SIMPLE PLAN DE DEUS DA SALVAÇÃO
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.

I Somos todos pecadores!
Isaiah 50:10 Quem há entre vós que tema ao Senhor? ouça ele a voz do seu servo. Aquele que anda em trevas,
e não tem luz, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus.
Isaiah 53:6
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho; mas o
Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós.
Isaiah 64:6
Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e
todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades, como o vento, nos arrebatam.

Nous sommes tous des pécheurs!

2. Il ya un prix pour ce péché!
Isaiah 55:6-7 Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu
caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele; e para o
nosso Deus, porque é generoso em perdoar.
Luke 16:15 E ele lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus
conhece os vossos corações; porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação.

3. Jésus est mort et a payé pour nos péchés sur la croix!
Isaiah 53:4-7 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e
nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,

e esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu
caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu
a boca; como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus
tosquiadores, assim ele não abriu a boca.

Christ died for our sins!

4. A salvação é um dom gratuito, e não pelas boas obras. Você deve
tomar a palavra de Deus para ele, e confiar em Jesus em paz!
Atos 4:12 E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, em que devamos ser salvos.
Efésios 2:8-9 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem
das obras, para que ninguém se glorie.
Titus 3:5 não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos
salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo,

5. Nous devons mettre notre foi et notre confiance en Christ seul!
Isaiah 50:10 Quem há entre vós que tema ao Senhor? ouça ele a voz do seu servo. Aquele que anda em trevas,
e não tem luz, confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus.
Romans 10:9,10,13 Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se
faz confissão para a salvação. Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.

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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