
O Simples Plano de Deus Para Sua Salvação I 
A mais importante pergunta de sua vida é: Irá você para o céu quando morrer?  Deus nos fala que 
para irmos para o céu, “Importa-vos nascer de novo.” (João 3:7)  Na Bíblia, Deus nos dá o plano de 
como nascer de novo.  Primeiro, você tem que reconhecer que é pecador.  “pois todos pecaram e 
carecem da glória de Deus,” (Romanos 3:23)  Porque se você é um pecador, você está condenado a 
morrer.  “porque o salário do pecado é a morte, ...” (Romanos 6:23)  Separados eternamente de 
Deus, no inferno.  “E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois 
disto, o juízo,” (Hebreus 9:27)  Mas Deus nos amou tanto que nos deu seu único Filho, Jesus,  para 
apagar nossos pecados e morrer em nosso lugar.  “Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco 
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.” (Romanos 5:8)  Apesar de não 
compreendermos como, Deus nos diz que nossos pecados foram perdoados por Jesus e ele morreu 
em nosso lugar.  “Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; agora, porém, notifica aos 
homens que todos, em toda parte, se arrependam;” (Atos 17:30)  Arrepender-se significa fugirmos 
de nossos pecados e aceitarmos com Deus que somos pecadores e também aceitarmos o que Jesus 
fez por nós na cruz.  A pergunta é: “... que devo fazer para que seja salvo?” (Atos  16:30)  A 
resposta é: Acreditar que Jesus é o unico que perdoou seus pecados, morreu em seu lugar, foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia.  Sua poderosa ressurreição nos dá a certeza da vida eterna 
quando aceitamos Jesus como nosso único Salvador.  “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o 
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome;” (João 1:12) 

O Simples Plano de Deus Para Sua Salvação II 
“Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.” (Romanos 10:13)  Acredite e você 
será salvo.  Nem igreja ou boas obras podem lhe salvar.  Lembre-se, só Deus salva.  O simples plano 
de Deus para sua salvação é: Você é pecador e a menos que se arrependa e acredite que Jesus 
morreu em seu lugar, você  irá passar toda a eternidade no inferno.  Se você acredita que ele foi 
crucificado, sepultado e ressuscitou como nosso Salvador, você receberá o perdão de todos o seus 
pecados e a salvação eterna pela fé.  Se o plano de Deus para sua salvação não está claro aqui, leia 
e releia novamente até que tenha entendido.  Sua alma vale mais do que o mundo inteiro.  “Que 
aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?” (Marcos 8:36)  Tenha certeza da 
sua salvação.  Se você perde a sua alma, você perde o céu e perde tudo.  Não confie em seus 
sentimentos pois eles mudam.  Firme-se nas promessas de Deus pois elas nunca mudam.  Depois de 
ser salvo há tres coisas que devem ser praticadas diariamente para seu crescimeto espiritual: A 
primeira é orar, que é falar com Deus.  A segunda é ler a Bíblia, pois assim Deus falará com você e 
por último fale da sua fé com os outros pois assim falará de Deus.  “Não te envergonhes, portanto, 
do testemunho de nosso Senhor, ...” (2 Timóteo 1:8)  “Portanto, todo aquele que me confessar diante 
dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus;” (Mateus 10:32)  Você 
deve então ser batizado em obediência ao Senhor Jesus, como testemunho público de sua salvação, 
e então se unir a uma igreja que acredita na Bíblia. 

OS 10 MANDAMENTOS 
1-Não terás outros deuses diante de mim. 2-Não farás para ti imagem de escultura, ... 3-Não 
tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, ... 4-Lembra-te do dia de sábado, ... 5-Honra teu pai e 
tua mãe, ... 6-Não matarás. 7-Não adulterarás.  8-Não furtarás. 9-Não dirás falso testemunho contra 
o teu próximo. 10-Não cobiçarás...  Você terá de enfrentar o julgamento de Deus no dia do juizo.  Ele 
vê cobiça como adultério; “... qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, 
já adulterou com ela.” (Mateus 5:28)  Ele vê o ódio como homicídio; “Todo aquele que odeia a seu 
irmão é assassino;” (1 João 3:15)  Você irá para o céu?  Isto é um rápido teste.  Você já mentiu, 
roubou alguma coisa, usou o nome de Deus em vão, ou olhou com cobiça?  Tiago 2:10 diz: “Pois 
qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos.”  Você será 
culpado no dia do julgamento? Se você tiver feito essas coisas, Deus irá vê-lo como mentiroso, 
ladrão, blasfemo, adúltero no coração.  A Bíblia nos adverte que se você é culpado você irá para o 



inferno.  Deus enviou seu Filho para sofrer e morrer na cruz.  Jesus foi punido por nossos pecados.  
“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)  Então Jesus ressuscitou dos mortos e 
venceu a morte.  Arrependa-se de seus pecados e aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, e 
Deus irá lhe presentear com a vida eterna.  Leia a Bíblia e obedeça o que ela ensina. 

PALAVRA DE DEUS I 
Você precisa ser salvo. “... Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não 
pode ver o reino de Deus.” (João 3:3) “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se 
desviava pelo caminho, ...” (Isaías 53:6) “Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os 
pensamentos; e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas 
ações.” (Jeremias 17:10) “Não eram, eu vo-lo afirmo; se, porém, não vos arrependerdes, todos 
igualmente perecereis.” (Lucas 13:3) Você não pode salvar a si mesmo.  “não por obras de justiça 
praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia,  ele nos salvou mediante o lavar regenerador e 
renovador do Espírito Santo,” (Tito 3:5) “Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá 
em caminhos de morte.” (Provérbios 14:12) “Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e 
a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 14:6)  “visto que ninguém  será justificado diante 
dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.” (Romanos 
3:20) Deus providênciou a sua salvação. “carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os 
nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, 
fostes sarados.” (1 Pedro 2:24)  “... que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.” (1 Coríntios 15:3-4) “Porque 
pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que 
ninguém se glorie.” (Efésios 2:8-9) 

PALAVRA DE DEUS II 
Acredite na palavra de Deus e seja salvo. “Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta: que creiais 
naquele que por ele foi enviado.” (João 6:29)  “Em verdade, em verdade vos digo:  quem ouve a 
minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da 
morte para a vida.” (João 5:24)  “Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de 
Deus não tem a vida.  Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós 
outros que credes em o nome do Filho de Deus.” (1 João 5:12-13) Confesse diante dos homens. 
“Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho 
do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos.” (Lucas 9:26)  “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) Fé salvadora produz bons frutos. “Meus irmãos, qual é o proveito, 
se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?  Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo?” (Tiago 
2:14)  “porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa 
vontade.” (Filipenses 2:13)  “Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a 
Deus.” (Romanos 14:12)  “Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem 
sirvais: ...  Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. ” (Josué 24:15)


