
O Presente da Salvação de Deus
A Bíblia diz que “todos nós pecamos e estamos privados da glória de Deus.”1  

Tem momentos em que todos fazemos coisas erradas, que magoam ou que deixam Deus triste. 

Deus sabia que nunca conseguiríamos ser 
perfeitos, e por isso mandou Seu Filho, Jesus, 
à terra para nos mostrar o Seu amor e perdão. 

“Nisto se manifestou o amor de Deus para 
conosco: em ter enviado ao mundo o Seu Filho 
único, para que vivamos por Ele” (1 João 4:9 BC).

1 Romanos 3:23 BC



Jesus quer fazer parte da nossa 
vida. Ele bate à porta do nosso 
coração e pergunta se pode entrar. 
Ele quer morar dentro de nós, para 
que possamos estar mais perto de 
Deus, assim como Ele está. 

“Atenção! Eu tenho 
permanecido à porta 
e estou batendo 
constantemente. Se 
alguém me ouvir chamá-lo 
e abrir a porta, Eu entrarei 
e farei companhia a ele e 
ele a Mim” (Apocalipse 
3:20 BV).



Nós precisamos da ajuda de Jesus na 
nossa vida. Precisamos do Seu perdão 
para as coisas erradas que fazemos. 

Quando Jesus veio à terra e morreu por nós, 
Ele fez isso para que pudéssemos receber o 
presente de Deus de vida eterna e salvação. 

“…o presente gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus nosso Senhor” (Romanos 6:23).



Quando admitimos que erramos e pedimos a Deus que nos ajude, Ele pode trabalhar no nosso 
coração para sermos mais como Ele. Jesus quer ser nosso amigo e nos ajudar.

“Mas se confessarmos 
os nossos pecados, 
Deus nos perdoará. 
Podemos confiar nisso. 
Ele sempre faz o que é 
certo. Ele nos purificará 
de todas as coisas 
erradas que fizemos” 
(1 João 1:9, Tradução 
literal do inglês).



Quando convidamos Jesus 
a fazer parte da nossa vida, 
Ele se aproxima mais de 
nós e enche a nossa vida e 
coração de coisas boas.

Através de Jesus entendemos 
melhor o amor de Deus por 
nós. Jesus está sempre 
conosco, pronto para nos 
ajudar quando precisamos. O 
amor de Deus nunca falha. 

“Porque Deus mesmo 
disse ‘Nunca o deixarei, 
nunca o abandonarei” 
(Hebreus 13:5 NVI).
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