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DR. GREGORY FRIZZELL

Prefácio do Autor
Paz perfeita – Uma vida
centrada em Deus
Paz perfeita – que sonoras palavras! Infelizmente para
muitos a paz perfeita é só isso: uma frase bonita ou um
sonho distante. Embora não se saiba os números exatos,
pesquisas sugerem que um número significativo de crentes
permanece atormentado por incômodas dúvidas quanto à
sua salvação. Porém, a paz perfeita é inquestionavelmente
a vontade final de Deus para todo aquele que realmente O
conhece (Romanos 8:16; 1 João 5:13). Não há promessa
mais bonita do que a de Isaías 26:3: “Tu, Senhor, guardarás
em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em
ti confia”.
Este livro conduz a uma jornada para alcançar a paz perfeita e a segurança de realmente conhecer a Cristo. Ele também traz os crentes à oração poderosa e à intimidade com
Jesus (Hebreus 10:22). Caro leitor, não importa há quanto
tempo você não tem vitória, você pode ter total certeza e
intimidade com Cristo! Você realmente pode experimentar a plenitude profunda e glorificar a Deus com sua vida.
Mesmo na dor e nas provações que todos enfrentaremos na
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vida, há uma paz que não pode ser destruída. Em três décadas de ministério, eu nunca senti tanto a presença de Deus
como quando escrevia este livro. Com uma compaixão fenomenal, Deus está sempre buscando resgatar aqueles que
têm dúvidas, falsa certeza ou uma vida sem poder. Ele quer
que todos os seus filhos experimentem a vida de oração
que “move montanhas”. Pela graça de Deus, os leitores descobrirão que a verdadeira salvação é um “relacionamento
transformador”, não uma mera religião ou fórmula.

A salvação é um relacionamento
transformador!
Com certeza, a maior tragédia da vida moderna é o fato
de tantos terem involuntariamente se enganado com alguma forma de “religião ou ritual” ao invés de abraçarem um
relacionamento salvífico com Cristo. Em outras palavras, eles
abraçaram “o rol de membros da igreja, plano ou fórmula”
sem ter verdadeiramente abraçado Jesus Cristo. Embora tenham se tornado membros de igreja ou casualmente tenham
repetido uma oração mecanicamente, não houve convicção,
nem arrependimento e por isso, não houve salvação verdadeira! Porém, um crescente número de crentes está chegando
à conclusão de que necessita de um relacionamento pessoal
genuíno com Jesus, não só de religião, ritual ou fórmula. O
propósito das páginas seguintes é ajudar os leitores a experimentarem Cristo verdadeiramente. Através dos textos neste
livro, Deus transformará vidas de três maneiras poderosas.
Primeira, alguns que pensavam que eram salvos compreenderão que necessitam experimentar a salvação genuína. Eles
descobrirão que a salvação verdadeira é um “relacionamento”,
não uma mera religião, ritual ou plano. Estas almas queridas
experimentarão, então, o novo nascimento e a vida eterna!
8

|

