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1ª VERDADE – DEUS AMA VOCÊ

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 (Jo. 3.16);
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que 

Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores (Rm. 
5.8);

EXPLICAÇÃO: Deus ama você e quer dar-lhe vida 
eterna.



2ª VERDADE – TODOS PECARAM

Porque todos pecaram e destituídos estão 
da glória de Deus (Rm. 3.23)

Porque o salário do pecado é a morte, mas 
o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por 

Cristo Jesus, nosso Senhor (Rm. 6.23).

EXPLICAÇÃO: Todos somos pecadores, e a 
consequência do pecado é a morte espiritual.



3ª VERDADE – DEUS PROVEU A 
SALVAÇÃO

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso 
não vem de vós; é dom de Deus. 9Não vem das 

obras, para que ninguém se glorie (Ef. 2.8,9);
E em nenhum outro há salvação, porque também 

debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os 
homens, pelo qual devamos ser salvos (At. 4.12).

EXPLICAÇÃO: Jesus é o Único Salvador, tendo 
morrido em nosso lugar, a salvação não pode ser pelas 

obras.



4ª VERDADE – PRECISAMOS 
TOMAR UMA DECISÃO

Se, com a tua boca, confessares ao Senhor 
Jesus e, em teu coração, creres que Deus o 

ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que 
com o coração se crê para a justiça, e com a 
boca se faz confissão para a salvação (Rm. 

10.9,10).

EXPLICAÇÃO: A salvação depende da fé, por isso é 
preciso se arrepender, e crer em Jesus.



CONCLUSÃO

1. Deus nos ama e quer dar vida eterna;
2. Somos pecadores, não podemos nos 

salvar;
3. As obras não salvam, por isso Deus proveu 

a salvação em Cristo;
4. Precisamos tomar uma decisão, crer nele 

para a salvação.


