
 

peço que leia 
essa carta com cuidado e 
muito temor. Preste 
atenção em cada palavra, 
pois foram escritas com 
amor, vindas do coração 
de um pai, que tem 
grande interesse na 
situação espiritual dos 
seus filhos. 
 
Necessito muito de você 
e da sua presença neste 
momento! Estou 
“absolutamente” 
consciente de tudo que 
envolve sua atual 
condição, e o pedido que 
estou fazendo! Sei 
também que, dependo 
de uma intervenção 
divina e soberana para 
mudar seu coração! 
Porém, tenho que lutar 
com todas as minhas 
forças por você! Como 
iria abrir mão de alguém 
tão especial? Sinto que 
esse é o momento exato! 
O dia “D” para você 
voltar para Cristo são e 
salvo, enquanto é 
tempo! Sem dor, nem 

qualquer sequela! 
Entretanto, temo que 
essa oportunidade passe, 
você endureça de vez o 
coração, e percamos 
completamente o 
contato um com o outro! 
Então, você só voltará 
depois de muito tempo. E 
voltaria em pedaços! 
Isso, se voltar! Pois, pode 
haver a possibilidade de 
uma apostasia definitiva, 
sem qualquer esperança 
de regresso! 
 

 não quero aqui 
usar recursos naturais 
para você voltar, tais 
como casamento, 
emprego, bens materiais 
ou sucesso profissional! 
Sei que isso não terá 
efeito nenhum contra 
seu velho homem. Isso é 
apenas um paliativo! 
Simplesmente não 
funciona! A única coisa 
que deve te atrair, e que 
de fato pode te trazer de 
volta, é a Cruz de Cristo! 
A única coisa que tenho 
para lhe oferecer, e que 
tenho a dizer, é que O 
justo morreu pelo 
injusto, O bom morreu 
pelo mal, O inocente 
morreu pelo culpado! 
Todos os flagelos do 
inferno foram 
derramados em Cristo 
naquela Cruz! Ele foi 
punido, esmagado e 
morto por causa dos seus 
crimes hediondos contra 
a Lei de Deus! Por causa 
dos seus horríveis 
pecados! Cristo tomou 
forma humana para 

resgatar os pecadores, 
dos quais você é o 
principal!  
 

, o fim dos 
tempos se aproxima, 
quando Deus irá julgar 
toda essa geração! 
Ninguém escapará! 
Absolutamente 
ninguém! Hoje, você se 
encontra debaixo desse 
julgamento! Debaixo de 
sua santa IRA! Todavia, 
nesse curto espaço de 
tempo, encontramos sua 
misericórdia que permite 
ainda que você tenha um 
tempo! UMA CHANCE! 
Tempo para refletir em 
como está sua vida! 
Tempo para refletir nos 
caminhos que você tem 
andado e nas decisões 
que tem tomado! Tempo 
para você se arrepender 
dos seus pecados e se 
voltar, com fé, para 
Cristo, o Salvador! 
 

querido, vamos! 
Não rejeite o convite da 
salvação que te é feito 
com tanto amor! Corra 
para Cristo agora! 
IMEDIATEMENTE! Ele 
está de braços abertos te 
esperando. Receba o 
perdão de todos os seus 
pecados e a vida eterna! 
Pois ainda há tempo e 
esperança para você! E 
esse tempo é agora!  
 
São as palavras do seu 
pai!  
Te amo! 
 


