O PLANO DE SALVAÇÃO
•A Bíblia é a Palavra de Deus:
Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro,
corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. II Timóteo 3:16
•A Bíblia diz que todos nós somos pecadores:
Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3:23
•A Bíblia diz que nossos pecados resultam em morte:
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Romanos 6:23
•A Bíblia diz que Deus nos ama e que tem um plano de salvação para nós:
Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto
ainda éramos pecadores. Romanos 5:08
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
•A Bíblia diz que não existe outro caminho para a salvação:
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 : 6
A salvação só pode ser conseguida por meio dele. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus
tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Atos 4:12
•A Bíblia diz que não somos salvos pelas nossas próprias obras:
Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado
por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês; portanto ninguém pode se orgulhar de têla. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora; em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para
que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Efésios 2: 8 -10
• A Bíblia diz que precisamos entregar nossas vidas a Cristo a aceitá-lo como único Senhor e 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
Pois, se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do
fundo do coração que Deus O levantou dentre os mortos, serão salvos. Romanos 10:09

ACEITE JESUS COMO ÚNICO SALVADOR E SENHOR E SEJA SALVO!
Para saber mais, acesse: www.iecdpg.org.br
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