Are you in trouble? Do you need help? Do you need comfort?
Você está em apuros? Você precisa de ajuda? Você precisa de conforto?
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Are you in trouble? Do you need help? Do you need comfort? I
know what you are going through. I have been there. I have
known what it is to be friendless and alone. It is a miserable
feeling. I know what it is to be so overcome with sin that you feel
totally helpless to change things. I know what it is to be an
outcast of society, so despicable that you feel that even your own
family is against you. I know what it is to sit hour after hour in a
jail cell, thinking about taking your own life. I have been there. I
know what it is to lay in a hospital bed with cancer eating away
your life, not knowing whether you will live or die. I have been
there. I know what it is to be in trouble, to need help, and to
yearn for comfort. I have been there. And I want to help you, if
you will let me.

Você está em apuros? Você precisa de ajuda? Você precisa de
conforto? Eu sei o que você está passando. Eu passei por isso. Eu
sei o que é não ter amigos e se sentir sozinho. É um sentimento
miserável. Eu sei o que é ser tão cheio de pecado que você se
sente totalmente impotente para mudar as coisas. Eu sei o que é
ser um estranho na sociedade, é tão desprezível que você sente
que até sua própria família está contra você. Eu sei o que é
sentar hora após hora em uma cela, pensando em tirar sua
própria vida. Eu estive lá. Eu sei o que é deitar em uma cama de
hospital com câncer consumindo a sua vida, sem saber se você
vai viver ou morrer. Eu estive lá. Eu sei o que é estar em apuros,
precisar de ajuda e anseiar por conforto. Eu estive lá. E eu quero
te ajudar, se você me deixar.

In the midst of my trouble, in my desperate hour of need, when I
thought all comfort and all hope was gone, a Friend came to me
and made himself known to me. He loved me like I had never
been loved. He treated me with more kindness than I had ever
known. Though I am altogether unfit for his company, he took
me and made me one of his friends. Yes, it is true, "There is a
Friend that sticketh closer than a brother" (Pro. 18:24). My
Friend's name is Jesus Christ. He is the Son of God. He is the
Lord of glory, the Friend of publicans and sinners. "This is my
Beloved, and this is my Friend" (Song of Sol. 5:16). Let me tell
you what he has done for me.

No meio do meu problema, na minha desesperada hora de
necessidade, quando pensei que todo conforto e toda a
esperança se foram, um Amigo veio até mim e se fez conhecido.
Ele me amou como se eu nunca tinha sido amado. Ele me tratou
com mais gentileza do que eu jamais conhecera. Embora eu seja
totalmente inadequado para sua companhia, ele me levou e me
fez um de seus amigos. Sim, é verdade: "Há um amigo que se
aproxima mais do que um irmão" (Pro. 18:24). O nome do meu
amigo é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor da
glória, o amigo dos publicanos e pecadores. "Este é o meu
amado, e este é meu amigo" (Cântico do Sol. 5:16). Deixe-me
dizer o que ele fez por mim.

My Friend, the Lord Jesus Christ, came into this world to save
me. He took my sin upon himself and died in my place at
Calvary. Though I rejected him, despised him, and blasphemed
his name from my youth up, yet he loved me. All my life long he
watched over me, fed me, clothed me, and protected me, though
I knew it not. He let me run the course of my rebellion with full
speed while he was working to bring me to the place where he
would be gracious to me. Then, in the fulness of time, he came to
me. It was the time of love and grace for my soul which he had
ordained before the world began. Nobody else would have me;
but he wanted me. Nobody else cared for my soul; but he loved
me. All others had given up hope for me, and I had lost all hope
for myself; but he was determined to have me. He said, "I will be
gracious unto thee", and he was! He forgave all my sins. He took
the oppressive load of my guilt away. He made me a child of
God. He put upon me the spotless robe of his righteousness. He
gave me the hope of eternal glory.

Meu amigo, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo para me
salvar. Ele tomou o meu pecado sobre si mesmo e morreu no
meu lugar no Calvário. Embora eu o rejeitasse, o desprezasse e
blasfemasse seu nome desde a minha juventude, ele me amava.
Ele cuidou de mim durante toda a minha vida, me alimentou, me
vestiu e me protegeu, embora eu não soubesse. Ele me deixou
correr o curso da minha rebelião com toda a velocidade enquanto
ele estava trabalhando para me levar ao lugar onde ele seria
gentil comigo. Então, na plenitude do tempo, ele veio até mim.
Foi o tempo de amor e graça para a minha alma que ele havia
ordenado antes do mundo começar. Ninguém mais me queria;
mas ele me queria. Ninguém mais se importava com minha
alma; mas ele me amava. Todos os outros haviam perdido a
esperança em mim e ate eu tinha perdido toda a esperança em
mim; mas ele estava determinado a me ter. Ele disse: "Terei
misericórdia de ti", e ele teve! Ele perdoou todos os meus
pecados. Ele tirou a carga opressiva da minha culpa. Ele me fez
um filho de Deus. Ele colocou sobre mim o manto imaculado da
Since that day, the Lord Jesus Christ has never ceased to lovingly
sua justiça. Ele me deu a esperança da glória eterna.
care for my soul as a tender Friend. He bountifully provides for
my every need. When I was sick, he healed me. When I was in
trouble he comforted me. When I am weak, he strengthens me.
Desde aquele dia, o Senhor Jesus Cristo nunca deixou de cuidar
When I am ignorant, he teaches me. When I am in darkness, he
amorosamente da minha alma como um amigo afetuoso. Ele
is my Light. When I fall, he lifts me up. When I sin, he forgives
provê generosamente todas as minhas necessidades. Quando eu
me. When I am tempted, he holds me. When Satan lays a snare
estava doente, ele me curou. Quando eu estava com problemas,
for me, he prays for me. Truly, Jesus Christ has been a faithful
ele me confortou. Quando estou fraco, ele me fortalece. Quando
Friend to me.
sou ignorante, ele me ensina. Quando estou na escuridão, ele é a
minha luz. Quando eu caio, ele me levanta. Quando eu peço, ele
me perdoa. Quando estou tentado, ele me segura. Quando
But that is not all. He will continue to be my faithful Friend. When
Satanás coloca uma armadilha para mim, ele ora por mim.
my life's journey is over he has promised to bring me with him
Verdadeiramente, Jesus Cristo tem sido meu amigo fiel.
into eternal glory. Truly, "It is well with my soul", because "There
is a Friend that sticketh closer than a brother". Do you need a
Friend? Trust the Lord Jesus Christ.
Mas isso não é tudo. Ele continuará sendo meu amigo fiel.
Quando a jornada da minha vida acabar, ele prometeu me levar
com ele para a glória eterna. Verdadeiramente, "Está bem com a
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minha alma", porque "Há um Amigo que se aproxima mais do
que um irmão". Você precisa de um amigo? Confie no Senhor
Jesus Cristo.
Don Fortner
1|Page

