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Deus tem boas notícias para você! Ele tem um plano para salva-lo (a) da condenação e da morte
eterna. Essas boas notícias são chamadas de Evangelho de Jesus Cristo, e Deus tem falado às pessoas sobre
ele desde os tempos de Adão e Eva. Todos os seres humanos têm o mesmo problema: o pecado; e Deus
sempre apontou a mesma solução – Jesus Cristo. Se você tiver estudado o livreto anterior da Série das
Verdades do Evangelho, então já percebeu que precisa desesperadamente de ajuda. Ele já ajudou muita
gente, e quer ajudá-lo (a) também.
De acordo com os versos seguintes, quando Deus começou a falar para as pessoas sobre o
Evangelho?
Tito 1:2
Atos 3:20-21
Lucas 1:69-70
Hebreus 1:1-2

Eu preciso da ajuda de Deus?
Você precisa desesperadamente da ajuda de Deus. Não há absolutamente nada que você possa fazer
para se salvar das conseqüências do pecado – morte eterna no inferno. Sem Deus, não há sequer uma chance
de chegar ao Céu.
Por que você precisa da ajuda de Deus (Mateus 19:25 - 26)?
Quem torna possível sua ida para o céu (João 14:6)?
A verdade é que Deus te ama. Ele tem um amor eterno por você, o que o compele a se importar com
você e a ajudá-lo (a). Ele quer te ajudar quando vê tuas necessidades, mas não forçará sua vontade em tua
vida. Ele oferece ajuda e deixa a escolha por sua conta.
Por que Deus entregou Seu filho para ajudá-lo (a) (João 3:16 e Romanos 5:2)?
Por que Deus nos ama (1João 4:16)?
Leia Mateus 23:37 para responder às seguintes perguntas:
1. O que Jesus queria para Jerusalém?
2. Quem escolheu rejeitar o convite de Cristo?

Deus salvará alguém?
Deus quer que todos sejam salvos. Não há exceções. O único motivo pelo qual mais pessoas não se
salvam é porque recusam sua ajuda.

O que Deus quer, de acordo com 1Timóteo 2:4?

O que Deus não quer, de acordo com 2Pedro 3:9?
Quem Jesus veio salvar (1Timóteo 1:15 e Romanos 3:23)?
Quem Deus salvará (Romanos 10:13)?

Qual é o plano de Deus para me ajudar?
O plano de Deus resolve dois problemas. Em primeiro lugar ele paga pelos seus pecados. Assim, eles
podem ser perdoados. Em segundo lugar. Ele te muda espiritualmente, assim você pode entrar no céu sem
maculá-lo. Jesus é o que torna possível essas duas soluções.
Como Deus paga o preço pelos meus pecados?
Como a penalidade pelo pecado é a morte eterna, Deus ofereceu Seu Filho Jesus Cristo para morrer
em seu benefício. Apenas a morte eterna pode pagar completamente a dívida do pecado. Qualquer coisa
inferior à morte eterna é simplesmente insuficiente. Deste modo, se alguém quiser pagar pelos próprios
pecados terá que passar a eternidade no inferno. Não importa o tempo que você passe no inferno, nunca será
o suficiente para pagar os seus pecados. A única esperança que você tem de ir para o céu, é achar alguém
que o substitua voluntariamente e se disponha a morrer por você. Com um substituto, seus pecados poderiam
ser perdoados e você poderia ir para o céu. Jesus Cristo se ofereceu voluntariamente para ser seu substituto.
Ele voluntariou-se para pagar por seus pecados e experimentar a morte eterna em seu favor.
Por que Jesus veio a terra como homem (João 12: 47)?
O que Jesus fez por você (Romanos 5: 8)?
Por quem Jesus morreu (Hebreus 2: 9)?
Por que Jesus morreu (1Pedro 3: 18)?

Por quer Deus não pagou pelos pecados de outra forma?
Não há outra forma. O pecado requer a morte, e apenas Deus (Ser eterno) é capaz de preencher esse
requerimento. Seres humanos, anjos, animais e todos os outros seres vivos são finitos. Qualquer outro
substituto que não seja Deus é incapaz de pagar a sua dívida de pecado. Em acréscimo, o substituto tem que
ser impecável ou será desqualificado para pagar seus pecados. Apenas Deus é perfeito. Portanto, Deus é o
único substituto qualificado. Além disso, o substituto deve estar disposto a morrer por você. Portanto, Deus
é a única solução para o seu problema com relação ao pecado.
Jesus pecou alguma vez (Hebreus 4: 15 e 1 Pedro 2: 21-22)?
Por que Jesus é capaz de pagar o preço do pecado integralmente (Apocalipse 1: 8, 17 e 18)?
Por que motivo Jesus derramou sua vida (João 10: 15-18)?
Quem é o único que pode salvá-lo (Atos 4: 12)?
Por que Jesus é o único que pode salvá-lo?
Marque as alternativas corretas.
(

) Ele é eterno (

) Ele é impecável (

) Ele está disposto

Você está me dizendo que Jesus Cristo é Deus?
Sim, Jesus Cristo é Deus. Se Ele fosse menos que Deus, não seria qualificado ou capaz de pagar
pelos nossos pecados integralmente. Ele é eterno e sem pecado. Algumas pessoas se perguntam como Jesus
pode ser ao mesmo tempo homem e Deus. Como Ele pode ser o Filho de Deus e ainda ser Deus? Precisamos
entender que um Filho pode ser também um pai, um irmão, um marido, etc. Jesus é o Deus que teve um
corpo humano, preparado para viver nele. Como seu corpo era humano, Ele foi chamado de O Filho do
Homem. Devido o fato de seu corpo ter sido preparado por Deus, Ele é chamado de O Filho de Deus.
Quem era Emanuel e o que esse nome significa (Mateus 1:23-25)?
Jesus afirmou ser igual a quem (João 5: 18)?
Por que os judeus queriam matar Jesus (João 10: 33)?
Quem é o único e suficiente Salvador (Isaías 43: 11)?
De acordo com João 4: 42 e Tito 2:13, quem é Jesus?
De que Tomé chamou Jesus (João 20: 28)?
O que foi preparado para Jesus (Hebreus 10: 5)?

Leia Filipenses 2:5-8 para responder às seguintes perguntas:
1. Por que não é errado que Jesus seja igual a Deus?
2. De que forma Jesus se humilhou?

De que forma Deus me prepara para ir ao céu?
Para entrar no céu, é necessário que Deus faça de você uma nova pessoa, porque no céu não existe
pecado. Deu terá que transforma-lo (a) numa pessoa sem pecado. Isso exigirá uma mudança importante –
um milagre. De fato, você terá que nascer de novo e começar do zero. Esse reinício é uma mudança
espiritual e não física. Seu corpo físico permanecerá o mesmo, mas internamente, ou seja, espiritualmente
você será drasticamente mudado. Quando um crente morre, seu corpo pecaminoso e não regenerado fica na
terra, e o seu homem interior, imaculado vai imediatamente para o céu.
Há alguma espécie de pecado no céu (Apocalipse 21:27 e Habacuque 1:13)?
Que grau de justificação Deus fará em você (2 Coríntios 5:21)?
De quem é a justiça que vem sobre os crentes (Romanos 3:22)?

Por que você acha importante que a justiça de Deus seja feita em sua vida?

Leia João 3:3-7 para responder às seguintes perguntas:
1. O que Jesus disse ser necessário para se entrar no céu?

2. Como você nasce pela primeira vez?
3. Como você nasce na segunda vez?
4. Por que você deve nascer de novo?

Por que os crentes ainda pecam depois de terem sido mudados?

Deus muda o espírito e não o corpo. Portanto, os desejos pecaminosos que sempre estiveram
associados ao corpo continuam a existir. Até chegar o dia da morte do crente, ele sempre experimentará, no
corpo, s tentações do pecado. Por isso, os crentes são exortados a se fortalecerem espiritualmente pra
dominar as tentações para o pecado. Embora ainda haja falhas contínuas do corpo em fazer o que é certo, o
novo homem, mudado espiritualmente, sempre faz o eu é certo.
Como Paulo serviu a Deus (Romanos 1:9)?
Baseado na experiência de Paulo, por que crentes pecam (Romanos 7:18)?
Que parte do crente serve a Deus e não peca (Romanos 7:22)?
Qual e a experiência dos crentes em fazer o que e certo (Romanos 7:21 e 25)?
Qual parte de você está qualificada para ir ao céu quando você é salvo (a)?

O que me impede de ser salvo?
A única coisa que te impede de ser salvo é a sua recusa de crer em Jesus e confiar nele, com toda sua
alma, como Deus e Salvador. Deus fez toda a obra redentora e Ele estendeu o convite. Para aprender mais
sobre como ser salvo continue estudando a série Verdades do Evangelho no próximo livreto intitulado Você
Pode ser Salvo.
1. Qual é a causa da morte (João 8:24)?
2. Quando você será condenado por causa dos seus pecados (João 3:18)?
3. O que acontece após sua morte física (Hebreus 9:27)?
4. Qual é a melhor hora para deixar Deus salva-lo (a) (2Coríntios 6:2)?
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