Mensagem evangélica - Por favor, leia o seguinte:
Gênesis 1:1

Quando Deus começou criando o firmamento e a Terra,

Romanos 3:23

Porque todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus

João 8:34

Jesus respondeu: Certamente, quem comete pecado é um escravo do
pecado

Deus nos criou, mas nós não O conhecemos e estamos separados de Deus por causa da
nossa natureza pecaminosa. Nossa vida sem Deus não têm sentido e nem propósito. A
conseqüência (preço a pagar) de nosso pecado é a morte, tanto espiritual quanto física. A
morte espiritual significa estar separado de Deus. A morte física é a decadência do corpo. Se
morrermos em nossos pecados, estaremos eternamente separados de Deus e acabaremos
no inferno. Como podemos salvar-nos de nossos pecados e voltar para Deus? Não podemos
salvar a nós mesmos, porque não é possível para um pecador salvar a si mesmo (como uma
pessoa se afogando não pode salvar a si mesmo). Nem os outros podem nos salvar, porque
todos nós somos pecadores (uma pessoa se afogando não pode salvar outra pessoa se
afogando, ela também precisa de ajuda). Precisamos de alguém que esteja sem pecado (não
esteja se afogando) para nos salvar dos nossos pecados. Só uma pessoa sem pecado pode
nos salvar. Como encontrar uma pessoa sem pecado em um mundo pecaminoso em que
todos pecaram?
Romanos 6:23

Porque o salário que o pecado paga é a morte, mas de Deus recebemos a
dádiva gratuita da vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor.

João 3:16

Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele
que nele crê não se perca espiritualmente, mas tenha a vida eterna

Mateus 1:23

Uma virgem conceberá, e dará à luz um filho e ser-lhe-á posto o nome de
Emanuel. Emanuel quer dizer: Deus está connosco

João 8:23

Ele disse-lhes: Vocês são cá de baixo, e eu sou de cima. Vocês são do
mundo, e eu não.

Marcos 1:11

E uma voz do céu disse: Tu és o meu Filho amado; em ti tenho grande
prazer

João 8:36

Assim, se o Filho vos libertar, ficarão livres, de verdade

João 3:3

Jesus retorquiu: Digo-te muito seriamente que, se alguém não nascer de
novo , não poderá ver o reino de Deus

Copyright © www.gospel.net

1

João 1:12

Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos
de Deus. Bastava confiarem nele como Salvador

Deus, que nos criou e nos ama muito, nos deu a solução. Por seu imenso amor por nós, Ele
enviou Seu próprio Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Jesus não tem pecado
porque Ele não é do mundo, e, enquanto na Terra, superou a tentação do diabo de pecar.
Sua vida agradou a Deus no céu. Jesus levou os nossos pecados e morreu na cruz por nossos
pecados. Ele é o Salvador de nossas vidas (Jesus é capaz de nos salvar, porque Ele não
estava se afogando). O propósito de Jesus ao morrer na cruz foi a de pagar o preço pelos
nossos pecados e, portanto, remover os nossos pecados e restaurar nossa relação com
Deus. Recebemos vida da morte espiritual (separação de Deus), através do poder de Deus.
Essa nova relação é chamada de nascer de novo. Isso restaura-nos para o nosso propósito
de criação e existência e, nos dá verdadeiro sentido e propósito de vida.
João 11:25

Jesus disse-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá,
mesmo que morra.

Romanos 6:9

Cristo ressuscitou dos mortos e viverá eternamente. A morte não mais tem
poder sobre ele

Atos 2:24

Porém, Deus libertou-o dos horrores da morte, trazendo-o de novo à vida,
pois a morte não poderia ter prendido este homem

Romanos 14:9

Foi para isto mesmo aliás que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor
das nossas vidas, quer vivamos, quer morramos

Atos 1:11

Homens da Galileia, porque estão aí de olhos postos no firmamento? Jesus
foi para o céu e um dia voltará tal como o viram partir!

Qual é a evidência de que o sacrifício de Jesus ao morrer por nossos pecados foi aceito por
Deus no céu? A prova é a ressurreição de Jesus por Deus. Através da ressurreição, está a
prova de que Jesus venceu a morte (ou, em outras palavras, a morte não tem poder sobre
ele). Agora, portanto, porque Jesus vive, podemos viver também. Sua vida em nós nos dá a
vida. Além disso, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo hoje.
João 5:24

Digo e repito que todo aquele que ouve a minha mensagem e crê em
Deus, que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado pelos seus
pecados, antes passou já da morte para a vida

João 10:9

Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. E entrará, sairá e
encontrará pastagens
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João 14:6

Jesus disse-lhe: Sou eu o caminho. Sim, e a verdade e a vida. Ninguém
pode chegar ao Pai sem ser através de mim.

João 8:24

Por isso é que disse que haviam de morrer nos vossos pecados; porque, se
não crerem que eu sou quem sou , morrerão nos vossos pecados

Atos 4:12

Em mais ninguém há salvação! Debaixo do céu não há outro nome que as
pessoas possam invocar para serem salvas

Romanos 10:13

Porque: Todo aquele que chamar pelo nome do Senhor será salvo

Romanos 10:11

Porque a Escritura diz: Todo o que crê nele não ficará decepcionado.

Romanos 2:11

Porque ele a todos trata da mesma maneira

Romanos 3:22

Esta justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo a todos que crêem. E
todos nós podemos ser salvos nesta mesma maneira, não importa quem
somos ou o que fizemos

Romanos 10:9

Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu
coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.

Como nossos pecados podem ser removidos e recebermos esta nova vida? Crendo em
Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se nos arrependemos de nossos caminhos de pecado e
convidar a Jesus para nos perdoar e salvar, Ele vai fazê-lo. Jesus é o Filho de Deus que veio
ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Qualquer pessoa no mundo que deposite sua
confiança n'Ele receberá o perdão de Deus, será salvo de seus pecados (e do inferno) e
receberá uma vida nova em Deus. Deus não mostra parcialidade. Ele não é afetado pelo
país em que vivemos, pela língua que falamos, se somos rico ou pobre, homem ou mulher,
jovem ou velho, ou quaisquer outras diferenças físicas. Quem crer em Jesus e confessá-lo
será salvo. Abaixo está uma oração que você pode fazer, se você decidir seguir a Jesus:
Deus do céu, obrigado por enviar Seu único Filho, Jesus, para morrer por meus pecados
para que eu possa ser salvo e ter vida nova do céu. Eu me arrependo dos meus atos e peço
perdão por meus pecados. Eu creio em Jesus e O recebo como meu Senhor e Salvador.
Ajude-me e oriente-me a viver uma vida que O agrade nesta nova vida que o Senhor me dá.
Amém
Se você fez a oração acima, peça a Deus para mostrar-lhe uma igreja para frequentar. Fale
com Deus em oração com regularidade e Deus irá falar com você. Ouça a voz de Deus. Deus
irá guiá-lo. Ele te ama e vai cuidar de você. Você pode confiar nele. Ele nunca falha por
aqueles que confiam n'Ele. Deus é um Deus bom. Ele pode ser confiável. Você pode
depender dele para sua vida. Traga suas necessidades diante Dele. Ele cuida de você e te

Copyright © www.gospel.net

3

abençoa. Deus disse: "Eu nunca te deixarei, nem te desampararei". Confie em Deus. Seja
abençoado por Jesus.
Leia a Bíblia regularmente, a partir do livro de João. Para obter mais recursos da Internet,
clique aqui.
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