3º - RECEBÊ-LO!..
João 3:18: "Quem crê nele não é condenado".
Romanos 10:10: "Visto que com o coração se crê para a
justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação".
Romanos 10:13: "Porque todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo".
Faça agora esta oração com todo o seu coração e torne-se
um filho de Deus:
Oh Deus, eu abro o meu coração para Ti. Acredito que
Jesus Cristo é o filho de Deus, que morreu por mim na Cruz
e derramou todo o seu sangue, para me salvar. Perdoa os
meus pecados e guia a minha vida a partir deste momento.
Jesus quero receber-Te no meu coração, como Senhor e
Salvador. Abre os olhos do meu entendimento para a Tua
Palavra, para que eu possa conhecer-Te, amar-Te e servirTe verdadeiramente. Obrigado Jesus por estares comigo no
meu coração. Amém.

JESUS VEIO... por causa do SEU pecado.
Romanos 3:10: "Como está escrito: não há um justo,
nem um sequer”.
Romanos 3:23: "Porque todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus".
I Timóteo 1 :15: "Esta é uma palavra fiel, e digna de
toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para
salvar os pecadores".

JESUS MORREU... para pagar pelo SEU
pecado.
Isaías 53:5: "Mas ele foi ferido pelas nossas
transgressões; e moído pelas nossas iniquidades: o
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados".
Romanos 5:8-9: "Mas Deus prova o seu amor para
connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo
justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da
ira".
Colossenses 1 :14: "Em quem temos a redenção pelo
seu sangue, a saber, a remissão dos pecados".

JESUS RESSUSCITOU... para que, possamos
viver eternamente COM ELE.
Hebreus 7:25: "Portanto, pode também salvar
perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo
sempre para interceder por eles".
João 10:27-28: "As minhas ovelhas ouvem a minha
voz! e eu conheço-as, e elas me seguem: e dou-lhes a
vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as
arrebatará da minha mão".
I João 5:11: "E o testemunho é este; que Deus nos deu
a vida eterna; e esta vida está em seu Filho".

O QUE PRECISA FAZER, PARA HERDAR A
VIDA ETERA?
1º - Admitir que é um pecador, e precisa de
Jesus Cristo para obter a salvação.
Lucas 13:3: "Não, vos digo; antes, se vos não
arrependerdes, todos, de igual modo perecereis".
Isaías 55:7-8: "Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem
maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor,
que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque
grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não
são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os
meus caminhos, diz o Senhor".
Tito3:5: "Não pelas obras de justiça que houvéssemos
feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou".
Efésios 2: 8 - Porque pela graça sois salvos, por meio da
fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus.
9 - Não vem das obras, para que ninguém se glorie.

2º - Acreditar que, só Jesus pode salvá-lo.
João3:16: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna".
Romanos 4:20-21: "E não duvidou da promessa de Deus
por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória
a Deus; e estando certíssimo de que o que ele tinha
prometido também era poderoso para o fazer".
Romanos 3:26: "Para demonstração da sua justiça neste
tempo presente, para que ele seja justo e justificador
daquele que tem fé em Jesus".
Romanos 3:28: "Concluímos pois que o homem é
justificado pela fé sem as obras de lei".

