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O Relogio está correndo!
O Tempo está se esgotando!

Seu encontro com Deus está proximo…
A Bíblia diz: “… prepara-te…, para te encontrares 

com o teu Deus.” Amós 4:12

Você está se preparando? 
Você está pronto?

“Como escaparemos nós, se 
não atentarmos para uma tão 
grande salvação,…” Hebreus 2:3

Você possui um encontro 
com a morte e com Deus!

“E, como aos homens está 
ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o 
juízo.” Hebreus 9:27 

Deus quer que você se prepare!
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O que eu devo fazer?
1. Admita que você é um pecador
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória 

de Deus;” Romanos 3:23
“Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos 

a nós mesmos, e não há verdade em nós.” 1 João 1:8
2. Reconheça que a penalidade do pecado é o 

inferno
“Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as 

nações que se esquecem de Deus.” Salmos 9:17
3. Reconheça que você não pode salvar a si 

mesmo somente com seus esforços 
“Mas todos nós somos como o imundo, e todas as 

nossas justiças como trapo da imundícia;” Isaías 64:6

4. Se arrependa e obedeça a Deus 
“Mas Deus, não tendo em conta 

os tempos da ignorância, anuncia 
agora a todos os homens, e em 
todo o lugar, que se arrependam;” 
Atos 17:30
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5. Acredite em Jesus Cristo como o seu 
Salvador

“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

6. Confesse seus 
pecados a Jesus

“Se confessarmos os 
nossos pecados, ele é fiel 
e justo para nos perdoar os 
pecados, e nos purificar de 
toda a injustiça.” 1 João 1:9

7. Viva o Evangelho
“E sede cumpridores da palavra, e não somente 

ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” Tiago 1:22




