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a tomar, para receber este dom 
precioso: 
 

Passo 1: Entender que você 
necessidade o dom da vida eterna 
 

A verdade acerca do pecado – 
Pecado é qualquer coisa que desagrada 
a Deus, e o pagamento por ele é morte 
espiritual - um período de separação, 
de Ele. A morte espiritual de Adão e Eva 
foi transferido para o mundo (Romanos 
5:12). Como resultado, foram nós todos 
pecadores nascidos e nós continuaremos 
a pecar e enfrentar o julgamento de 
Deus, até que nós somos salvos. Todos 
os pecadores são separados de Deus, e 
serão jogado no lago de fogo no dia do 
julgamento, onde eles vão sofrer dia e 
noite, para sempre (Apocalipse 20:15). 
A única maneira de se reconciliar com 
Deus e escapar Seu julgamento, é ser 
nascer de novo. 
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Deus deu ao mundo o maior presente 
de todos - o presente da vida eterna. 
Ele deu ele através do Seu Filho, 
Jesus Cristo, para que pudéssemos ser 
salvos do castigo que nós merecemos 
pelos nossos pecados, e não passar a 
eternidade no lago de fogo (João 3:16, 
Romanos 6:23). Se você ainda não 
recebeu Jesus como o seu Senhor e 
Salvador, você deve entender que 
cada um de nós tem um destino final 
que nós vamos estará quando nossa 
jornada aqui na terra termina. O 
destino final será, Céu ou inferno. O 
Céu é um lugar de alegria eterna, ao 
passo que inferno é descrito na Bíblia 
como um lugar de muito sofrimento, 
onde haverá choro sempre (Mateus 
13:41-42). A única maneira para escapar 
indo a inferno é para receber o dom da 
vida eterna que foi oferecido a você  
de graça. Há apenas dois simples passos  
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por pecados cometidos. 
 

Porque Deus amou o mundo que deu 
o Seu Filho unigênito, que todo 
aquele que crer em Ele não deve 
pereça, mas tenha a vida eterna. ~ 
João 3:16 
 

Admita que você é um pecador e 
esteja disposto a se converter dos 
seus pecados - Para receber Jesus 
Cristo como o seu pessoal Senhor e 
Salvador, você precisa primeiro aceitar 
que você está um pecador, e também 
que você não pode salvar a você 
mesmo ou fazer qualquer coisa a 
agradá Deus. Mesmo as coisas boas 
você fazer não pode tornar você justo 
aos Seus olhos. É importante a 
acreditar que Jesus pagou o preço por 
seu pecados na cruz. 
 

Passo 2: Confessar Jesus como o 
seu Senhor e Salvador 
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Jesus disse: "Em verdade, em 
verdade, vos digo que, se alguém 
não nascer de novo, ele não pode 
ver o Reino de Deus." ~ João 3:3 
 

Existe a nascimento física, e o 
nascimento espiritual. A palavra  
nascido de novo significa nascer 
espiritualmente - para nascer uma   
segunda vez. Isto é não é a mesma 
como sendo fisicamente nascido (na 
carne). 
 

Entender que Jesus Cristo é Senhor 
e Salvador - Você não consegue 
agradar um Deus perfeito por a sua 
própria força e bondade. Ele enviou 
Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, 
como um presente a você. Jesus morreu 
na cruz para pagar pelos seus pecados 
e ressuscitou dentre os  mortos, de 
modo que você não seriam julgados  
e punidos. É somente através Ele que 
uma pessoa pode escapar da punição 
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Não custa nada para ser salvo, amigo! 
Você nunca pode fazer qualquer coisa 
que é bom o suficiente para ganhar a 
salvação. Ele é recebido só por graça, 
através fé (Efésios 2:8). A Bíblia diz 
que você serás salvo se você confessar 
com a sua boca que Jesus é Senhor,  
e crer em seu coração que Deus o  
Pai o ressuscitou dentre os mortos 
(Romanos 10:9-10). Dizer a oração de 
salvação abaixo, a partir do fundo do 
teu coração, para receber Jesus. 
 

Querido Deus, Eu confesso que eu 
pequei. Por favor, me perdoe. Eu sou 
disposto a afastar-se dos meus pecados. 
Eu acredito que o Teu Filho, Jesus, 
morreu pelos meus pecados, ressuscitou 
dos mortos, e está vivo. Eu confesso 
Jesus como meu Senhor e Salvador e 
convidá-Lo a reinar em meu coração. 
Obrigado Jesus para morrendo para 
meus pecados para que eu possa ser 
perdoado, e ter a vida eterna. Amém. 
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Você vai se tornar-se um filho de  
Deus, o Altíssimo, se você seguir estas 
etapas (João 1:12-13); e parte de um 
sacerdócio real, comprados a um 
preço, e selada pelo Espírito Santo. 

O PRÓXIMO PASSO 
É importante para comprometer-se a 
uma vida de santidade. Obter uma 
Bíblia. Tudo o que você deve conhecer 
sobre Deus, Seus planos para você, e 
como viver uma vida que é agradável a 
Ele pode ser encontrado lá. Encontre 
uma igreja que ensina a partir da 
Bíblia, onde você vai crescer 
espiritualmente. Ir para a igreja, 
imediatamente; e garantir para participar 
regularmente. Escreva-nos usando o 
formulário de contato em nosso site 
e citar: Folheto Número A11112; nós 
lhe enviaremos materiais gratuitos 
que irão ajudá-lo a crescer como um 
novo cristão.  Bem-vindo à família de 
Deus! 
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