SIMPLE PLAN DE DEUS DA SALVAÇÃO DE JOÃO

Por que Jesus morreu?

1. O homem, por natureza, faz o mal (errado).
3:19 de John E o julgamento é este: A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz,
porque as suas obras eram más.

Somos todos pecadores!

2. Por que a natureza estamos condenados.
6:40 de John Porquanto esta é a vontade de meu Pai: Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida
eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.
3:18 de John Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já está julgado; porquanto não crê no nome do
unigênito Filho de Deus.

3:36b de John desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.

Há um custo de pecado!

3. Jesus estava no mundo e morreu por nós.
14:6 de John Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim.
3:17 de John Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o
mundo fosse salvo por ele.
1:10 de John Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu.
1:12 de John Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus;

4. A salvação é um dom gratuito, e não pelas boas obras. Você deve
tomar a palavra de Deus para ele, e confiar em Jesus em paz!
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem das
obras, para que ninguém se glorie.
Efésios 2:8-9

não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos
salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo,
Tito 3:5

E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, em que devamos ser salvos.
Atos 4:12

5. Você tem que acreditar no Senhor e você terá a vida eterna!
5:24 de John Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou,

tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.
6:47 de John Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que crê tem a vida eterna.
Jo 10:28 eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha mão.

Sim, realmente é! Você não pode conquistar o perdão de Deus. Você não pode pagar pelo
perdão de seus pecados contra Deus. Você só pode recebê-lo, por fé, através da graça e
misericórdia de Deus.
Se você quiser aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e receber perdão de Deus, aqui está
uma oração que você pode fazer. Fazer esta oração ou qualquer outra oração não é capaz de
lhe salvar. Apenas confiar em Jesus Cristo pode providenciar perdão de seus pecados.
“Deus,
Eu sei que tenho pecado contra Ti e mereço castigo. Mas Jesus Cristo tomou o castigo que
eu mereço para que por fé nele eu possa ser perdoado. Eu abandono meu pecado e coloco
minha confiança em Ti para minha salvação. Graças Te dou por Sua maravilhosa graça e
perdão! Amém!”
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