Plano Simples De Deus Para A Salvação retirado I João
Introdução
I João 5:13 Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a
vida eterna.

1. Somos todos pecadores!
I João 5:16-17 Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para morte, pedirá, e Deus lhe dará a
vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para morte, e por esse não digo que ore. Toda
injustiça é pecado; e há pecado que não é para a morte.
1 João 3:6 Nós somos de Deus; quem conhece a Deus nos ouve; quem não é de Deus não nos ouve. assim é
que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro.

Somos todos pecadores!

2. Há um preço para o pecado!
I João 5:19 Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no Maligno.
I João 5:12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
1 João 3:15 Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus.

3. Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados na cruz!
1 João 4:10 Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus não crê, mentiroso o
fez; porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu.

Cristo morreu forsinners!
1 João 4:2-3 Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus
mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos
não são penosos;
I João 5:11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho.

4. Devemos colocar nossa fé e confiança em Cristo!
I João 5:14-15 E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele
nos ouve. e, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe
temos pedido.

Sim, realmente é! Você não pode conquistar o perdão de Deus. Você não pode pagar pelo
perdão de seus pecados contra Deus. Você só pode recebê-lo, por fé, através da graça e
misericórdia de Deus.

Se você quiser aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e receber perdão de Deus, aqui está
uma oração que você pode fazer. Fazer esta oração ou qualquer outra oração não é capaz de
lhe salvar. Apenas confiar em Jesus Cristo pode providenciar perdão de seus pecados.
“Deus,
Eu sei que tenho pecado contra Ti e mereço castigo. Mas Jesus Cristo tomou o castigo que
eu mereço para que por fé nele eu possa ser perdoado. Eu abandono meu pecado e coloco
minha confiança em Ti para minha salvação. Graças Te dou por Sua maravilhosa graça e
perdão! Amém!”
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