
Quatro coisas que Deus quer que saibas 

 

Que necessitas da salvação. 
 

 

Pois todos pecaram e carecem da glória de 
Deus,       (Romanos 3.23) 
 

Enganoso é o coração, mais do que todas as 
coisas, e desesperadamente corrupto; quem o 
conhecerá? 
(Jeremias 17.9) 
 

Mas todos nós somos como o imundo, e todas 
as nossas justiças, como trapo da imundícia; 
todos nós murchamos como a folha, e as nossas 
iniquidades, como um vento, nos arrebatam. 
(Isaías 64.6) 
 

A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em 
verdade te digo que, se alguém não nascer de 
novo, não pode ver o reino de Deus.                   
(João 3.3) 
 
 
 

Que não podes salvar-te 

a ti mesmo. 
 

 

Há caminho que ao homem parece direito, mas 
ao cabo dá em caminhos de morte.              
(Provérbios 14.12) 
 

Pois qualquer que guarda toda a lei, mas 
tropeça em um só ponto, se torna culpado de 
todos.           (Tiago 2.10) 
 

... por obras da lei, ninguém será justificado.                    
(Gálatas 2.16) 
 

Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a 
verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão 
por mim. 
(João 14.6) 
 
E não há salvação em nenhum outro; porque 
abaixo do céu não existe nenhum outro nome, 
dado entre os homens, pelo qual importa que 
sejamos salvos.                    (Atos 4.12) 
 
 

 

 

O Senhor Jesus já providenciou a 

tua salvação. 
 

 

Porque Deus amou ao mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna.                                (João 3.16) 

Todos nós andávamos desgarrados como 
ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, 
mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniquidade 
de nós todos.                       (Isaías 53.6) 

Aquele que não conheceu pecado, ele o fez 
pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos 
justiça de Deus.               (2Coríntios 5.21) 

Pois também Cristo morreu, uma única vez, 
pelos pecados, o justo pelos injustos, para 
conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne, mas 
vivificado no espírito, (1Pedro 3.18) 

 

O Senhor Jesus pode salvar e 

guardar. 
 

 

É porque o Senhor sabe livrar da provação os 
piedosos e reservar, sob castigo, os injustos 
para o Dia de Juízo, (2Pedro 2.9) 

Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido 
tentado, é poderoso para socorrer os que são 
tentados.  (Hebreus 2.18) 

Por isso, também pode salvar totalmente os que 
por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para 
interceder por eles. (Hebreus 7.25) 

Ora, àquele que é poderoso para vos guardar 
de tropeços e para vos apresentar com 
exultação, imaculados diante da sua glória, 
(Judas 24) 

 

 

 



Quatro coisas que Deus quer que saibas 

 

PORTANTO.... 
 

Arrepende-te 

... se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. (Lucas 13.3) 

 

Crê 

... crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. (Atos 16.31) 

 

Confessa os teus pecados a Deus 

Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, 
(1Timóteo 2.5) 

 

Confessa-o perante os homens 

Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou 
dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a 
respeito da salvação. (Romanos 10.9-10) 
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