
 

 
 
 
 

   

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 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 A11101; nós lhe enviaremos 

materiais gratuitos que irão ajudá-lo a crescer 

como um novo cristão.  Bem-vindo à família de 

Deus! 
 

Se este folheto tem abençoado você, por favor, compartilhá-
lo com outra pessoa. 
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julgado por aqueles pecados, se você repente 

deixar este mundo sem dando sua vida a 

Jesus. Ninguém é prometido amanhã (Tiago 

4:13-15).  

Deus não está feliz com pecados, e Ele vai 

julgá-los. Os pecadores são separados de Ele, 

e então finalmente lançados no lago de  

fogo - um lugar onde eles vão sofrer dia e 

noite, para sempre. Este vai ser o julgamento  
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(Romanos 6:23, Apocalipse 20:15), mas há  
é boa notícia. Deus não quer ver ninguém 
pereça. Ele fiz uma maneira de você para ser 
perdoado de seus pecados, de modo que você 
pode escapar de uma vida de sofrimento e 
não receber o Seu julgamento. A maneira de 
escapar é para receber o dom da salvação que 
Ele deu ao mundo inteiro através de Seu 
Filho, Jesus Cristo (João 3:16). O sangue que 
Jesus derramou na cruz do Calvário lavagens 
ausente todos os tipos de pecados: idolatria, 
assassinato, fornicação, adultério, roubo, 
mentira, embriaguez, feitiçaria, e todos os 
outros pecados que você pode imaginar. Não 
pecado é pior do que outro nos olhos de Deus. 
Além disso, Jesus não irá rejeitar qualquer 
um que venha a Ele para ser salvo, não 
importa quanto eles acham eles têm pecaram 
(João 6:37).  

O diabo vai tentar fazer você acreditar que  
 

você não merece o amor de Deus, porque das 
coisas que você fez de errado no passado. Não 
acredite nas mentiras dele. Quando você recebe 
Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, 
todos os seus pecados serão perdoado e 
esquecido. Você vai ser justo e já não culpados 
dos pecados aos olhos de Deus, porque Jesus já 
pagou por eles na cruz. Você vai se tornar uma 
nova pessoa (2 Coríntios 5:17). 

É tão maravilhoso que Deus deu Seu Filho 
unigênito, apenas para nós para escapar Seu 
julgamento. Agora, a pior coisa que você 
nunca poderia fazer ao você mesmo, é ficar 
longe dele, pensando que você é muito ruim 
para ser perdoado. Não deixe o diabo roubar 
mais um dia de liberdade de você, e continuar 
a dar lhe um convite a passar a eternidade com 
ele no lago de fogo. Tome a decisão para 
arrepender de os seus pecados, e entrega sua 
vida para Jesus 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). 

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  
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