
SIMPLE PLAN DE DEUS DA SALVAÇÃO DA Lucas 
 
1. Porque todos nós somos pecadores!  
 
Lucas 5:31-32  E respondendo Jesus, disse-lhes: Os que estão sãos não necessitam de médico, mas sim os que 
estão enfermos.Eu não vim para chamar os justos, mas aos pecadores, para arrependimento. 
 
Lucas 18:19  E Jesus lhe disse  Por que me chamas de bom? Ninguém [é] bom, a não ser um: Deus. 
 

 
Somos todos pecadores! 

 
2. Porque não há um preço para o pecado!   
 
Lucas 16:15  E disse-lhes:Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens; mas Deus conhece 
vossos corações. Porque o que é excelente para os homens é odiável diante de Deus. 
 
Lucas 9:5-6  E quaisquer que não vos receber, saindo vós daquela cidade, até o pó sacudi de vossos pés, em 
testemunho contra eles.E eles, saindo, passavam por todas as aldeias, anunciando o Evangelho, e curando [aos 
enfermos] em todos os lugares. 
 
3.   Porque Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados na cruz!  
 
Lucas 18:13  E o cobrador de impostos, estando em pé de longe, nem mesmo queria levantar os olhos ao céu, 
mas batia em seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, [que sou] pecador. 
 
Lucas 19:10  Porque o Filho do homem veio para buscar, e para salvar o que tinha se perdido. 
 
Lucas 24:46   E disse-lhes:Assim está escrito, e assim era necessário, que o Cristo sofresse, e que ao terceiro dia 
ressuscitasse dos mortos; 
 
 



 
Cristo morreu pelos pecadores! 

 
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.   Devemos colocar nossa fé e confiança em Cristo!   
 
Lucas 13:3  Não, eu vos digo; antes, se vós não vos arrependerdes, todos de modo semelhante perecereis. 



Lucas 18:17  Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o Reino de Deus como criança, não entrará 
nele. 
 
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. 
 

 
You must put your faith and trust in Christ alone! 

 
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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