
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Se este folheto tem abençoado você, por 
favor, compartilhá-lo com outra pessoa. 
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faz isso, o Espírito Santo começará a 
viver dentro de você. Você não tem a 
força para evitar cometer pecados sem 
Ele. Aqueles que receberam Jesus 
Cristo às vezes cometer pecados, 
quando eles desobedecer o Espírito 
Santo; mas eles são perdoados quando 
eles confessam seus pecados e tomar 
medidas para se arrepender. Deus vai 
perdoar-lhes porque Ele é rico em 
misericórdia, e eles têm a justiça de 
Jesus Cristo. Uma pessoa que ainda não 
recebeu Jesus Cristo não terá esse 
privilégio. 

Também, quando uma pessoa em 
Cristo continua a cometer um pecado, 
Deus corrige ele. Ele disciplinas dele 
como um Pai, de modo que ele não vai 
acabar no inferno (Hebreus 12:6).  
 

O que acontece quando um 
pecador não escolher para ser 
perdoado, por meio de rejeitando o 
dom da salvação? 
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Deus deu-nos a liberdade de fazer 
as nossas próprias escolhas, mas 
também advertiu nos sobre as 
conseqüências do pecado - assim como 
Ele advertiu Adão e Eva, quando lhes 
disse para não comer da arvore do 
conhecimento do bem e do mal (Gênesis  
2:16-17). Vamos olhar para algumas 
das conseqüências da liberdade Ele 
deu-nos: 
 

Será que Deus permitir que uma 
pessoa para fazer o que ele quer 
fazer, mesmo que seja um pecado? 
 

Sim, Ele faz. Lembre-se que Ele deu nos a 
liberdade de fazer nossa própria escolhas. 
 

Pode Deus parar uma pessoa de 
cometer pecados? 
 

Sim, Ele pode; por meio do Espírito 
Santo e a cooperação do pessoa. Esta é 
uma do as razões é importante para 
entregar sua vida a Jesus. Quando você 

2 

 

faz isso, o Espírito Santo começará a 
viver dentro de você. Você não tem a 
força para evitar cometer pecados sem 
Ele. Aqueles que receberam Jesus 
Cristo às vezes cometer pecados, 
quando eles desobedecer o Espírito 
Santo; mas eles são perdoados quando 
eles confessam seus pecados e tomar 
medidas para se arrepender. Deus vai 
perdoar-lhes porque Ele é rico em 
misericórdia, e eles têm a justiça de 
Jesus Cristo. Uma pessoa que ainda não 
recebeu Jesus Cristo não terá esse 
privilégio. 

Também, quando uma pessoa em 
Cristo continua a cometer um pecado, 
Deus corrige ele. Ele disciplinas dele 
como um Pai, de modo que ele não vai 
acabar no inferno (Hebreus 12:6).  
 

O que acontece quando um 
pecador não escolher para ser 
perdoado, por meio de rejeitando o 
dom da salvação? 

3 

 

Deus deu-nos a liberdade de fazer 
as nossas próprias escolhas, mas 
também advertiu nos sobre as 
conseqüências do pecado - assim como 
Ele advertiu Adão e Eva, quando lhes 
disse para não comer da arvore do 
conhecimento do bem e do mal (Gênesis  
2:16-17). Vamos olhar para algumas 
das conseqüências da liberdade Ele 
deu-nos: 
 

Será que Deus permitir que uma 
pessoa para fazer o que ele quer 
fazer, mesmo que seja um pecado? 
 

Sim, Ele faz. Lembre-se que Ele deu nos a 
liberdade de fazer nossa própria escolhas. 
 

Pode Deus parar uma pessoa de 
cometer pecados? 
 

Sim, Ele pode; por meio do Espírito 
Santo e a cooperação do pessoa. Esta é 
uma do as razões é importante para 
entregar sua vida a Jesus. Quando você 

2 

Deus nos criou à Sua imagem (Gênesis 
1:27). Isso significa que Ele também nos 
deu a liberdade de fazer as nossas próprias 
escolhas. Nós não teria nenhuma escolha 
mas para amar e obedecer-lhe, se Ele nos 
criou como robôs; mas Seu plano no 
momento da criação era não para força 
nós (Seus mais amados criaturas), para 
fazer escolhas aquela seria a contra nossa 
própria vontade. Deus quer receber amor 
genuíno a partir de nós. Ele quer nos para 
submeter a Ele por nós mesmos, sem ser 
forçado a fazê-lo. 
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A Bíblia Sagrada fala um inferno muito 
acerca e também nos diz que é um 
lugar onde haverá tanto sofrimento e 
lágrimas para sempre (Mateus 13:42). 

Alguns crentes de Jesus ter tido a 
oportunidade de ser levado para o céu; 
e alguns para o inferno, para ver o que 
é como ser lá. Eles têm devolvida a falar 
de suas experiências. Um lugar onde 
haverá tristeza eterna certamente não é 
um bom lugar para estar. Você pode 
escapar de ir lá, por dando sua vida a 
Jesus. Tomar essa decisão importante, 
hoje! 

COMO RECEBER JESUS HOJE 

A Bíblia diz que você serás salvo se 
você confessar com a sua boca que 
Jesus é Senhor, e crer em teu coração 
que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos (Romanos 10:9). 
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A Bíblia diz que o salário do pecado é 
a morte, mas o dom gratuito de Deus 
por Jesus é a vida eterna (Romanos  
6:23). Para escolher não ser perdoado 
de seus pecados significa que você 
tem aceitou um convite a partir de 
satanás para passar a eternidade com 
ele em o lago de fogo. 
 

Por que razão, será que é 
perigoso, para uma pessoa para 
continuar viver a vida como isso 
é, e não se render a Jesus Cristo? 
 

Jesus está voltará, em breve. Também 
é muito importante lembrar que 
amanhã não está prometido para 
ninguém (Tiago 4:13-15). Deus pode 
chamar qualquer um de volta a 
qualquer momento. Após morte, a 
seguir vem julgamento. Não haverá 
mais oportunidade para a salvação,  
e os pecadores vai acabar no inferno.  
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1.    Admita, que você é um pecador. 

2. Esteja disposto a afastar-se dos 
seus pecados. 

3. Acredite em seu coração que 
Jesus morreu pelos seus pecados 
na cruz, e ressuscitou dos mortos. 

4. Curvar a sua cabeça e dizer a 
oração de salvação, abaixo. 

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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Agora você é um filho de Deus, se 
você orou a oração de salvação desde 
teu coração (João 1:12-13). Alegramo-
nos com você. 

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 
A11109; 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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