
SIMPLE PLAN DE DEUS DA SALVAÇÃO DE JOÃO

Por que Jesus Morreu?

1. O homem, por natureza, faz o mal (errado).
João 3:19  E esta é a condenação: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz;
porque suas obras eram más.

Somos todos pecadores!

2. Por que a natureza estamos condenados.
João 6:40  E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê ao Filho, e nele crê, tenha a vida
eterna; e eu o ressuscitarei no último dia.



João 3:18  Quem nele crer não é condenado; mas quem não crê já está condenado; pois não tem crido no nome
do unigênito Filho de Deus.

João 3:36  Aquele que crê no Filho tem vida eterna; porém aquele que é desobediente ao Filho não verá a vida
[eterna], mas a ira de Deus continua sobre ele.

Somos todos pecadores!

3. Jesus estava no mundo e morreu por nós.
João 14:6  Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.

João 3:17  Porque Deus não mandou seu Filho ao mundo para que condenasse ao mundo; mas sim para que o
mundo por ele fosse salvo;

João 1:10,12  No mundo estava, e por ele foi feito o mundo; e o mundo não o conheceu.  Mas a todos quantos o
receberam, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus: aos que creem em seu nome.

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!
Atos 4:12   E em nenhum outro há salvação; porque nenhum outro nome há abaixo do céu, dado entre os
homens, em quem devemos ser salvos.

Efésios 2:8-9  Porque pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isto não [vem] de vós; é dom de Deus. Não por
obras, para que ninguém tenha orgulho de si [mesmo].

Tito 3:5  Não pelas obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas sim segundo sua misericórdia, ele nos salvou
pelo banho do novo nascimento, e da renovação do Espírito Santo;

5. Você tem que acreditar no Senhor e você terá a vida eterna!
João 5:24  Em verdade, em verdade vos digo, que quem ouve minha palavra, e crê ao que me enviou, tem vida
eterna, e não virá em condenação, mas passou da morte para a vida.



João 6:47  Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna.

João 10:28 E eu lhes dou a vida eterna, e para sempre não perecerão, e ninguém as arrancará de minha mão.

Romanos 10:9-10,13   Porque, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus
o ressuscitou dos mortos, serás salvo.Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para
a salvação.Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.

Se você quiser aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e receber o perdão de Deus, aqui está
uma oração que você pode rezar. Fazer esta oração ou qualquer outra oração não irá salvar
você. É apenas confiando em Jesus Cristo que se recebe perdão dos pecados. Esta oração é
simplesmente uma forma de expressar a Deus a sua fé Nele e agradecer por providenciar o seu
perdão.

"Senhor,

Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu mereço as conseqüências dos meus pecados.
No entanto, estou confiando em Jesus Cristo como meu Salvador. Eu acredito que a Sua
morte e ressurreição desde o meu perdão. Eu confio em Jesus e em Jesus como meu único
Senhor e Salvador pessoal. Obrigado Senhor, por me salvar e perdoar-me! Amém! "
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