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Deus lhe ama
 Você sabe quem mais lhe ama? O grandioso, Deus 
nosso criador (Apocalipse 1:8, Gênesis 1 : 26,27; 
Gênesis 2:7). Esse Deus eterno lhe ama tanto que 
ele enviou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer 
na cruz, para que seus pecados fossem perdoados                     
(Lucas 23:34)
 Você sabe porquê Jesus lhe 
ama? Porque ele é o Deus amado 
que lhe criou em sua imagem. Sua 
alma nunca irá morrer e é mais 
preciosa para Deus do que para o 
resto do mundo (Mateus 16:26)

 Deus lhe ama, mas ele odeia 
pecados e os julga. Pecado magoa 
o coração de Deus. Separa você 
dele. No dia do julgamento final, Cristo falará aos 
pecadores:”Afastem-se de mim, você se amaldiçoou 
no fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos”, 
mas os corretos deverão entrar para a vida eterna                 
(Mateus 25:41,46)
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 Porque o primeiro homem Adão desobedeceu a 
Deus, pecado, maldições, doencas e morte entraram 
no mundo: todos nos tornamos pecadores e fomos 
condenados ao fogo eterno do inferno. No entanto, 
Deus ama a humanidade, a qual ele criou, e os redimiu 
através da morte de Cristo e restaurou todas as 
bençãos que Adão perdeu por causa de seus pecados e 
desobediência. (Romanos 5:1-21, Efésios 1:3-14).
 Jesus morreu por você para 
que você não seja condenado, 
mas viva com Deus no céu 
para sempre se você colocar 
sua confiança nele.” Porque o 
salário do pecado é a morte…” 
(Romanos 6:23)

 Você pode ver como Deus lhe ama. Ele não enviou 
um de seus anjos para salvá-lo, mas ele enviou o seu 
único filho ao mundo para se redimir por você, porque 
Ele lhe ama. Jesus disse: “Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna” (João 3:16). No entanto Deus é sagrado 



 3

e justo. Ele irá receber-lo somente quando você se 
arrepender e aceitar a expiação de Cristo pelos seus 
pecados  (João 3:3, Romanos 3:24-26). Jesus disse: 
“Se arrependa e acredite na 
palavra de Deus(Marcos 1:15).

 Então arrependa-se e 
acredite que Jesus Cristo 
morreu somente pelos seus 
pecados e o receba em seu 
coração como o seu Salvador pessoal e seu Senhor. Deus 
irá lavar todos os seus pecados com o sangue de Jesus 
e deixará você limpo. O Espírito Santo mudará a sua 
vida e lhe dará um novo coração quando você escutar 
a palavra de Deus e obedecê-la. Ele o santificará e irá 
enchê-lo com o seu amor, paz, felicidade, sabedoria e 
poder para guia-lo para viver em seu reinado.
 Caro amigo, obedeça a palavra de nosso Deus 
grandioso que lhe ama. Se arrependa e se entregue a 
Deus agora. Você tem apenas uma vida, você pode 
morrer a qualquer hora, você não sabe quando e como. 
Mas Deus em sua piedade, lhe fornece uma chance 
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para você se preparar para a eternidade. Sem o perdão 
de Deus, você será jogado no lago do fogo. “Onde 
o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga”          
(Marcos 9:47-48). Nao existe perdão apos a morte, mas 
o julgamento de Deus (Hebreus 9:27). Jesus Cristo e a 
ressureição e vida. Ele irá lhe levantar dos mortos e
 lhe julgará  de acordo com 
os seus feitos (João 11:25,            
João 5:24-29). Pensa e 
tome uma ação agora. Na 
hora de sua morte você terá 
que enfrentar Deus e seu 
julgamento e eternidade!
 Admita que você é um pecador. Você precisa de um 
Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que pode lhe libertar 
de seus pecados para escapar da fúria e julgamento de 
Deus. Peça a Deus para lhe perdoar de seus pecados 
dizendo essa oração a ele com toda a sinceridade de 
seu coração.
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Oração
 “Caro Deus, me perdoe, um 
pecador que merece a mesma 
morte que Jesus teve. Eu sinto 
muito por todos os meus pecados 
e me entrego a você agora. Eu 
confesso e acredito que Jesus 
Cristo, seu único filho, que sofreu 
e morreu na cruz, foi enterrado 
e ressucitou para se redimir por nós. Por favor me 
limpe com o sangue de Jesus e me faça sua criança. Eu 
convido Jesus a entrar em meu coração como o meu 
Salvador pessoal e Senhor da minha vida. Me ajude a 
viver para você a partir desse dia em diante. Obrigado 
meu Pai, por salvar a minha vida em nome de Jesus! 
Amém.”
 Que privilégio ser o filho de nosso Deus vivo! 
Agradeça a Jesus por salvá-lo sempre.




