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INTRODUÇÃO:
No Calvário abriu-se dois caminhos, um para cima e outro para baixo. Todo ser humano deve, por
escolha andar num ou noutro caminho. Ninguém está fora do caminhar.
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Um é para baixo, outro para cima.
Um é estreito, outro é largo.
Um é luz, outro é trevas.
Um cheira bem, outro cheira mal.

Entretanto, há uma grande alternativa, é que, os caminhantes podem, a qualquer momento, e antes de
morrer, mudar de caminho, de destino, de futuro:

ESBOÇO:
1. Os de CIMA amam ao próximo; os de BAIXO, amam a eles mesmos: (Jo 13.34) “Nisto todos
conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.”
2. Os de CIMA detestam o mundo; os de BAIXO, adoram este Século: (1 Jo 2.15) “Não ameis o
mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.”
3. Os de CIMA estão seguros; os de BAIXO, inseguros: (1 Co 5.1) “Porque sabemos que, se a
nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por
mãos, eterna, nos céus.”
4. Os de CIMA andam na luz; os de BAIXO as apalpadelas: (1 Jo 1.7) “Mas, se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos
purifica de todo pecado.”
5. Os de CIMA investem no céu; os de BAIXO investem na terra: (Mt 6.20) “Mas ajuntai tesouros
no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam.”
6. Ambos terão uma grande surpresa: os de CIMA, céu e vida eterna; (Jo 14.1) “Na casa de meu Pai
há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar”; os de BAIXO,
inferno, e morte eterna: (Sl 9.17) “Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as naçöes que se
esquecem de Deus.”

