estou lhe dizendo,
salvação não é o resultado do que você faz para Deus, É O
RESULTADO DO QUE DEUS FAZ PARA VOCÊ! A salvação não é um
convite da graça, é uma operação poderosa da graça! A salvação não
é o resultado de você escolher Deus, é o resultado de Deus escolher
você!
'Foi a misericórdia soberana que me chamou,
E ensinou minha mente a se abrir;
O mundo havia me encantado,
Para as glórias celestes cegas.
Meu coração não possuia nada antes de Ti,
Por tua rica graça eu tive sede
Este sabendo, se eu te amo,
Tu deve ter me amado primeiro.
Você acredita no Senhor Jesus Cristo? Se você fizer isso, sua fé e
arrependimento para com ele é o resultado de sua graça soberana e
irresistível. Cuide para que você lhe dê todo o louvor - "Não a nós,
Senhor, não a nós, mas ao teu nome dê glória, por amor a tua
misericordia e a tua verdade" (Sl. 115: 1). Amém.
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The pastor and the people of Grace Baptist Church believe and preach
the doctrines of God's free and sovereign grace in Christ: The
Sovereignty of God, The Total Depravity of Man, Unconditional
Election, Limited Atonement, and Irresistible Grace. These things are
fundamental, essential truths of the gospel, plainly and clearly taught
in the Word of God. Any preacher who does not preach them does not
preach the whole counsel of God. Any church that does not stand for
them has compromised the gospel. And Baptist Churches that do not
teach these things have simply forsaken those principles for which
Baptist have stood, for which they have suffered, and for which they
have died throughout the ages.

Parte 10
O pastor e o povo da Igreja Batista da Graça crêem e pregam as
doutrinas da graça livre e soberana de Deus em Cristo: A Soberania
de Deus, A Depravação Total do Homem, Eleição Incondicional,
Expiação Limitada e Graça Irresistível. Essas coisas são verdades
fundamentais e essenciais do evangelho, claramente ensinadas na
Palavra de Deus. Qualquer pregador que não os pregue não prega
todo o conselho de Deus. Qualquer igreja que não as represente
comprometeu o evangelho. E as igrejas batistas que não ensinam
essas coisas simplesmente abandonaram os princípios pelos quais
batistas se submeteram, pelos quais sofreram e pelos quais
morreram ao longo dos tempos.

We believe all of these things and preach them. We would not dare to
dishonor our Lord by compromising any single aspect of these blessed
truths. And here at Grace Church, we believe in the PERSEVERANCE
OF THE SAINTS. All of God's elect shall endure to the end. They shall
persevere in grace, faith, and holiness. Not one true believer shall
ever perish. No saved person shall ever be lost. All of God's people
are safe and secure in the arms of Christ. Every true believer is
preserved by almighty grace. Hear the words of our Lord Jesus Christ
- "My sheep hear my voice, and I know them, and THEY FOLLOW ME:
And I give unto them ETERNAL LIFE: and they shall NEVER PERISH,
neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which
gave them to me, is greater than all; and no man can pluck them out
of my Father's hand. I and my Father are one" (John 10:27-30). The
Bible does not teach that every professes of religion is saved, or that
everyone who thinks he is saved is saved, or that everyone who has
experienced great religious conviction and moral reformation is
saved. But the Word of God does teach that every person who is born
again by almighty grace and truly believes on Christ in his heart is
saved; and all who are truly saved are ETERNALLY SECURE IN
CHRIST.

Nós acreditamos em todas essas coisas e as pregamos. Não nos
atreveríamos a desonrar nosso Senhor comprometendo qualquer
aspecto dessas verdades abençoadas. E aqui na Grace Church, nós
acreditamos na PERSEVERANÇA DOS SANTOS. Isto é, todos os eleitos
de Deus devem permanecer até o fim. Eles devem perseverar em
graça, fé e santidade. Nenhum crente verdadeiro jamais perecerá.
Nenhuma pessoa salva será perdida. Todo o povo de Deus está
seguro e seguro nos braços de Cristo. Todo verdadeiro crente é
preservado pela graça todo-poderosa. Ouvi as palavras de nosso
Senhor Jesus Cristo - "Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as
conheço, e SEGUEM-ME: E eu lhes dou a VIDA ETERNA: e ELAS
NUNCA SE PERDERÃO, e nenhum homem as arrancará da minha
mão. Meu Pai, que me deu elas, é maior que todos, e ninguém pode
tirá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um ”(João 10: 2730). A Bíblia não ensina que todo que professar religião é salvo, ou
que todos que pensam que ele é salvo é salvo, ou que todos que
experimentaram grande convicção religiosa e reforma moral são
salvos. Mas a Palavra de Deus ensina que toda pessoa que é nascida
de novo pela graça todo-poderosa e verdadeiramente crê em Cristo
em seu coração é salva; e todos os que são verdadeiramente salvos
estão ETERNAMENTE SEGUROS EM CRISTO.

What is the basis of the believer's security in Christ? How can we be
sure that all of God's saints will persevere unto eternal glory? We are
confident in this matter, because GOD HAS SAID THAT IT IS TRUE.
We need no other argument than the revealed Word of God. Let men
reason and argue as they will, the Lord God our Savior says that his
sheep shall NEVER PERISH! That is enough. God's IMMUTABLE
COVENANT OF GRACE guarantees the eternal security of his people.
He said, "My covenant shall I not break, nor alter the thing that is
gone out of my lips ... His (Christ's) seed shall endure forever" (Ps.
89:34, 36). The PURPOSE OF GOD MUST STAND. In eternity God
purposed to save his people, and they shall be saved. Not one of
those whom God purposed to save shall perish. Otherwise his purpose
would be meaningless. THE BLOOD OF CHRIST will preserve all his
redeemed people.

Qual é a base da segurança do crente em Cristo? Como podemos ter
certeza de que todos os santos de Deus perseverarão para a glória
eterna? Estamos confiantes neste assunto, porque DEUS DISSE QUE
É VERDADEIRO. Não precisamos de outro argumento além da Palavra
revelada de Deus. Deixe os homens raciocinar e argumentar como
quiserem, o Senhor Deus nosso Salvador diz que suas ovelhas NUNCA
SE PERDERÃO! É suficiente. A aliança imutável da graça de Deus
garante a segurança eterna de seu povo. Ele disse: "Não quebrarei o
meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios ... a semente
dele (de Cristo) durará para sempre" (Sl 89:34, 36). O PROPÓSITO
DE DEUS VAI SER MANTIDO. Na eternidade, Deus se propôs a salvar
seu povo e eles serão salvos. Nenhum daqueles a quem Deus se
propôs salvar perecerá. Caso contrário, seu propósito seria sem
sentido. O SANGUE DE CRISTO preservará todo o seu povo redimido.

Otherwise he could never see of the travail of his soul and be
satisfied. THE ABILITY OF DIVINE GRACE says that none of the Lord's
sheep shall ever perish. "I am the Lord, I change not therefore ye
sons of Jacob are not consumed" (Mal. 3:6). The grace of God never
changes. THE FINISHED WORK OF CHRIST is our security. Our
justification, our peace, our pardon, our acceptance with God does
not depend in any measure upon our righteousness, we have none,
but rather upon the righteousness of Christ. We are saved not
because of what we have done, but because of what he has done. The
blood of Christ shall never lose its power. We are ACCEPTED IN
CHRIST. He lived in our stead, fulfilling the holy requirements of
God's law. He died as our Substitute, satisfying God's justice. He lives
in heaven to intercede in our behalf. Concerning all the hosts of God's
elect, our Lord Jesus Christ has said, "I have prayed for thee, that thy
faith fail not" (Luke 22:32). And his prayer for us, as our sin-atoning
High Priest, is our security. Are you a believer? Do you trust Christ?
Then take this word of comfort with you today - YOU SHALL NEVER
PERISH!

Caso contrário, ele nunca poderia ver o trabalho de sua alma e ficar
satisfeito. A capacidade da graça divina diz que nenhuma das ovelhas
do Senhor jamais perecerá. "Eu sou o Senhor, não mudo, portanto,
filhos de Jacó não são consumidos" (Malaquias 3: 6). A graça de Deus
nunca muda. O TRABALHO ACABADO DE CRISTO é nossa segurança.
Nossa justificação, nossa paz, nosso perdão, nossa aceitação com
Deus não depende de qualquer medida de nossa retidão, não temos
nenhuma, mas sim da justiça de Cristo. Somos salvos não por causa
do que fizemos, mas por causa do que Ele fez. O sangue de Cristo
nunca perderá seu poder. Estamos ACEITOS EM CRISTO. Ele viveu
em nosso lugar, cumprindo as santas exigências da lei de Deus. Ele
morreu como nosso Substituto, satisfazendo a justiça de Deus. Ele
mora no céu para interceder em nosso favor. Em respeito a todas os
eleitos de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo disse: "Eu orei por ti, para
que a tua fé não falhe" (Lucas 22:32). E a sua oração por nós, como
removedor dos nossos pecados e nosso Sumo Sacerdote é nossa
segurança. Você é um crente? Você confia em Cristo? Então tome
esta palavra de conforto com você hoje - VOCÊ NUNCA SERA
CONDENADO!
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