As Boas Novas
Como Você Pode Ter Segurança Eterna

PRimeiro, Nós precisamos entender de onde
veio o pecado – Adão, o primeiro homem.

Nós todos temos natureza pecaminosa
(representada pela serpente) desde
Adão.
Pecado: Adão e Eva
obedeceram o diabo ao invés
de obedecerem a Deus. Eles
agiram independentes da
autoridade de Deus. Qualquer
coisa que façamos sem
permissão de Deus é pecado.
Todos os descendentes
de Adão, incluindo
você, estão sob a
maldição do pecado
como visto abaixo.

A Palavra de Deus diz em Romanos 3:23
“todos pecaram”

“… pecado é transgressão
da lei.” 1 João 3:4

Isso inclui Você!

segundo, nós aprendemos que a
pena do pecado é a morte
“Portanto, como por um
homem entrou o pecado
no mundo, e pelo pecado
Adão
Eva
a morte, assim também a
morte passou a todos os
homens por isso que
“… todos morrem em Adão…” 1 Coríntios 15:22
todos pecaram.
Romanos 5:12
“O salário do Pecado é a Morte…” Romanos 6:23

A Bíblia também descreve que aquele que morre sem Cristo vai
para o lago de fogo.

O lago de fogo não foi feito para homens mas para o diabo e seus anjos.
Ainda assim, se nós rejeitamos o único caminho de Deus para a Salvação,
a Bíblia diz que nós também devemos ir pra lá.
Apocalipse 20:14,15 "E a morte e o inferno foram lançados no lago de
fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no
livro da vida foi lançado no lago de fogo."

Próximo, Nós precisamos saber que
Deus deu um jeito para as pessoas
fugirem da terrível condenação do
pecado da morte eterna no inferno.
Antes de Cristo vir, Deus exigia um sacrifício de sangue onde um
cordeiro inocente tinha que morrer no lugar de pecadores culpados.

O ofertante confessava seus pecados sobre o cordeiro do sacrifício antes
que o cordeiro fosse oferecido pelo sacerdote. O cordeiro morria no
lugar do pecador. Milhares de milhares de sacrifícios foram oferecidos
pelo povo de Deus antes da vinda de Cristo.

Deus disse em sua lei que era
necessário uma vida inocente
morrer no lugar do pecador
culpado.

Prova dessa verdade bíblica:
“E quase todas as coisas, segundo a
lei, se purificam com sangue; e sem
derramamento de sangue não há
remissão.” Hebreus 9:22
“Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado
sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas; porquanto é o
sangue que fará expiação pela alma." Levítico 17:11
“…vendo eu sangue, passarei por cima de vós, …” Êxodo 12:13
O sangue desses animais não
satisfazia a justa demanda de Deus
para remover completamente o
pecado do homem.

Hebreus 10:4 "Porque é impossível que o sangue
dos touros e dos bodes tire os pecados."

Porque o sangue do cordeiro não
fez o ofertante perfeito, Deus veio
pessoalmente como cordeiro para o
sacrifício na pessoa de jesus cristo.
Como Deus se tornou nosso Cordeiro para o Sacrifício?
?

Deus

B

Deus enviou seu próprio
Filho para a terra dois mil
anos atrás para ser nosso
sacrifício inocente, sem
pecado, perfeito
Maria teve Jesus sem
nenhum relacionamento
com homem.

Embora Maria também
fosse pecadora, por um
milagre dela nasceu um
Salvador sem pecado.

Cristo nasceu sem uma natureza pecaminosa

Cristo foi concebido sem o pecado de Adão pelo milagre do nascimento
virginal. Por isso é que ele pôde morrer por nós e derramar seu sangue
para remover a maldição de Adão que estava sobre nós.

"Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, E chamálo-ão pelo nome de EMANUEL, Que traduzido é: Deus
conosco." Mateus 1:23
Porque Jesus mesmo não nasceu debaixo da maldição de Adão, Ele
tem o poder e autoridade para nos salvar, nós que estamos debaixo
da maldição de Adão do pecado e morte.
O nascimento de Cristo foi perfeito, Sua vida foi perfeita, e Seu
sacrifício por nossos pecados também é perfeito. É assim que Jesus
pode oferecer como um presente Sua perfeita justiça para cobrir
nosso pecado.
Por quê?
Porque Jesus é perfeito, Ele é plenamente Deus e Homem.

"Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu… e se chamará
o seu nome: …Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz."
Isaías 9:6
O fato que Jesus é plenamente Deus e plenamente
homem é claramente declarado na Bíblia.
… grande é o mistério da piedade: Deus se manifestou em carne, …
1 Timóteo 3:16

ESSe é o motivo pelo qual a Cruz é
tão importante, É onde está
Cristo, Aquele que é Deus e
homem, Pagou por nossos pecados
com seu precioso sangue.

Feito
Pecado
por
Nós

Quando nos
voltamos para
Cristo por Seu
perdão, Ele troca
Sua justiça por
nossos pecados.
Isso é um milagre.

Jesus tomou a maldição do nosso pecado sobre Si mesmo e pagou a
pena pelos pecados do mundo com seu sangue na cruz.
Isso Inclui você!

Lembre, Não existe nada em todo o
universo que possa lavar o pecado
do homem exceto o sangue de Jesus.
"Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou
ouro, que fostes resgatados…. Mas com o precioso sangue de
Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado."
1Pedro 1:18,19
"Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que
nele fôssemos feitos justiça de Deus." 2Coríntios 5:21

Um milagre acontece quando uma pessoa coloca sua confiança no
sangue de Jesus para ser limpo. Deus declara o pecador justo
baseado nos méritos de Jesus Cristo, por Sua Morte em seu lugar e
por Sua ressureição para justificação. Justificação significa que
Deus olha para você como se nunca tivesse pecado. Isso não é
maravilhoso?
"Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das
nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas
pisaduras fomos sarados." Isaías 53:5
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque
está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro; Gálatas 3:13
"Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo
Espírito;" 1 Pedro 3:18

A Bíblia diz que depois de sua morte, ele
foi sepultado por três dias e então
miraculosamente, Ele ressuscitou!

Cristo foi
sepultado

A ressureição de cristo é a prova Que jesus
verdadeiramente é Deus num corpo humano.

Deus

Ele
ressuscitou!

Sua ressurreição prova que Cristo tem o poder e a autoridade para
perdoar nosso pecado e para mudar totalmente nossa vida.

Sobre a ressureição de Cristo

Cristo

1. Jesus falou disso. "Disse-lhe Jesus: Eu sou a
ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que
esteja morto, viverá;"
João 11:25
2. Seus discípulos testemunharam isso. "Mas o anjo,
respondendo, disse …: Não tenhais medo; pois eu sei
que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está
aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. ….”
Mateus 28:5,6
3. A igreja primitiva aceitou isso. "Declarado Filho de
Deus em poder, segundo o Espírito de santificação,
pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo,
nosso Senhor,
Romanos 1:4
"Porque primeiramente vos entreguei o que também
recebi: que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as Escrituras, E que foi sepultado, e que
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras."
1 Coríntios 15:3,4
4. A história da Igreja testifica isso. "Bendito seja o
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que,
segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de
novo para uma viva esperança, pela ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos,”
1 Pedro 1:3

A bíblia afirma que quarenta
dias depois de ressuscitar,
Jesus voltou para o céu.
Isso prova que Ele é Deus e
pode salvar você agora!

Atos 1:9 "E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às
alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos."
Veja Efésios 4:8-10, 1 Coríntios 15:16, Marcos 16:19 e João 20:17

Para que você possa receber o perdão
de Deus por seu pecado e ter certeza de
que você vai ao céu quando morrer, não
só você precisa acreditar que a morte,
sepultamento e ressurreição de Cristo
foram para o pagamento do seu pecado,
mas você também precisa receber o dom
da sua justiça. Isso significa que Deus
nos olha como se estivéssemos
perfeitos por causa do que Jesus fez.
Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor."
Efésios 2:8-9 "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem
de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie;"
Tito 3:5 "Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a
sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do
Espírito Santo,"

É impossível para qualquer um receber o perdão de Cristo e o
dom da Sua Justiça sem arrependimento.
O arrependimento Bíblico vem quando, o que quer que seja que alguém
adore ou sirva, tem seu lugar tomado pelo Senhor Jesus Cristo. 1
Tessalonicenses 1:9 “… e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para
servir o Deus vivo e verdadeiro,"
Arrependimento é uma mudança de mente seguida de uma mudança de
coração, uma mudança de conduta, e uma mudança de atitude.
Arrependimento é uma mudança de atitude em relação a si mesmo, ao
pecado e ao Senhor Jesus Cristo.

A Graça do Arrependimento
… é mudar da minha independência de Deus que resultou na
quebra de sua lei para uma total dependência de Cristo e apenas
dEle para minha salvação eterna.

Devemos nos separar do
pecado da nossa auto
suficiência para a
salvação…
Auto Suficiência
Ø Auto Confiança
Ø Obras Pessoais
Ø Experiências
Religiosas
Ø Filosofia Humana
Ø Esforço Próprio

Atos 26:18 "Para
lhes abrires os
olhos, e das trevas
os converteres à
luz, e do poder de
Satanás a Deus; a
fim de que
recebam a
remissão de
pecados…”

Pecado
sobre
Cristo

… para receber a Justiça
de Cristo crendo que Ele
pagou o preço dos
nossos pecados,
completamente, com
Seu sangue e
ressuscitou para provar
que nosso pecado foi
pago integralmente.

Atos 17:30 “…Deus… anuncia agora a todos os homens, e em todo o
lugar, que se arrependam;”
Arrepender… Confiar… Crer… Receber
Para sermos salvos, nós devemos nos voltar da nossa tentativa pecaminosa de
salvar a nós mesmos, para confiar que Cristo fez o que era necessário para nossa
salvação. Precisamos confiar que Ele derramou seu sangue pelos nossos pecados
e morreu em nosso lugar. Devemos crer que Ele é Deus e que ressuscitou dos
mortos. Devemos receber o dom gratuito de Seu perdão e então sermos cobertos
pela Sua justiça. Isso é o que nos salva e prepara para estar face a face com Deus
no Dia do Julgamento.

AQUI ESTÃO OS CONCEITOS QUE NÓS APRENDEMOS

Para ser salvo…
1. Você deve entender que nasceu sem Deus e debaixo de maldição, a maldição do
pecado, desde Adão, o primeiro homem. Romanos 5:12
2. Você deve concordar com Deus que morrer sem Cristo tem consequências como
passar a eternidade num lugar chamado Lago de Fogo. Esse é o resultado de viver
independente da provisão de Deus para a salvação de sua alma e perder o único
caminho para o céu. Apocalipse 20:14-15
3.Você precisa crer que Jesus é Deus, e como Deus Ele viveu uma vida perfeita
apenas por você e para tomar seu lugar. Ele nasceu perfeito, Ele viveu perfeito e
então Ele tomou nossos pecados sobre Si e morreu nossa morte e pagou a pena
pelos nossos pecados com Seu Sangue. Então ressuscitou para nos justificar, isso
significa que Deus nos vê como se nunca tivéssemos pecado. 1 Coríntios 15:3-4
4. Você deve entender que o dom da vida eterna de Deus e o perdão são presentes
que você precisa receber pela fé, não por obras ou qualquer mérito pessoal. Efésios
2:8-9
5. Você precisa se arrepender de qualquer esforço pessoal em que esteja confiando
para sua salvação do julgamento de Deus. Arrependa-se do seu esforço pessoal e
creia no que Cristo, unicamente Ele, fez para sua Salvação. Atos 17:30
6. Você deve crer que Deus tem o poder para mudar sua vida entrando nela e
salvando sua alma.
7. Você pode chamá-lO agora e perguntar sobre Sua oferta gratuita de Salvação
que Ele mudará sua vida.

Você está confiando na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus
para sua Salvação? Você recebeu o presente de Sua justiça? Se não,
por que não faz isso hoje?
Romanos 10:13 "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo."

Se Deus tem falado com você através deste tratado, posso encorajá-lo a estudar esta
oração e orar com seu coração e confiança em Cristo somente, como sua
Segurança para a Eternidade!
Querido Deus, eu entendi que sou um pecador por nascimento e escolha. Eu
reconheço que mereço ir para o Lago de Fogo por meus pecados. Jesus, eu creio
que vieste como meu substituto para dar tua vida, derramando teu sangue por
meus pecados naquela Cruz. Eu creio que ressuscitaste dos mortos, provando seu
poder para me dar perdão, e o que eu necessito da tua justiça e não da minha,
para cobrir meus pecados. Eu agora peço, pela fé, para que limpes meus pecados e
me conceda seu dom de justiça que pode me fazer perfeito diante de Ti. Eu agora
me volto para Ti, arrependendo do pecado de não depender unicamente de Ti
para minha salvação. Eu aceito tua oferta gratuita de vida eterna pela fé que o
sangue que derramaste por mim é suficiente para pagar pelo meu pecado. Eu
agora creio em Ti somente, como minha única segurança para a eternidade.
Eu peço isso no nome de Jesus, Amém.
Se você é verdadeiramente Salvo, uma mudança
definitiva tomará lugar. Isso pode ser explicado
apenas por Cristo fazendo você uma nova CriaTURA,
pelo milagre de sua salvação e a presença de seu
santo espírito em sua vida.

2 Coríntios 5:17 "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura
é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo."
Uma vez que Cristo veio em sua vida, Ele quer que você seja
batizado (mergulhado) em água, unindo-se a uma boa e bíblica
Igreja Batista.
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