
Essa análise pessoal poderá literalmente 
mudar sua vida... PARA SEMPRE!

O BOM O BOM 
TESTETESTE

PORTUGUESE



Vamos ver se você se qualifi ca como uma pessoa boa.

Você já mentiu?
Isso inclui lorotas, mentirinhas e meias verdades.

Você já roubou alguma coisa?
O valor é irrelevante.

Você já olhou para alguém com cobiça?
Jesus disse: Qulaquer que olhar para uma mulher com intenção impura, 
no coração, já adulterou com ela. (Mateus 5:28)

Você já odiou alguém?
A Bíblia diz: Todp aquele que odeia alguém é assassino. (1 João 3:15)

Obrigado por fazer esse teste. Por favor leia as seguintes questões cuidadosamente. 
Seja Honesto e ouça a voz da sua consciência. Você se considera uma pessoa boa? 
A maioria das pessoas dizem que sim. A Bíblia diz isso em Provérbios 20:6 “Muitos 
proclamam a sua própria bondade”.

Se você respondeu “SIM” para as questões anteriores, então você acaba de adimitir 
que você é um mentiroso, um ladrão, um adúltero e um assassino no coração e nós 
somente olhamos para quatro dos Dez Mandamentos. Se Deus te julgar por esse 
padrão, você será inocente ou culpado ? Ouça a voz da sua consciência, se você é 
honesto irá adimitir que você é culpado. (Romanos 3:23 “Porque todos pecaram e 
carecem da Glória de Deus”.) Qualquer um quebrou algum desses mandamentos é 
condenado à eternidade no inferno (Apocalipse 21:8).

Você ainda pensa ser uma pessoa boa ou agora você entende que é um pecador (1 
João 3:4) e merece a ira de Deus ? Essa é a razão porque Jesus Cristo veio a Terra, 
morreu e ressucitou. Ele morreu a morte de um criminoso, não porque Ele quebrou a 
Lei e sim porque nós quebramos. Jesus levou sobre si a nossa punição. Romanos 5:8 
“Mas Deus prova Seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por 
nós, sendo nós ainda pecadores.

Oque você deve fazer ? Se arrepender, deixar o pecado e depositar completamente 
sua fé em Jesus como seu Salvador e Senhor da mesma maneira que você depositaria 
sua fé em um paraquedas se você tivesse que pular de um avião. É a única coisa que 
te salvará ! (João 3:36) Depois disso, leia a Bíblia diariamente e obedeça oque você 
ler. Obrigado por ter tirado seu tempo para ler isso.
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