Evangelho: a verdade da Bíblia!
Primeiramente o evangelho começa com Deus
Toda a questão está voltada para a natureza de Deus. Deus é Puro. Deus é Santo. Deus não
pode violar Seus atributos. Ele não pode fazer algo que O contradiz, Ele é um Deus Justo.
Isto é uma coisa boa, pois seria algo completamente terrível para nós saber que este universo
foi criado por um Deus mau e injusto e onipotente. Mas o Deus Todo-Poderoso é bom.
Então, é bom que Deus seja justo. Mas isso apresenta também outro problema: Jesus Cristo na
se Deus é justo, o que Ele faz conosco que somos pecadores?
Agora vamos tratar da verdade mais assustadora das Escrituras bíblicas que alguém pudesse

Eternidade
Jo 1:1; Fp 2:6;
Jo 1:18; Mt 16:16

saber sobre Deus: “a verdade mais assustadora das Escrituras é que Deus é bom”.
Você deve estar se perguntando: “Qual o problema? Onde está o problema que Deus é bom”
Sabe porque isso é uma má notícia? Por que é assustador saber que Deus é bom?
Lucas 18:19 “Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom,
senão um, que é Deus.”
E resposta é a seguinte: é assustador saber que Deus é bom, porque nós não somos!
Recompensas de
Deus. 1 Joao 4:19;
Então, o que um Deus bom faz com pessoas pecadoras como nós?
Mt 5:44; Tg 1:5;
Fp 2:5-11; Jo 1:14
Pecamos contra Deus, pecamos uns contra os outros, pecamos contra a natureza, pecamos Rm 3:12

contra tudo! Toda criação clama pela nossa condenação porque Deus é justo. Somos
justificados por Deus pela Sua graça (é o favor de Deus sem mérito humano).
Romanos 3:23 “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”

Isto é o que direciona o homem para Deus: a Sua graça. Doe a sua vida para Deus, isto é o quê
significa praticar o Evangelho, centralize seu viver em Deus.
Se Deus é verdadeiramente justo, então o que Ele faz conosco?
Se um Deus justo simplesmente perdoa os ímpios, Ele não seria justo! Se um Deus Santo
chama o ímpio para Ele mesmo, para ter comunhão com Ele, não seria mais um Deus Santo.
Então, a grande questão de toda a Bíblia é esta: como um Deus justo perdoa o homem ímpio,
o homem injusto e pecador e continua sendo um Deus justo e santo?
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A resposta se encontra na Cruz de Jesus Cristo, oferecido para nos dar a própria vida.
Na Cruz de Jesus Cristo vemos essa revelação única da plenitude dos atributos de Deus.
Deus é justo, Ele tem que condenar o nosso pecado. Deus é amor. Deixe Jesus habitar em você
e controlar tudo para que Ele se manifeste em você!
Números 14:18 “O Senhor é longânimo, e grande em misericórdia, que
perdoa a iniqüidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e
visita a iniqüidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração.”
Abandone a prática de seus pecados, abandone a sujeira, abandone o pecado!

Jesus, Filho de
Deus. Salmos 2:7;

Lc 1:35; Lc 19:10;
Jo 13:21; 12:27:
2:2; 4:6; Mt 21:18

Doe-se inteiramente e verdadeiramente para Jesus, crucifique a sua vida e viva para Deus.
Então Ele se tornou um homem em Seu Filho (Jesus Cristo), vive uma vida perfeita como
homem e então, carrega aquele madeiro e é crucificado e morto para doar a Vida, e os pecados
de toda humanidade (presente e futura) são lançados sobre Ele e toda a justiça de Deus, toda a
ira de Deus que nós merecemos é jogada sobre a cabeça de Cristo e assim Ele cumpre a justiça
de Deus morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores (Romanos 5:8). Assim, Jesus nos fez
eleitos de forma definitiva e eficaz; sendo feita a completa justiça de Deus (Isaías 53:10).
Toda pessoa que é nascida de Deus (seu ato de arrependimento e conversão)

Justiça de Deus
Rm 1:17; 5:18 e a
semente Divina; e também não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Fé Rm 3: 22-27
não vive na prática do pecado, pois o que vai permanecer em você é a

Jesus sofreu a medida exata necessária para satisfazer completamente a justiça de Deus.
Depois de sofrer, Jesus disse: Foi consumado! Assim Deus tornou o perdão disponível para
todas as pessoas (João 3:16), abrindo para nós a porta de relacionamento com Deus pela fé.
João 19:30 “E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado.
E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.”
Isso quis dizer que Jesus cumpriu sua necessária missão morrendo na cruz para pagar os
nossos pecados que nunca nós poderíamos pagar para cumprir a justiça de Deus. Ele pagou o
preço por completo sem covardia e sem auto-preservação, se revelando ao mundo como
Salvador. Assim, Jesus pegou nossos pecados de forma pública e em obediência a Deus.
Isto é muito importante que se entenda!
Nossos pecados não foram expiados (assumidos) simplesmente porque os romanos bateram e
pregaram Jesus na Cruz. Nossos pecados foram perdoados porque naquela Cruz Ele levou
nosso pecado para nos dar acesso ao Pai. Jesus é totalmente digno de nossa adoração e oração!
Toda harmonia da criação de Deus e realidade e verdade: tudo foi feito para estar em Cristo.
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Agradou ao Senhor Deus moê-lo (Jesus) por nós: a ira de Deus (Isaías 53:10) que deveria ter
caído sobre nós, caiu sobre Seu único Filho amado. E Jesus sofreu na íntegra, Ele morreu, pois
o salário do pecado é a morte. Assim, mostrou o Seu caminho (Romanos 12:2).
Oração do Pai

Romanos 6:23 “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de nosso Mt 6:5-13
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.”

E no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora Ele está assentado no lado direito
de Deus nos convidando de braços abertos para vivermos Seu Evangelho (boas novas) e ao fim
de nossa vida nesta terra, herdarmos a coroa da vida eterna no céu.

Deve-se orar com
ênfase na Glória
Atos 4:12 “Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há de Deus, Seu
Poder, Sua Altura,
nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.”
Sua vontade e a
Santidade de Deus
e dar honra a
Ninguém vem ao Pai (Deus) a não ser por Ele (Jesus Cristo). E não há nenhum outro nome,
Jesus, Rei dos Reis.

em qualquer lugar do mundo, nenhum prédio, não há outro nome dado ao homem pelo qual
possamos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus Cristo. “Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim”.

Leia as Escrituras:

Rm 8:15; Sm 99
Sm 91:14; Jo 1:12
Pois existe apenas um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Mt 18:21-22
o homem Cristo Jesus (1 Timóteo 2:5).
Mt 18:26-35
1 Co 10:13; Tt 2:5
E afim de que sejam salvos, a Bíblia chama todo homem e mulher a se arrependerem de seus e 1 Jo 1:9; 1 Jo 4:20
1 Jo 1:7:8; Hb 10:7
pecados e a crer no Evangelho (Romanos 10:9) em total submissão à gloria de Jesus Cristo.
Cl 3:12; Cl 3:13-14
Atos dos Apóstolos 17:30 “No passado Deus não levou em conta essa Cl 1:13; 1 Pe 4:2
1 Pe 3:7; Tg 1:13
ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam.”
Sm 103:10-11

Aceite este convite e seja coberto pela justiça de Deus por Jesus Cristo.
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” João 8:32 - Este convite é estendido a
todos os pecadores, pois o Pai (Deus) amou a humanidade de tal maneira que ofereceu o Seu
único filho – Jesus Cristo – para nos dar exemplo do caminho para a Vida eterna.
Jesus, Justo e Fiel
1 João 1:9; Fp 1:21
Apresente-se em oração perante Deus em nome do Senhor Jesus e louve a Deus pelo seu João 8:29; Ato 1:8

favor. Ore com fé agradecendo pela graça abundante que doou por meio da obra de Jesus na
cruz, peça o poder vivificante do Espírito Santo na sua vida, seu coração. Converse com Deus
pedindo ajuda (SALVAR SUA ALMA) e creia que Ele pode mudar sua vida, peça com
sabedoria e respeito. Abra seu coração e afaste-se do pecado para viver o poder de Deus em
cada momento, em qualquer lugar. Ore com muita fé. Em nome de Jesus. Amém.
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E o quê significa “se arrepender”?
Muitos definem a palavra “arrepender” como: mudar a mente de alguém. É isto que a palavra
significa em grego e também está nos dicionários.
Mas na verdade, “arrepender” quer dizer muito mais do que você e eu podemos conceber em
nossa cultura hoje. Você pensa: “bem, mudar a mente de alguém é muito superficial!”.
Pode ser, mas aqui não se trata de fazer você mudar a “sua mente”.

Os atributos de
Deus:
Deus Poderoso e Pai
Eterno Is 9:6
Paz Ef 2:14

Na Bíblia a ‘mente’ se refere ao coração, que é o centro de controle do Justo Rm 9:14-18
ser humano; é o centro de controle de nossas vontades, emoções, nosso
intelecto, processo de tomada de decisão/atitudes e inclinações.

Libertador Sl 70:5
Conselheiro Sl 16:7
Restaurador Sl 23:3

Então, o que Deus está dizendo é que, se você mudou a sua mente, todo o restante mudará Redentor Is 59:20
junto também. A justiça de Deus nos ensina a fazer boas ações, andar com pureza e ser livre
do pecado, isto é, andando separado das concupiscências do mundo.

Poderoso 1 Co 1:24
Repouso Jr 50:6
Refúgio Is 25:4
Temível Dt 10:17

Veja um novo exemplo com descrição perfeita de arrependimento:

Rei dos reis Ap 17:14

Na bíblia, o apóstolo Paulo teve uma mudança de coração!

Proteção Sl 33:20

Quando ele saiu para ir à estrada em direção de Damasco (capital da Síria), ele saiu com
autorização por escrito do Império Romano para capturar cristãos. Porque? Paulo pensava

Fortaleza Na 1:7
Abrigo Sl 32:7
Esperança Sl 71:5
Salvador Lc 1:47

que os cristãos eram de uma seita terrível que teria que ser destruída. Por que era nisso que ele Força Is 12:2
acreditava, era isso que ele pensava com firmeza, essa era a rotina de vida dele, era a realidade Consolador Jo 14:26
que ele enxergava até então.

Professor Lc 12:12

Paulo pensava que Jesus de Nazaré era o maior blasfemo que já existiu até então.
E então, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Cristo ressurreto –

Compaixão Is 49:13
Provedor Fp 4:19

o Rei dos Reis apareceu em seu caminho. E o que aconteceu? Seu pensamento mudou
instantaneamente e toda sua realidade provou-se errada e seu orgulho foi aniquilado.
Tudo que o que Paulo pensava sobre a realidade, principalmente em relação a Deus, estava
errada. Paulo reconheceu que estava errado e começou a pensar completamente diferente Deus é Santo, Santo,
por que Jesus fez com que ele enxergasse a verdade. Seu coração foi renovado!
Santo. Aleluia!
Isaías 6:3

Paulo reconheceu também que Jesus era o Filho de Deus, e o tão esperado Messias.
Ele agora pensava que os cristãos eram o próprio povo de Deus, o próprio Israel de Deus. E
porque seus pensamentos mudaram, tudo o mais mudou. Depois de ser batizado,
imediatamente ele começou a ministrar a igreja e pregar o Evangelho e ser perseguido pela
mesma fé que ele perseguia antes. Assim, arrepender-se é perceber a verdadeira realidade.
Hoje é o dia da sua salvação por fé, crendo em Jesus Cristo: receba agora vida em si mesmo/a!
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Herdeiros do Reino de Deus com a Nova Vida
Arrepender-se fará que você enxergue a verdade sobre quem Deus é, sobre quem você é, e
sobre quem Jesus é e o que Ele fez por você (pela humanidade) para que tenhamos uma Nova
Vida e sermos herdeiros do Reino de Deus.
A culpa do homem
pelo pecado:
profunda e maravilhosa? Dê o primeiro passo e o Espírito de Deus instruirá você de tudo.
Gn 3:23; Rm 1:16;
Is 59:1-2; Rm 1:25;
Jesus deixou o Novo Testamento para nós (a bíblia) para sermos herdeiros da sua Graça.
Rm 1:26-32; 1 Ts
5; Ez 18:20; Rm
Essa mudança de mente=coração te levará a uma mudança 6:23; Ef 2:7-9; At
de vontades, de pensamentos e de suas emoções. Os pecados que antes você 2:38; Rm 10-9-10;
Col 2
amava, você vai começar a odiar.

Bem, a questão principal é: você deseja se arrepender agora sua vida mudada de maneira

A santidade que antes você ignorava, agora você vai desejá-la!
O Cristo com quem você não tinha amizade, de quem você vivia separado,
agora você vai estimá-Lo e convidá-Lo para si.
Você vai passar a ser herdeiro/a do Reino dos Céus (e receber a vida eterna em
Jesus), isto é algo de grande valor!
Essas são algumas evidências de que você pode ter Deus por Jesus Cristo a partir do exato
momento que a obra de arrependimento for feita em seu coração (Tito 2:11 ~
1 Cor 15:57 ~ Efésios 1:7). O amor de Deus é soberano, não merecido e insubstituível.

Temos que nos arrepender e crer em Jesus Cristo, vivendo focados em Deus. Novo Nascimento

Não existe absolutamente nada em nós que pode nos salvar por obra, denominação baseado na fé e na

perfeita vontade de

evangélica ou doutrina humana por mais famosa, grande, bonita, honrada ou privilegiada Deus pela obra de
que seja. Deus é Santo, Santo, Santo e a Sua obra não é baseada em tradições, edifícios, Seu filho, o Nosso

Senhor Jesus Cristo

manifestações ou organizações humanas.

“O tempo é chegado”, dizia ele [Jesus]. "O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se e Romanos 12
creiam nas boas-novas!” (Marcos 1:15). E assim, viveremos livres da condenação no inferno.
Precisamos pedir ajuda a Deus para assumirmos a Cruz de Cristo através de um sincero
arrependimento, abandono do pecado, vida em santificação, andando em oração e fé
reconhecendo o significado da obra de Jesus, nossa esperança e salvação.
1 Pedro 1:13 “Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir;
estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês
quando Jesus Cristo for revelado.”
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100% desta esperança e verdade está na Pessoa de Jesus Cristo. Você sabe que não pode se
salvar ao ponto de que, se alguém sugerisse que você entraria no céu por mérito próprio ou
porque você é uma pessoa boa ou porque você segue uma determinada doutrina; etc, é algo
que faria qualquer apóstolo como Pedro, João, Tiago: ficarem enojados, eles gritariam: “Não! Cristo nos resgatou
Blasfêmia! Somos salvos por apenas um motivo: pela preciosa graça de Deus vivendo por meio da maldição
da fé em Jesus Cristo, Nosso Senhor e de todos os que O buscam na sinceridade!”.

Gl 3.13; Rm 3:25;
Gl 4:4-5; Ef 2:4-5

Jesus concede salvação ao ímpio ao pecador ao injusto que CRÊ NELE E SE ARREPENDE.
Esta afirmação escandaliza a “mente & doutrina do homem”; Deus é amor, Deus é Soberano!
Efésios 2:8-9 “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem
de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie.”
Se você realmente crê em Jesus Cristo, abandone a si mesmo e lute pela vida eterna.
Dois mil anos atrás, o Filho de Deus sofreu e morreu por nós! Então, a salvação vem a nós
através de arrependimento e da fé em Jesus Cristo (Romanos 12:2). Pense nisso: Jesus não só
faz diferença na sua vida, mas é o único que fará diferença no seu Destino Eterno.
Quem descobre a
verdadeira

Mas como você sabe que realmente acredita em Deus e na obra de Jesus Cristo? Mesmo se essência da oração
você teve uma experiência de conversão, e se você sentiu a paz de Deus, e muitas outras é mais sábio diante
emoções; então como você realmente sabe que isto é verdadeiro? Uma das maneiras que você dos desafios da

sabe que é real é que isso continuará, não é necessariamente que o êxtase emocional vai vida porque sabe
continuar, mas o que acontecerá é que:

...você sentirá a alegria do Espírito Santo de Deus imediatamente
...você provará seu Novo nascimento atraindo a Graça para si
...você viverá com sêde de aprofundar-se no seu arrependimento
...você desejará aproximar-se de Jesus e aprofundar sua fé em Deus
Pouco a pouco você será transformado/a mais e mais na imagem de Cristo e esta alegria sem
igual de Deus nunca irá ser substituída pelo “entretenimento” do mundo. Ame a pureza!
E outras dúvidas aparecem, e você se pergunta: “Um verdadeiro cristão peca?” Sim.
É muito triste, mas sim. Mas temos Deus como Justo Juiz. Seja sóbrio e viva longe do pecado!
A diferença é que um cristão verdadeiro não vive pecando em constante carnalidade.
Um cristão não vive com imaturidade contínua não vive pecando igual o mundo. Abomine o
mundo, abomine ser influenciado por pecadores, viva com paz na sua alma: viva para Deus!
Verdadeira religião: professar na prática a fé em Deus e com verdade no coração, longe do
pecado, vivendo o Evangelho de Deus, vivendo para Ele e por Ele (Romanos 6:1-2) com
pureza moral e limpo de mãos e de coração, imitando o caráter de Jesus Cristo, mostrando
essa graça aos que te assistem para que glorifiquem a Deus por sua causa e também sejam
despertos tal como você está sendo por conhecer o Evangelho; com efeito: a vida eterna.
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discernir os tempo
e as épocas.
Tiago 1:5

Um dos maiores sinais de uma conversão genuína é que Deus cuidará e disciplinará você
como o cuidado de um pai; até mesmo te disciplinará e te punirá quando você sair do
caminho. Não porque as atitudes Dele mudam com você, mas sim porque Ele te ama e deseja
a sua santidade para a vida eterna (Rm 6:22 ~ 1 Cor 15:49-55).

O Senhor Jesus é a

Então, uma vez que você se tornou um cristão (aceitou a Jesus Cristo), você se torna parte da pedra angular
providência de Deus, você é a Igreja de Deus; e Aquele que iniciou a boa obra, irá terminá-la. especial, eleita e
preciosa que

O Evangelho de Jesus Cristo é que Deus é Justo; que o homem é radicalmente trazem os cristãos
pecador e merecedor de toda condenação; que a fim de perdoar o homem, a a viverem distintos
do mundo com a
justiça de Deus teve que ser satisfeita primeiro.
verdade de Deus e
Isso foi feito na cruz onde Jesus Cristo ficou em nosso lugar, carregou seu pecado e foi genuína fé.

esmagado sob o peso da ira de Deus por causa do nosso pecado assumido em si.

Ao morrer Ele pagou o preço por completo, ressuscitado dentre os mortos ao 3º dia, venceu o
inferno, e agora todo homem e mulher em qualquer lugar pode ser salvo através do
arrependimento e da fé genuína em Jesus Cristo (João 3:3) e viver sem condenação.
Examine a
Outra evidência do resultado de seu arrependimento debaixo da salvação alicerçada na fé, será Bíblia:
seu crescimento em Deus conduzindo você para tornar-se cada vez interessado no puro amor,
Salmo 127:1
andando em santidade e crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, e lendo a bíblia.

Mateus 21:23-32

Descubra Deus em perseverante oração, descubra “o viver” da conversão em Deus e tenha um
relacionamento com Ele, louve-O, adore-O, converse com Ele e descubra com ousadia na vida Mateus cap 22 e 23
de oração: todas as possibilidades da Graça de Jesus em direção à vida eterna no céu.
Mateus 28:18-19

Deus fez um grande investimento em você, pois isto o amor de Jesus nos constrange. Marcos 7:3-13
Viva na fé esperando a misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. 2 Coríntios 5:14.
Produza muitos frutos professando a fé com temor a Deus, enxertados na verdade através da Marcos 12:10
pessoa de Jesus Cristo, Ele é o único caminho para o céu. Não existe outro caminho!
Lucas 20:17

Não permita que nada e ninguém roube a herança que Deus te deu por Jesus.
Não alimente sua alma com pseudo-evangelho das igrejas denominações (prédios feito por
mão de homens) que priorizam: contenciosas filosofias, doutrinas incorretas, exclusivismo
intolerante, supervaloriza a opinião humana homem, rejeita o puro Evangelho de Cristo, vive
uma religiosidade externa & falsa santidade, julga segundo o código moral humano e não em
termos de comunhão com Jesus Cristo.
Siga a doutrina de Deus por amor espontâneo e Seus os mandamentos não são pesados.

João 3:16
1 Cor 3:10
Hebreus 9:24
Efésios 2:19-21
Gálatas 1:9
Colossenses 3:17

Tenha FÉ de que JESUS te fez digno/a de viver o Evangelho Atos 4:11
da GRAÇA de DEUS e alcançar a vida eterna.
1 Pedro 2:9

Muito em breve Deus dará ordens para Seus anjos resgatarem sua Igreja santa na Terra, 1 Pedro 4:11
este evento singular (o arrebatamento) nos fará morar com Ele para sempre
(1 Tessalonicenses 4 :16-18 ~ 1 Coríntios 15 ~ João 14 ~ Apocalipse 3:11). Seremos
transformados num piscar de olhos (1 Coríntios 15:52 ~ Mateus 24:27). Viva preparado/a
esperando o dia do retorno de Jesus. Glórias ao Deus Santo e Justo, Aleluia!
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2 João 9

Que “igreja” é essa que será arrebatada no mundo e
quem faz parte dela?

Vida de oração:
At. 1:14; 2:42; 3:1;
4:23-30

Bem, na bíblia “igreja” nunca significa um edifício de tijolos, mas é uma casa espiritual
construída com ‘pedras humanas’, ou seja: são pessoas; sob o alicerce dos apóstolos e profetas
do Novo testamento e tendo o Senhor Jesus como a Pedra da Esquina (Efésios 2:20-21).

Mateus 21:42 “Jesus lhes disse: "Vocês nunca lera m na s Escrituras? O caminho a
‘A pedra que os construtores rejeita ra m tornou-se a pedra a ngular; isso verdade e a
vem do Senhor [Deus], e é algo ma ra vilhoso pa ra nós’.”
vida estão em
A “igreja” da bíblia não é denominada como a ‘igreja x’ ou a ‘igreja y’ e nenhum de seus

Jesus Cristo:

membros a chama de ‘minha igreja’ ou ‘igreja do irmão fulano’, muito menos a ‘denominação
tal’, a igreja da bíblia é a “Igreja eleita de Deus” – o povo escolhido, a nação eleita, o Israel de É preciso nascer de
Deus, e só Jesus a chama de ‘Minha Igreja’.
novo Jo 3:7

Gá la ta s 1:9 “Como já dissemos, a gora repito: Se alguém lhes a nuncia um Fé e obras Tg 2:20
evangelho diferente [doutrina huma na e invenções huma na s] da quele Perseverar até ao
que já recebera m, que seja a ma ldiçoa do!”
fim Mt 10:22
Você não consegue tornar-se membro dela, porque é Jesus quem acrescenta a ela os que vão Obediência Lc 6
sendo salvos. Por ser esta igreja o corpo de Cristo, nem você, nem o pecado e nem o diabo é Tomar a cruz 9:23
capaz de arrancar um único membro deste corpo; e ninguém pode eleger pessoas ou regras.
Andar correto em
Santidade
Hb 12:15

1 Pedro 2:4-5 “Chegando-vos pa ra ele, a pedra que vive, rejeitada , sim,
pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa [Jesus], ta mbém vós
mesmos, como pedra s que vivem, sois edifica dos casa espiritua l pa ra Caminho da vida
serdes sa cerdócio santo, a fim de oferecerdes sa crifícios espirituais At 5:20
a gra dá veis a Deus por intermédio de Jesus Cristo”
Professe sua fé
A “Igreja de Deus” é formada por todos que crêem em Jesus e tiveram os seus pecados lavados

Tg 2:14-17; Rm 4

e perdoados pelo sangue derramado na cruz e receberam o Espírito Santo após sincero Receba a Jesus
arrependimento. Mesmo porque, quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é Dele.

At 10:36; Lc 14:26
Salvação pelo viver

Efésios 2:20-21 “Edificados sobre o funda mento dos apóstolos e dos na graça com a fé
profeta s, tendo Jesus Cristo como pedra a ngular, no qua l todo o edifício Ef 2:8; Tt 2:12
é a justa do e cresce pa ra tornar-se um santuá rio sa nto no Senhor.”
Construa sua fé e relacionamento em Jesus conforme o plano de Deus. Viva esperando o dia
do retorno de Jesus. Abrace o evangelho e assim você brilhará nas moradas eternas na
presença de Deus. Ninguém, a não ser Jesus Cristo: não só faz diferença na sua vida, mas é o
único que fará diferença no seu Destino Eterno. Arrependa-se todos os dias de sua vida, creia
e terá a regeneração pelo Espírito Santo. Se afaste do pecado! Busque a Deus de toda a alma.
Anuncie o Evangelho da Salvação em DEUS por JESUS CRISTO. Leia a bíblia!
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