
 

 
 
 
 

   

    

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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). 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 

A11103; 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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Você Sabia? Cada dia que 

vivemos nos leva mais perto do fim 

do nosso tempo aqui na terra, e 

cada um de nós tem um destino 

final quando nós deixar. Existem 

apenas dois lugares possíveis que 

uma pessoa vai acabar indo após a 

morte: o Céu ou o inferno. Há grande 

prazer no Céu (Apocalipse 22:1-5), 

ao passo que almas sofrerão no 

inferno. O inferno é um lugar onde 

dor é sentida para sempre (Mateus 

13:41-43). Isto é o lugar reservado 

para as pessoas que se recusaram a 

se arrepender de seus pecados e tê-

los lavado fora antes morte. 

Você só pode chegar ao Céu 

através de uma porta. A Porta é Jesus 

Cristo (João 10:9). Isso é somente 

através Ele que podemos entrar em 

um relacionamento com Deus o Pai e 

herdar a vida eterna. Também é 

através Jesus que todas as coisas 

maravilhosas o Pai prometeu nos são 

cumprido (2 Coríntios 1:20). Nós 

receber Suas bênçãos através Jesus 
 

(1 Coríntios 8:6). Nós receber-los em 

Seu nome, porque o Pai ama 

aqueles que amar Jesus e acredito 

que Ele veio de Ele (João 16:23-27). 

O mais importante de tudo, é a 

promessa de o perdão, que só pode 

ser recebida quando alguém se 

rende para Jesus. Aqueles que 

crêem nele não irá perecerão no 

lago de fogo, mas tenha a vida 

eterna (João 3:16). 

Aqueles que receberam Jesus 

são chamados de Suas ovelhas 

(João 10:26-29). Jesus serve como 

ambos o Pastor e a Porta de Suas 

ovelhas - guiando, protegendo e 

proporcionando para eles (João 

10:11). Uma ovelha sem pastor não 

tem proteção. Ele será capturado, 

atacado, e devorado por animais 

selvagens. Satanás, o leão que ruge, 

está sempre olhando para roubar, 

matar, e destruir. Como a Porta, Jesus 

mantem suas ovelhas a salvo do leão 

que ruge e os ímpios no mundo, que 

ele usos para colocar suas armadilhas 

 

mortais. 

Vai você fazer a decisão de receber  

Jesus como seu Senhor e Salvador? 

Não é difícil como você pode acha 

render-se a sua vida a Ele. Entrar 

no Reino de Deus hoje para ter vida 

em abundância. A porta está aberta 

(João 6:37). 

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. 
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