
 

 
 
 
 
 

   
  

    

  

  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Se este folheto tem abençoado você, por 
favor, compartilhá-lo com outra pessoa. 
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natureza vai continuará a existir  

até que os vossos pecados são 

completamente lavados, e você tem 

uma identidade dada por Deus.  

A Bíblia nos diz sobre o homem, 

Jacó. Ele viveu sua vida mentindo e  

enganando os outros, para conseguir 

o que ele queria, até Deus deu 

ele uma nova identidade. A nova 

identidade veio com abundantes 

bênçãos (Gênesis 32: 27-30). Deus 

quer que você tenha uma sadio e 

disciplinada mente porque Ele te 

criou em Sua própria imagem. Ele 

vai dar-lhe uma nova identidade 

apesar de teu passado. No entanto, 

é necessário para buscar um 

relacionamento com Seu Filho,  

Jesus Cristo, e arrepender-se de  
3 
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O que uma pessoa faz cada vez se 

torna um hábito, e os hábitos 

formam o caráter de uma pessoa. 

Muitas pessoas querem virar suas 

vidas ao redor para o bem. Eles 

não querem ser lembrado com  

o personagem que eles terem sido 

conhecidos por, através dos anos. 

Eles não querem ser lembrado 

como um bêbado, um usuário de 

drogas, um mentiroso, um ladrão, 

um assassino, ou um adúltero, por 

exemplo. Você pode ser um deles. 

Tendo arrependimentos profundos 

cerca de um erro que você fez é 

muito bom, mas as chances de que 

você vai cometer o mesmo erro 

novamente são altas, porque sua 

velha natureza ainda existe. A velha 
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pessoa. 

Você não está na terra por 
acidente. Você foi criado por  
Deus para viver para Ele com  
um propósito especial. A verdade 
pessoa você está, é quem Deus diz 
que você é.  Render-se a sua vida a 
Jesus hoje para viver a propósito 
para qual Deus criado te. 

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). 

1.  Admita, que você é um pecador. 

2. Esteja disposto a afastar-se dos 

seus pecados. 
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seus pecados antes que isso possa 

acontecer. Jesus morreu na cruz 

do Calvário para pagar os pecados 

da humanidade. O sangue que Ele 

derramou na cruz limpa fora 

todos os pecados.  

Excelência moral não pode ser 

alcançada por força humana. Ele 

é construído na vida de uma 

pessoa pelo Espírito Santo. Uma 

pessoa quem vem a Jesus torna-se 

uma nova pessoa. A antiga vida 

eles viviam vai não mais existir, e 

um novo vai começar (2 Coríntios 

5:17). Uma vez que você entrar em 

um relacionamento com Jesus 

Cristo, o Espírito Santo passa a 

viver dentro de você, e vai começar  

para transforma você em uma nova  
4 

 
 

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. 
 

Agora você é um filho de Deus, se 
você orou a oração de salvação 
desde teu coração (João 1:12-13). 
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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 A11110; 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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