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detalhes. Existe neste versículo, em
primeiro lugar, uma palavra
abrangente, muitíssimo abran-
gente: �Todo aquele que invocar o
nome do Senhor será salvo?�
�Todo� � já ouvi que, um homem
ao fazer seu testamento, se quer
deixar tudo o que possui somente
para uma pessoa, digamos sua
esposa, se ele apenas o externar,
esta é a  melhor coisa que ele pode
fazer; contudo, é melhor que ele
não entre em detalhes e comece a
alistar o que está deixando, visto
que provavelmente acabará dei-
xando alguma coisa de fora. Ora,
a fim de tornar essa vontade bem
clara, Deus não entra em qualquer
detalhe. Ele apenas diz �todo�. Isto
significa o homem negro, o pele
vermelha, o amarelo e o branco.
Significa o homem rico, o pobre e
o que  ainda não é um homem �
todos, de toda a espécie, de espécie
nenhuma ou de todas as espécies
juntas. �Todo� � isto inclui a
mim, eu tenho certeza; mas tenho
igual certeza de que inclui você,
que não leu esse artigo antes. É
melhor que seja assim, sem de-
talhes; pois, em caso contrário,
alguém poderia ser deixado fora.
Freqüentemente penso que, se lesse

ueridos amigos, obser-
vem que em Romanos 10.13 o
caminho da salvação é apresentado
em termos claríssimos: �Todo
aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo�. Me recordo
que vivi esse versículo durante
vários meses. Eu anelava por
salvação; não conseguia perceber
que havia esperança para mim.
Pensava que teria de ser lançado
fora, que era pecador demais ou
intensamente duro de coração, ou
muito isso e aquilo, de modo que
outros poderiam ser salvos, mas eu
não. Porém, quando li este ver-
sículo, fiz o que lhes peço que
façam, eu me agarrei avidamente
a esta verdade; ela parecia uma
corda sendo atirada a um homem
que se afogava. Ela se tornou meu
salva-vidas: �Todo aquele que
invocar o nome do Senhor será
salvo�. �Ah!�, pensei eu, �clamo
por esse bendito nome, clamarei
por esse glorioso nome; se eu
perecer, jamais cessarei de invocar
este nome sagrado�. Invocar o
nome de Deus e conseqüentemente
clamar por Ele, é isto que salva a
alma.

Mas preciso levá-lo a con-
siderar essas palavras em mais

Uma Palavra aos Não-convertidos
Charles H. Spurgeon

Q



Fé para Hoje20

nas Escrituras: �Se Charles Haddon
Spurgeon invocar o nome do
Senhor, será salvo�, não me
sentiria tão convicto da salvação
quanto me sinto agora, pois teria
concluído que talvez houvesse outra
pessoa com este nome (prova-
velmente existe) e eu teria dito:
�Certamente isso não se refere à
minha pessoa�; mas, quando o
Senhor diz: �Todo�, não posso
estar fora desse grupo. É uma rede
grandiosa que parece englobar
todos os homens. �Todo� � se eu
invocar o nome  do Senhor, se você
e, também, o  homem moribundo
que mora aqui perto clamarmos pelo
nome do Senhor, todos seremos
salvos. �Todo� � que palavra
ampla!

Em seguida, que palavra
fácil encontramos no texto! �
�Todo aquele que invocar o nome
do Senhor�. Qualquer um pode
invocar o nome do Senhor. Todos
compreendem o que significa
�olá!� Você ainda não usou uma
expressão como essa? E, se já esteve
angustiado ou em perigo, você não
chegou a gritar: �Socorro, socorro,
socorro�? Muito bem, aquele que
pode clamar assim clame também
ao Senhor, invoque sua ajuda,
clame por sua misericórdia, anele
por sua compaixão. Se esta pessoa
o faz crendo, como nós demons-

traremos a você, confiando que
Deus ouvirá, ela será salva. Por-
tanto, não há dificuldade neste
versículo que exija um doutor em
teologia para explicá-lo; a verdade
é apresentada claramente em
palavras simples: �Todo aquele que
invocar o  nome do Senhor será
salvo�. Esta verdade é tão clara
quanto o dia. Oh! Se você pudesse
enxergá-la e começasse a invocar
o nome do Senhor, através de uma
oração fervorosa!

Mas há outra palavra neste
versículo, uma palavra segura:
�Todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo�. Não  existe
qualquer  �se� ou �talvez�, mas um
glorioso �será�. O nosso �será� é
insignificante, inconsistente; o
�será� de Deus é tão firme quanto
as montanhas eternas. �Todo
aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo�, tão certo
quanto existe um Deus. O Senhor
não cometeu nenhum erro; Ele não
revogará sua declaração, porque
mudou de idéia. �Todo aquele que
invocar o nome do Senhor será
salvo�. Oh! Que muitos invoquem
o nome dEle e encontrem salvação
imediata, que perdurará por toda a
vida e pela eternidade, pois �será
salvo� envolve um  longo tempo,
inclusive os tempos eternos que
estão por vir.
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