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GRAÇA
O Céu é um Presente  

O Céu não é ganho ou comprado por obras ou merecimento. 

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé; e isto 

não vem de vocês, é Dom de Deus; não vem das obras, para 

que ninguém se glorie”. Efésios 2:8-9

Isto pode ser visto mais claramente quando nós compreendemos 

o que a Bíblia diz sobre o....
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HOMEM
É Pecador “... todos pecaram e carecem da glória de Deus...”

Rm.3:23

O HOMEM NÃO PODE SALVAR-SE A SI MESMO 

A Bíblia diz: "Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça 

em um só ponto, se torna culpado de todos". Tiago 2:10

Por mais que o homem se esforce, jamais merecerá a salvação.  

Isso se torna mais nítido quando vemos o que a Bíblia diz sobre...
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DEUS
É misericordioso, portanto não quer nos punir.

Um dos fatos mais maravilhosos e mais difíceis de se aprender 

acerca de Deus é que Ele nos ama apesar do que somos. 

Ele não nos ama por causa do que somos, mas por causa do que     

Ele é. “... Deus é amor” I João 4:8b.

Mas não podemos esquecer que Deus também...

É Justo, portanto deve punir o pecado.

A mesma Bíblia que diz que Deus é amoroso e bondoso também 

nos diz que esse mesmo Deus é justo e reto e deve punir o pecado.

Deus ama o pecador, mas odeia o pecado e fica indignado com 

isso todos os dias. 

Por ser um juiz justo Ele tem que punir os nossos pecados. 

“Deus não inocenta o culpado” Êxodo 23:7b

Mas Deus resolveu este problema do homem                          

na pessoa de.... 
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JESUS
Jesus Cristo é a resposta de Deus para a nossa condição. 

Jesus já pagou o preço do nosso pecado, e eu posso ter a vida 

eterna como um presente de Deus.  

"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.  

Deus nos oferece o céu como um presente.  

O Evangelho não é um monte de "faça isso” ou “faça aquilo”, 

mas sim, “está feito". 

Jesus pagou o preço pelo nosso pecado! 

A Graça de Deus se manifesta em perdão, céu, vida eterna, paz, 

alegria e amor de Deus - à custa de Cristo.  

Este presente é recebido pela...
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FÉ
A Bíblia diz: “...vocês são salvos pela graça, por meio da fé...”

Efésios 2:8

O QUE NÃO é FÉ:

- FÉ NÃO É UM MERO CONVENCIMENTO INTELECTUAL OU 

ALGO TEMPORÁRIO.

- A FÉ SALVADORA É AQUELA QUE GERA CONFIANÇA 

SOMENTE EM JESUS CRISTO PARA A VIDA ETERNA.  

Isto é depender de Cristo e do que Ele fez para eu entrar no céu, e 

não dos meus esforços.

"Porque Deus amou ao mundo de tal maneira 

que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo o que nele crer não pereça, 

mas tenha a vida eterna"
João 3:16
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Isto faz sentido para você?

Você acabou de ler/ouvir a maior história já contada, sobre a maior 

oferta já feita, pelo maior homem que já viveu - Jesus Cristo. 

Essa história é chamada na Bíblia "Boas Novas", o Evangelho de 

Jesus Cristo.

Você quer receber o presente da Vida Eterna?  

Este presente é dado através de Cristo, o Filho de Deus, que 

deixou seu trono e veio morrer numa cruz por você.

Você quer receber Jesus como seu 

Salvador e Senhor?
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