Você já esta pronto para o
seu Milagre?
Então prepare-se! Pois o seu milagre está
chegando!
Quero te convidar para participar comigo de uma
Conferencia Internacional dos Semeadores de Fogo em
sua cidade! Se você recebeu este opúsculo com uma
mensagem de FÉ que eu escrevi para ti é porque alguém te
convidou! Então venha, mas venha preparado para
receber um milagre de Deus. Jesus disse: Se credes verás a
glória de Deus! Também disse: As coisas que são
impossíveis aos homens são possíveis a Deus!
Então venha receber o teu milagre! Espero por você!

Dario Martini é um
evangelista ítalo-brasileiro, por
27 anos prega ao redor do mundo, já
esteve em 26 estados brasileiros e em
36 nações da terra levando o
evangelho. A principal característica
de seu ministério, são os sinais que
seguem a pregação da mensagem
da cruz

Série: O sangue de Cristo

O MAIS ALTO PREÇO
jamais pago!
Deixe sua fé saber que já foi pago!

Dario Martini

“Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado,
para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede! Estava
ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre
uma esponja e, fixando-a num caniço de hissopo, lha
chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o
vinagre, disse: Está consumado! E, inclinando a
cabeça, rendeu o espírito.” João 19: 28 a 30
“Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se
purificam com sangue; e, sem derramamento de
sangue, não há remissão.” Hebreus 9: 22.
“Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso
fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas
pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e
sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com
efeito, antes da fundação do mundo, porém
manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que,
por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou
dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa
fé e esperança estejam em Deus.” 1 Pe 18 a 21

Deixe sua fé ouvir ao brado
daquela cruz e saber que já foi
pago!
A última palavra de Jesus na cruz foi um brado, ou
seja, Jesus não lamentou seu último momento,
na cruz, mas ele bradou. Brado quer dizer grito
de triunfo. E esta última palavra que encontrase no versículo trinta do capítulo dezenove,
do Evangelho de João foi um grito de triunfo.
Ele bradou triunfantemente a despeito do
sofrimento que experimentava, a mais terrível
e cruel morte experimentada por alguém. Não
há nenhum paralelo de uma forma mais cruel
de se matar alguém, do quê a morte de cruz, e
esta morte a ele foi dada. Mas aquele momento
na cruz, no seu último momento, com a sua
cabeça cravejada por uma coroa, não de pedras
preciosas, mas de espinhos pontiagudos. Com o
seu corpo ferido pelo azorrague, um instrumento
que tinha como que lâminas naqueles tendões
com pedras nas suas pontas, fez com que sua
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carne fosse moída cumprindo o que o profeta
Isaias havia dito: “Mas ele foi traspassado pelas
nossas transgressões e moído pelas nossas
iniqüidades; o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados” (Is 53. 05). Os seus poros rompidos
pelo sofrimento do Getsemâni, porque o seu
corpo não suportando o sofrimento da sua alma
rompe-se em sangue, transformando o suor em
gotas de sangue. Desprezado pela multidão,
sofreu o descaso das autoridades, a inveja dos
religiosos. Estava naquela cruz, cravado, com
suas mãos e pés transpassados, com seu corpo
se debatendo pelas câimbras e o seu pulmão
agora cheio de água. A bíblia diz que ele sabendo
que todas as coisas estavam terminadas, então
naquele momento ele não lamenta, mas ele
brada a sua última palavra na cruz. A última
palavra de Jesus na cruz foi um brado, ele
grita triunfantemente. Ele grita no seu último
momento. E eu me pergunto: O que o levou a
bradar na sua morte? E vos digo: Com a sua
2
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morte, com o seu sangue derramado naquela
cruz Ele acaba de conquistar a vitória eterna de
nossas vidas. Aquilo que eu não podia fazer por
mim mesmo, que você não podia fazer por você
mesmo, ele acaba de conquistar naquela cruz,
por isso ele brada, e este brado ele brada teleo,
foi a sua ultima palavra na cruz. No grego em
que foi escrito o Novo Testamento, talvez, mui
provavelmente ele tenha falado em aramaico,
mas no original encontramos o teleo da cruz.
Este teleo tem dois significados importantes. O
primeiro: Está Consumado! O sentido de está
consumado significa que tudo que precisávamos
já foi feito por nós naquela cruz. Quando Jesus
disse está consumado significava que tudo havia
sido feito por nós, tudo que precisávamos para
viver uma vida eterna e abundante, uma vida
provida por Deus em todas as áreas, aquilo que
Deus havia planejado para nossas vidas foi dado
por nós naquela cruz, Em Cristo Jesus. Tudo foi
nos dado naquela cruz, aleluia! E o segundo
significado do verbo teleo é ESTA PAGO! Ouça,
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deixe sua fé ouvir ao brado daquela cruz e saber
que já foi pago! Algo que não poderíamos pagar
por nós mesmos. Eu não teria como pagar, você
não teria como pagar, mas foi pago naquela cruz.
Tudo foi pago naquela cruz pelo mais alto preço
jamais pago. A fé sabe disto e por isto toma posse
das mais ricas bênçãos adquiridas na cruz!

Quando ele brada está pago
está falando de uma dívida que
foi cancelada naquela cruz!
Mas o que foi pago naquela cruz? Nós encontramos
no capítulo nove de Hebreus, no versículo vinte
e dois, uma palavra que aponta para a cruz nos
dando o sentido deste “está pago” da cruz. E esta
é a palavra que diz que sem derramamento de
sangue não há remissão. A primeira palavra que
aponto para a cruz para demonstrar o sentido
de está pago é a palavra remissão. Esta palavra
é uma palavra usada no contexto do Novo e
do Antigo Testamento, na grande maioria das
4
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vezes ligada ao derramamento de sangue.
Diz então que o derramamento de sangue na
cruz trouxe remissão. Remissão é uma palavra
extraída do contexto tributário dos governantes
em que os reinados e impérios cobravam seus
súditos e então quando alguém devia para estes
governantes e tinha a sua dívida de alguma
forma perdoada o governante então tomava
novamente esta dívida daquele súdito, daquela
pessoa sobre si novamente e aquela pessoa era
perdoada, então eles diziam que a dívida foi
remida. Remissão foi tirada deste contexto e
remissão quer dizer exatamente cancelamento
de dívidas. Esta palavra aponta para a cruz, para
o derramamento de sangue, para o brado de
Jesus em que Ele diz: está pago! E quando ele
brada está pago está falando de uma dívida
que foi cancelada naquela cruz. Mas que dívida
é esta que foi cancelada naquela cruz? Este é
o assunto maior do Calvário, o assunto maior
do derramamento de sangue é a remissão, o
cancelamento desta dívida. Que dívida será
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5

esta? Será que é uma dívida financeira? É claro
que não. Esta é a dívida do pecado. A Bíblia diz
que todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus (Rm 3. 23). Todos, eu pequei, você
pecou, todos pecaram, por isso são devedores,
destituídos estão. Subtraímos da santidade e
da justiça de Deus, nos tornamos devedores.
Os nossos pecados nos fazem devedores. É esta
dívida que é tratada na cruz.

Esta dívida será cobrada e
de quem ela for cobrada não
poderá pagar, ninguém poderá
pagar!
Esta dívida segundo a Palavra de Deus é uma
dívida impagável. Jesus falou sobre isso no
capítulo dezoito de Mateus contando a parábola
do rei que chamou o servo incompassivo para
que ele prestasse contas da sua dívida, mas ele
não pôde pagá-la. Ele não tinha como pagá-la. E
assim é a nossa dívida diante de Deus. A dívida do
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pecado é com Deus. É uma dívida em que eu não
posso pagar, você não pode pagar. Não há nada
em nós mesmos que possamos fazer para pagar
esta dívida. Por isso Jesus contou esta parábola
dizendo que era uma dívida impagável. Aquele
servo simboliza eu, você e o rei simboliza Deus, a
quem nós devemos. Há algo sobre o pecado que
muitas vezes nos esquecemos. Quando pecamos,
nós não pecamos apenas contra o nosso
semelhante, ou não pecamos apenas contra nós
mesmos ou o ecossistema, ou o sistema, todo
pecado é contra Deus, por isso é uma dívida com
Deus. Todo pecado ofende a Deus, o Criador.
Todo pecado se torna uma dívida diante deste
criador. Uma dívida que é impagável. E essa é
uma dívida com Deus. Lembre-se que certa feita
Jesus estava na sua casa em Cafarnaum, e ele
pregava, ensinava a Palavra de Deus, de repente
alguém arrebentou o seu telhado e descem
ali um paralítico, ele aponta para o paralítico,
vendo lhe a fé e diz: “os teus pecados te são
perdoados”. Mas havia ali algumas pessoas que
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eram peritos na Palavra de Deus, eram doutores,
conhecedores profundos do Antigo Testamento,
conhecedores da Revelação que havia sido dada
a eles até aquele momento, então eles dizem
nos seus corações, arrazoam em seus corações,
dizendo que era uma blasfêmia porque só Deus
pode perdoar pecados, mas por isso Jesus estava
perdoando pecados, porque Jesus, este Jesus
diante de quem estavam, era, é Deus, Senhor
dos senhores e Rei dos reis. Ele pode perdoar
pecados. Mas o que eles disseram era verdade,
quando disseram que só Deus pode perdoar
pecados, porque só Deus pode perdoar pecados,
porque quando nós pecamos, nós pecamos
contra Deus, o nosso pecado é contra Deus,
lembre-se disso. Por isso teremos que dar contas
do que fazemos a Deus. A Ele teremos que dar
contas de nossos atos. E Deus já estabeleceu o
dia , que chama o Dia do Juízo Final, em que
cada pessoa que viveu, vive e viverá neste
mundo terá que comparecer diante Dele para
prestar contas das suas dívidas. Deus cobrará
8
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esta dívida. Esta dívida será cobrada, não importa
quem você seja, não importa a importância que
você tenha, esta dívida será cobrada. Eu tenho
más notícias, esta dívida será cobrada e de quem
ela for cobrada não poderá pagar, ninguém
poderá pagar. A dívida do pecado é uma divida
impagável. Ninguém pagará. Haverá todo tipo
de lamento, desculpa, choro e pranto, mas nada
poderá livrá-los daquele dia dessa cobrança que
Deus fará. Ninguém poderá pagar a sua dívida por
si mesmo. É uma dívida impagável a dívida dos
pecados. Muitos apresentarão suas boas ações
diante de Deus, as coisas boas que fizeram, mas
a Bíblia já declara que isto será como trapos de
imundícia, será como um pano sujo o melhor que
se pode apresentar por nós mesmos será como
trapo de imundícia. Se pudéssemos comparar o
melhor que fizermos será como poucas moedas
diante de uma divida de trilhões e trilhões; uma
dívida impagável. É disto que trata a cruz. Deus
cobrará esta dívida e tantos não poderão pagar.
Mas eu ouço o brado da cruz, eu ouço o ressoar
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do Gólgota, do Calvário, o brado naquela cruz,
e Ele diz “teleo”, que quer dizer está pago. Está
pago, ele gritou, naquela cruz. Ele bradou: Está
pago! Entenda, a alma que está sendo cobrada
de uma dívida impagável ouve na cruz este
brado: está pago. Sim está pago. São as boas
notícias que eu tenho para te dar, naquela cruz a
dívida foi remida e o pecado foi cancelado. Então
Ele diz: está pago, aleluia! O sangue de Jesus foi
derramado para tratar desta divida impagável
do homem com Deus. Aleluia! Está pago!

Deus não parcela dívidas, Ele cancela no
sangue de Jesus Cristo
Eu não sei se você sabe o que é dever. Mas se
alguém já ficou devendo para banco sabe o
que é dever. Banco sabe como receber o que
devem para ele. Penso que se você recebesse
tudo que devem para você, você ficava rico, não
ficaria? Não é mesmo, ou não? Não ficaria? Mas,
bancos sempre recebem o que devem para eles,
por isso que eles estão nos principais lugares,
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nas principais avenidas, porque o banco sabe
receber o que devem para eles. Ai de quem
ficar devendo para eles. Se um dia você ficar
devendo para o banco e for na sua agência e
distraidamente passar na frente do gerente e
ele te ver, lhe chamará. Você olha de um lado,
olha para outro lado, faz de conta que não é com
você, mas o gerente aponta para você e diz: se
aproxime. Então você se aproxima tremendo
porque você sabe o que será tratado com ele.
Você se assenta, ele diz: “Você está devendo
neste banco cem mil reais”. Você pergunta:
“Estou devendo cem mil reais?” –“Sim, você
deve e você vai pagar cada centavo.” Você diz:
“mas como? Eu não posso.” Ele responde: “Sim,
é muito para você, mas eu vou te ajudar. A sua
dívida está parcelada agora em cem vezes.”
Você não pode pagar em cem vez, diz a ele.
Então ele diz que irá te ajudar um pouco mais,
parcelará em Duzentas vezes. Mas você também
não pode pagar em duzentas vezes. Você já está
de joelhos pedindo ajuda e ele lhe diz: “Esta é
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a ultima chance que te dou, pega ou larga. A
tua dívida está parcelada agora em trezentas
vezes.” Você responde: - Ok! Você vai para a
sua casa e diz para a sua mulher: “Mulher, nós
vamos passar o resto da vida pagando a dívida
do banco.” Mas eu tenho boas notícias para te
dar. Na cruz as suas dívidas não foram parceladas,
elas foram canceladas no sangue de Jesus Cristo.
Aleluia! No mundo há um ressoar de ensinos
que dizem que há um lugar onde as pessoas vão
e pagam as suas dívidas parceladamente. Eles
chamam este lugar de purgatório. Sim, mas eu
quero declarar com todas as letras, não existe
purgatório; porque Deus não parcela dívidas,
Deus cancela no sangue de Jesus Cristo. Aleluia!

Não importa o tamanho da sua
dívida, ela já foi paga naquela
cruz!
Será que Deus quer perdoar você depois de
tudo que você aprontou, depois de todos os
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pecados que você cometeu? Será que Deus quer
perdoar? Tem muita gente que tem esta dúvida.
Eu aprendi isso quando pregava para drogaditos.
Durante dez anos da minha vida eu me dediquei
a eles, de 1989 a 1999 eu vivia entre eles, morava
em Centros de Recuperação, vivia o tempo todo
cercado de drogaditos. Muitos destes eram
trazidos algemados para mim. Me lembro eu
sentado na minha escrivaninha, chegava aquele
moço escoltado por dois policiais; um dava um
papel para que eu assinasse e outro então tirava
uma chave, abria as algemas e saiam e deixavam
aquele moço e eu lhes anunciava Aquele que
pode libertar. Eu dizia: “Se o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres.” Muitos destes
jovens foram libertos, porque Jesus Cristo, o
Filho de Deus, realmente pode libertar. Tenho
muitos filhos na fé hoje que são homens de Deus,
homens de bem, mas que saíram deste antro
de perversidade, crime e drogas. Certa feita eu
pregava para um grupo deles. Eu falava do amor
de Deus, falava do perdão; e então, ouvi um
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choro convulsivo de um deles. Eu me aproximei
e perguntei: - Porque choras? Ele dizia: Acredito
que Deus não queira me perdoar. Eu perguntei:
- Mas, por quê Deus não quer te perdoar? Ele
disse: - Porque eu pequei terrivelmente conta
Deus. Indaguei: - Mas, o que foi que você fez?
Ele disse: - Eu já matei quatro pessoas, a última
delas eu não me esqueço. Ele corria de mim em
uma mata; eu trazia nas mãos uma garrucha,
uma daquelas espingardas que cortamos o cano
para que a munição saia espalhada destruindo
tudo que está à frente. Ele tropeçou, caiu, eu me
aproximei, coloquei o meu pé no seu pescoço;
eu apontei a garrucha para o seu rosto. Ele
começou a pedir misericórdia. Ele dizia: tenha
misericórdia, não me mate, por favor não me
mate tenha misericórdia, não me mate. Mas
eu apertei o gatilho. Quem sabe você também
apertou o gatilho, quem sabe você também
pecou terrivelmente contra Deus e está dizendo:
Será que Deus pode me perdoar? Há dias pregava
no sul do Paraná e um homem confessava o seu
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pecado para o pastor dizendo que via sangue nas
suas mãos. Ele disse: - Eu tinha uma farmácia e
muitas meninas iam lá grávidas e eu abortava.
Quantas crianças morreram em minhas mãos.
Eu vejo sangue nas minhas mãos. Quem sabe
você tenha pecado terrivelmente contra Deus.
Pecado tanto que você se pergunta: - Será que
Deus quer me perdoar, será que Deus pode me
perdoar? Será que a minha divida não é tão
grande que possa ser perdoada? Então, eu ouço
o brado da cruz e Jesus diz: - Está pago! Ele diz
- Teleo, que quer dizer está pago. Não importa
o quanto você tenha pecado contra Deus, não
importa o tamanho da sua dívida, ela já foi paga
naquela cruz, a sua dívida foi remida e o teu
pecado foi perdoado, aleluia!

Sim! Ele quer. Esta condição está
satisfeita. Deus quer te perdoar.
Deus quer te perdoar não importa mesmo o
quanto você tenha pecado, Deus quer te perdoar.
Ele não só quer te perdoar como Ele mesmo
O mais alto preço jamais pago!
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deu sua vida, seu filho naquela cruz. Por isso a
Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal
maneira que deu seu único filho para que todo
aquele que Nele crer, não pereça, mas tenha
a vida eterna. (João 3. 16). Porque Deus enviou
seu filho ao mundo não para que condenasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por
Ele. Deus quer te perdoar, sim, Ele quer. Esta
condição está satisfeita. Deus quer te perdoar.
Quando lêem Genesis 3, que fala da queda do
homem, diz que Deus desceu à procura de Adão
e não o encontrou. Deus chama Adão: - Aonde
tu estás? Alguns pensam que Deus chama Adão
rispidamente. Eu penso que não. Deus não os
encontrou e sem alguma rispidez é que Deus
chama Adão, é com muito amor, carinhosa
e docemente que Ele diz: - onde estás? Esta é
a história que eu leio da minha Bíblia, Deus
buscando amorosamente Adão e Eva. O Deus
que veio buscar e salvar aquele que havia se
perdido. Ele te ama e Ele quer te perdoar. Não
importa o que você tenha feito há perdão. Jesus
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bradou naquela cruz: está pago!

Nenhuma dívida será remida a menos
que o devedor aceite ser perdoado.
Mas há uma segunda condição para que uma
dívida seja remida. Nenhuma divida será remida
sem que esta segunda condição seja satisfeita.
A segunda condição é esta. Nenhuma dívida
será remida a menos que o devedor aceite
ser perdoado. Por quê? Porque o perdão
não é imposto, é oferecido. É uma questão
de dignidade. Por isto a ninguém é imposto
o perdão, a todos é oferecido. Alguns países
mantém leis que respeitam este princípio, de
respeito e dignidade, que as pessoas precisam
aceitar serem perdoadas. Nos Estados Unidos
há uma lei em que se alguém está no corredor
na morte, só há um modo dele se livrar, é que
o presidente da República o perdoe. Há um
fato verídico, não citarei nomes, mas havia
um criminoso no corredor da morte que tinha
um amigo que intercedeu junto ao presidente
O mais alto preço jamais pago!
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daquele país. O presidente enviou-lhe uma carta
oferecendo-lhe o perdão, dizendo que ele estava
perdoado, se quisesse, se aceitasse ser perdoado.
Aquele criminoso, no corredor da morte, leu
a sua carta recebida, o seu perdão oferecido,
mas ele o rejeitou. Ele disse: - Eu não quero ser
perdoado. Foi executado, porque rejeitou o
perdão. Na cruz o perdão é oferecido a todos.
O que isto significa? Significa que quando Jesus
derramou o seu sangue naquela cruz todos foram
perdoados. O sangue de Jesus Cristo é poderoso
para cancelar o pecado de toda a humanidade.
Toda a humanidade foi perdoada naquela cruz.
Por isso Deus nunca criou o inferno e o Lago de
Fogo para o homem ou para a mulher. O Lago de
Fogo eterno foi criado para o diabo e seus anjos,
disse Jesus. Deus nunca planejou que alguém se
perdesse. Não é da vontade de Deus que alguém
se perca, que o ímpio pereça. É isto que o texto
bíblico declara, que Deus na cruz a todos perdoou,
todos foram perdoados. Deus, então oferece o
seu perdão a todas as pessoas. Mas, só recebem
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o perdão aqueles que aceitam ser perdoados.
Aqueles que recebem o oferecimento do perdão
e estão abertos a serem perdoados.

Nenhuma pessoa será perdoada a
menos que se arrependa dos seus
pecados
Eu pergunto a você: aceita ser perdoado por
Deus? Ele te oferece perdão, você aceita ser
perdoado por Deus? Alguém pode me perguntar:
- Mas Dário o que devo fazer para dizer a Deus,
sim eu aceito ser perdoado. Qual é a resposta
aceita pelos céus, para entender que eu aceito ser
perdoado? Só há uma resposta aceita por Deus,
a despeito de tudo que você tenha ouvido, só há
uma resposta aceita por Deus para entender que
você aceita ser perdoado. Jesus nos falou isso
exatamente nas suas primeiras palavras quando
Ele começou a pregar dizendo: - Arrependei-vos
que vos é chegado o Reino de Deus. Arrependeivos e crede no Evangelho. A única resposta
aceita por Deus é o sincero arrependimento.
O mais alto preço jamais pago!
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Nenhuma pessoa será perdoada a menos que se
arrependa dos seus pecados e passe a viver uma
vida pura e santa na presença de Deus, porque a
Bíblia declara que sem santidade ninguém verá a
Deus. Nós vivemos um tempo em que a graça foi
barateada, se é que ela possa ser. Mas as pessoas
começaram a achar que podem viver de qualquer
jeito porque está tudo bem; porque podem fazer
o que quiserem, porque Deus na sua graça vai
sempre perdoar. Mas não lêem a Bíblia, porque
a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqueles que
conhecem a Palavra de Deus e voltam a pecar
estão crucificando a Cristo novamente; e eles
estão pisando no sangue de Cristo, pelo qual
foram lavados e se tornam mais dignos de juízo
do que aqueles que estão no mundo. Por isso a
Bíblia declara que o juízo de Deus começa entre
os seus. O juízo de Deus começa na sua casa.
Você pode ler o Antigo Testamento e ver como
Deus trazia grande juízo sobre o seu povo. Deus
não aceita o pecado. A única forma de você ser
perdoado por Deus, é tendo, vivendo uma vida
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santa na presença dele. Não se engane. Há tantas
coisas sendo ditas e sendo feitas neste mundo,
as pessoas olham para lá, olham para cá, vêem
tantos estilos de vida sendo adotados. Eu mesmo
algumas vezes fiquei confuso com as coisas que
vi. Então nós começamos a achar que podemos
fazer todas as coisas, mas se no seu estilo de
vida não tiver santidade saiba que você está
andando no caminho largo e espaçoso e Jesus
disse: “entrai pela porta estreita porque larga
é a porta e espaçoso o caminho que conduz à
perdição e muitos são os que por ela entram,
mas estreita é a porta e apertado o caminho que
conduz à vida e poucos são os que encontram.”
(Mateus 7. 13). Não se engane, o caminho largo
e espaçoso conduz ao inferno e muitos vão
para o inferno com a Bíblia debaixo do braço,
porque freqüentam as igrejas mas, não tem um
estilo de vida de santidade. Com a mesma boca
que oram nas igrejas também abrem contra os
ungidos de Deus, aqueles que Deus chamou
para cuidar de suas almas e também mentem,
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enganam, usam de fofocas, passam mentiras
aqui e ali e essa mesma boca que denigre o
irmão nunca fala de Cristo, o Salvador. Jesus te
diz: - Arrependei-vos que vos é chegado o reino
de Deus. Quantas pessoas trazem ofertas nas
igreja e não pagam ninguém. Existe até algumas
dificuldades nos meios de créditos. É incrível
que isto aconteça, mas há crentes que devem
e não pagam, emprestam mas não devolvem. A
Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma. Jesus
diz: - Arrependa-te porque é chegado o reino de
Deus.

Quando Deus usa algumas pessoas
elas passam a se orgulhar, por causa
disto começam a fazer coisas que não
agradam a Deus!
Neste vinte e seis anos que prego tenho
visto tantas coisas. Quero falar com os que
são instrumentos de Deus, com os pastores,
pastoras, evangelistas, com os que cantam,
com os que louvam, quero falar comigo, com
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todas as pessoas que são instrumentos de
Deus. Não é bom ser instrumento de Deus?
Não é maravilhoso? Que maravilhoso é! Como
é gostoso ver Deus usando a sua vida para
tocar outras pessoas, não é verdade? Mas sabe
o que acontece? Quando Deus usa algumas
pessoas elas passam a se orgulhar, por causa
disto começam a fazer coisas que não agradam
a Deus, começam a pecar, mas nada nos dá o
direito de pecar. Repito, nada nos dá o direito
de pecar. Eu tenho a consciência, por vinte e seis
anos tenho pregado o Evangelho, a minha vida
desde que conheci ao Senhor é voltada para
ganhar almas, batizei pessoalmente mais de
mil pessoas, já imprimi mais de meio milhão de
mensagens em livretos, já fui a 36 países, a 26
estados brasileiros, só no ano de 2010, dirigi meu
carro por quarenta mil quilômetros, de cidade
em cidade, estive em mais de duzentos púlpitos,
tenho feito isto por tantos anos, pregado o
evangelho, expulsado os demônios e curado os
enfermos, mas eu sei, eu tenho consciência, que
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se Deus não encontrar santidade em minha vida
eu vou para o inferno como qualquer feiticeiro,
eu sei disso. Se Deus não encontrar santidade
em minha vida eu vou para o inferno como
qualquer macumbeiro porque Jesus disse que
muitos chegarão para ele e dirão: “Senhor, em
teu nome nós expulsamos demônios e fizemos
maravilhas.” Mas Ele dirá: “apartai-vos de
mim malditos para o fogo eterno, preparado
para o Diabo e seus anjos, vós que praticais a
iniqüidade. ” (Mateus 25. 41). O Senhor está
nos dizendo que arcanjos e anjos serão lançados
no inferno. A Bíblia está nos dizendo que Deus
lançará no inferno instrumentos seus e também
labaredas que Ele acendeu neste mundo porque
não encontrou santidades em suas vidas. Eu te
pergunto: - Será que Deus irá te poupar se Ele
não encontrar santidade em sua vida? Saiba
que não. Por isso, arrependei-vos porque vos é
chegado o Reino de Deus. Quantos vêm a igreja,
mas vão ao motel, se prostituem, adulteram
e cometem fornicação e acham que está
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tudo bem. Mas não se engane. Quero dar um
conselho para noivas, namoradas ou moças que
um dia irão namorar. Quando você for namorar,
noivar não deixe a sua Bíblia em casa, leve a sua
Bíblia com você, coloque a sua Bíblia entre você
e aquele sujeito. Exatamente isso, coloque a sua
Bíblia entre você e ele, porque se ele perder a
cabeça do outro lado e partir para cima de você
antes da hora, antes de te pegar ele terá que
passar por cima de Mateus, Marcos, Lucas, João,
Pedro, Tiago. Enquanto isso você corre para a
sua casa porque sem santidade ninguém verá a
Deus. Não se engane, só há um modo de Deus
entender que você aceitou ser perdoado, isto
se você tiver um sincero arrependimento na sua
vida. Só a santidade diz: - Sim Deus, eu aceito ser
perdoado.

Porque sabe quanto custou, a fé dá valor
para o preço pago!
Mas há uma segunda palavra que aponta para
o teleo da cruz. Essa segunda palavra agora
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nos fala sobre o preço que foi pago. Na cruz
Ele pagou pelos nossos pecados. Mas houve
um preço, houve um custo. Você quer saber
quanto custou? A fé que vos prego sabe quanto
custou naquela cruz. A fé sabe quanto custou
a remissão dos nossos pecados. Porque sabe
quanto custou, a fé dá valor para o preço pago.
A fé dá valor àquilo que foi adquirido na cruz.
Quando nós sabemos quanto custou nós damos
valor. Por que os nossos filhos não dão valor em
nada? Porque não sabem quanto custou. Eu
aprendi a dar valor quando algo custou caro com
a minha mãe, a Da. Matilde. Da. Matilde viveu ali
na cidade de San Gertrudes, SP. Mamãe, lá em
San Gertrudes, há muitos anos atrás, construiu
uma das mais lindas casas daquela cidade.
Numa rua empoeirada ela construiu uma casa
de tijolo a vista e cobriu com telhas romanas,
colocou uma grade na frente com flechas e
plantou um pinheiro. Ah! Como era linda a sua
casa! Certa vez passava por ali alguns larápios,
uma quadrilha. Passando em frente à casa dela
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olharam para aquela casa bela e pensaram: “esta
mulher tem muito dinheiro.” Planejaram um
golpe contra ela, foram a uma cidade próxima
e compraram um tapete verde. Bateram em sua
casa e então disseram para ela que eles eram
portugueses, falavam como portugueses e diziam
que estavam voltando para Portugal e tinham
aquele tapete que não queriam levar junto, que
era um tapete muito caro, importado. Diziam:
– É um tapete persa. E quando minha mãe viu
o tapete os olhos dela brilharam, convidou-os
para entrarem na sua sala, eles se assentaram
no sofá. Eu me lembro, eu estava lá. Eles abriam
e enrolavam aquele tapete e soltavam diante
dela e diziam: - Tu fazes o que queres com
Ele. Soltavam o tapete na frente dos olhos de
mamãe e olhos dela brilhavam. Eles diziam:
- É muito caro este tapete, é importado, ele é
persa. De novo enrolavam e soltavam o tapete e
diziam: - Tu fazes o que queres com ele. Mas eles
fizeram o que queriam com minha mãe. Pois,
ela comprou o tapete, pagou uma verdadeira
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fortuna por um tapete. Pagou muito caro para
descobrir que ela poderia ter comprado por
pouquíssimo dinheiro, comparado com o quê
pagou na cidade ao lado. Mas você sabe o que a
mamãe fez com o tapete? Ela o colocou na sua
sala. Ah! Lembro-me! Ela colocou o tapete na
sala dela e aquele tapete ficou lá por mais de
vinte anos. Eu vi aquele quase desaparecer no
chão. Ele foi desfiando, foi desfiando e a mamãe
manteve o tapete lá. Sabe por quê? Porque ela
sabia quanto pagou. Quando você sabe quanto
foi pago você dá valor, não é verdade?

Mas você olha para o seu Rolex, e você
sabe o quanto pagou nele!
Tem um relógio chamado Rolex. Um Rolex pode
custar até 800.000 reais (oitocentos mil). Mas
você pode comprar pela internet uma réplica de
Rolex. Quando falo réplica, é réplica mesmo. É
uma réplica perfeita, só um especialista saberá
que aquele relógio no seu pulso não é verdadeiro.
É uma réplica perfeita que você pode comprar
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por R$ 100,00 (cem reais). Eles te mandam
em uma caixinha pelo correio, você abre a sua
caixinha, tira o seu relógio, aquela réplica de
Rolex. Você coloca o seu rolex no seu punho
e você anda com seu braço estendido para
exibir o seu Rolex. Você exibe o seu relógio e as
pessoas olham e admiram e dizem: - Olha, ele
tem um Rolex, é um Rolex. Mas você olha para o
seu Rolex , e você sabe quanto pagou nele e ele
não te dá valor algum, não é verdade? Você não
sente nenhum pouco valorizado, não é verdade?
Porque você sabe quanto você pagou. A fé que
eu prego sabe quanto foi pago naquela cruz.

Quer dizer que nada custou tão caro
quanto o preço pago na cruz!
O apóstolo Pedro nos fala do preço da cruz:
“Sabendo que não foi mediante coisas
corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes
resgatados do vosso fútil procedimento que
vossos pais vos legaram, mas pelo precioso
sangue, como de cordeiro sem defeito e sem
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mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com
efeito, antes da fundação do mundo, porém
manifestado no fim dos tempos, por amor de vós
que, por meio Dele, tendes fé em Deus, o qual
o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
de sorte que a vossa fé e esperança estejam em
Deus.” 1 Pe 18 a 21. O apóstolo diz que na cruz
nós fomos resgatados. Resgate quer dizer pagar
por aquilo que é seu para ter te volta. Então, na
cruz nós não fomos comprados, não, porque
na Bíblia diz que nós fomos resgatados, porque
você compra o que não é seu e resgata o que
é seu. Por isso você foi resgatado, porque você
pertence a Deus, aleluia! Sempre pertenceu, por
isso Ele te resgatou na cruz. Pedro diz que o preço
do resgate na cruz não foi ouro e nem prata. Ele
quer dizer que nada custou tão caro quanto o
preço pago na cruz, porque tudo neste mundo
pode ser medido em ouro e prata no seu preço,
mas a cruz não. Na cruz o preço é maior. O ouro e
a prata não são suficientes. É isto que Pedro está
dizendo, que o preço mais alto de qualquer coisa
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que se tenha conhecimento foi pago na cruz.
Mas que preço é esse que foi pago naquela cruz?
Ele diz: - Nós somos resgatados com o precioso
sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado,
Incontaminado, morto antes da fundação do
mundo. Este é o preço da cruz. O sangue de
Jesus Cristo, aleluia! O que isso quer dizer? O
sangue quer dizer é a sua vida, porque no sangue
está a vida, declara-nos o texto sagrado. Então o
preço da cruz foi o preço da vida de Jesus Cristo?
Mas quem é este Jesus que deu a sua vida na
cruz, quem é esse que foi Ele mesmo o preço do
nosso resgate, o preço da nossa remissão? Digovos. Ele é Aquele que era, que é, que há de vir,
o Todo Poderoso Deus, Senhor dos senhores,
Rei dos Reis, Estrela resplandecente da manhã,
Alfa e Ômega, Princípio e Fim, Verbo que se fez
carne para estar entre nós. É este Jesus, o Filho
do Deus vivo, o próprio Deus, o Criador que
deu a sua vida na cruz. Então este é o preço da
cruz, o preço da vida do próprio Deus, o mais
alto preço pago, por qualquer coisa que se tenha
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conhecimento, aleluia! Nada custou tão caro
quanto a sua remissão, e o resgate de sua vida, o
preço da vida do próprio Deus foi dado naquela
cruz. A fé que eu prego sabe disso, sabe quanto
foi pago por isso a fé dá valor, por isso a fé toma
posse de tudo o que foi nos dado naquela cruz.

Por isso deixe a sua fé ouvir o teleo da
cruz e tenha ousadia de receber tudo
que foi dado para você !
Eu digo que a fé tem mais ousadia do que os
milionários para receber, tomar posse daquilo
que foi pago na cruz. Milionário tem ousadia
de tomar posse, de receber aquilo que foi
pago. Você não verá milionário tomando posse
em loja de R$ 1,99 (um real e noventa e nove
centavos). Milionário só toma posse em lojas
onde as coisas custam caro, porque ele sabe que
quanto mais caro melhor é. Por isso não existe
nada melhor do que aquilo que foi adquirido na
cruz, para você, porque nada custou tão caro.
Um milionário toma posse do que quer nas lojas
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mais caras. Dá o seu cartão de crédito, não quer
saber quanto custou porque sabe que pode
pagar. Aprendi isso com um amigo, Salvatore
Savanélli. É um milionário italiano, dono de uma
empresa de aviões no sul da Itália, na cidade de
Nápoli. Eu tive o privilégio de batizá-lo no mais
lindo lugar da Itália, para mim, no sul do país, na
Baia de Nápoli, próximo ao Castel dell’Ovo, com a
vista maravilhosa do Vesúvio, com aquele vulcão
com sua calda sobre a cidade, também sobre
Pompéia com sua costa sorrentina, também
com a Ilha de Capri, no calçadão estava uma
quantidade inumerável de pessoas assistindo
aquele batismo. Batizei Salvatore e sua esposa
Tânia. E certa feita, Salvatore me disse: - Quando
eu quero comprar qualquer coisa eu não
pergunto quanto custa, eu pego o que eu quero,
porque eu sei que posso pagar. Mas a fé que vos
prego tem mais ousadia do quê os milionários,
mais ousadia do que Salvatore Savanelli,
porque ela entra na presença de Deus pelo
sangue do Cordeiro, o único cartão de crédito
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aceito nos céus. Entra para quê? Para receber,
para tomar posse de tudo que foi pago naquela
cruz. Por isso deixe a sua fé ouvir o teleo da cruz
e tenha ousadia, receba tudo que foi dado para
você naquela cruz. Receba a remissão dos teus
pecados, receba o resgate da sua vida, receba a
vida eterna, o perdão eterno, receba a cura para
o teu corpo, a derrota de Satanás, receba porque
já foi pago para você naquela cruz. Glorifique ao
Senhor.

Arrependa-se dos seus pecados, creia,
confesse Jesus como seu Salvador,
entregue a Ele a sua vida, creia também
em milagres!
Deus tem algo para você. Se você quer fazer uma
decisão de arrependimento, faça isso agora,
onde você estiver. Esta é uma oportunidade que
o Senhor te dá, através desta leitura. Receba
tudo que Jesus conquistou na cruz por você.
Arrependa-se dos seus pecados, creia, confesse
Jesus como seu Salvador, entregue a Ele a sua
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vida, seja resgatado pelo sangue vertido no
Calvário por você, por nós. Quero orar por
você, há um lugar ao pé da cruz, é tempo de
arrependimento, é tempo de transformação de
vida, faça a sua decisão de fé, uma sincera decisão
de arrependimento, de fé em Jesus Cristo. Ouça
Jesus: - Arrependei-vos e crede!
Creia também que é tempo de receber mais de
Deus, farei a oração da fé e o poder de Deus
virá sobre você e haverá cura e manifestação da
glória de Deus sobre você, onde você estiver, se
creres. Quero ministrar toda fé que Deus tem
colocado sobre mim em você. Recebi um email
de uma mulher que era estéril no Rio Grande
do Sul e tinha câncer. Não tinha filhos e ainda
assim o câncer atacou o útero dela. No email ela
me disse que o câncer já está curado e já está
com um mês de gestação, para a glória de Deus.
Mas eu tenho o testemunho de mulheres que
eram estéreis por muito tempo e Deus curou.
Testemunho de muitas pessoas que os médicos
O mais alto preço jamais pago!

35

não sabiam como curar, disseram que não tinha
mais jeito, mas o Senhor curou e salvou.
Ore assim:

Senhor Jesus, obrigado por pagar o preço
da minha remissão de meus pecados e do
resgate de minha vida, obrigado por dar a
sua vida naquela cruz, por isso me arrependo
do meu pecado e eu confesso diante de ti e
eu recebo o meu perdão e o cancelamento
da minha dívida, pois vivo a partir de agora
uma vida santa na presença de Deus.
Obrigado Jesus, por me salvar!

Dario Martini
Evangelista nas Nações
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