
Podemos resumir o plano de salvação em quatro pontos chave:

DEUS ME AMA

EU PEQUEI

JESUS MORREU 
POR MIM

EU PRECISO DECIDIR 
VIVER PARA DEUS

Os quatro pontos são uma idéia geral ou um resumo 
de toda a Bíblia, e a primeira coisa que você precisa 
saber é que Deus é apaixonado por você! O seu amor 
é ilimitado e completamente incondicional. Não há 
nada que você possa fazer para que Ele o ame mais 
ou menos do que ele já o ama. Não já nada que Deus 
queira mais do que amá-lo e ser amado por você. 
(Salmo 100.5,  1 João 3.16)

Infelizmente, todos fomos separados do amor de 
Deus por algo que a Bíblia chama de pecado. De 
forma simples, pecado é escolher viver para nós 
mesmos em vez de viver para Deus. Nós pecamos 
quando ignoramos Deus, quebramos as suas leis e 
fazemos as coisas do nosso jeito. O pecado destrói 
relacionamentos com amigos, com a família e com 
Deus. A Bíblia fala que, na essência, o pecado gera a 
morte. (Isaías 59.2 e Romanos 6.23)

O terceiro ponto é provavelmente um dos fatos 
mais conhecidos da história da humanidade, mas é 
geralmente mal compreendido. A chave é entender 
que o salário do pecado é a morte. Todos pecamos e 
todos merecemos morrer. Mas Deus, que é tão cheio 
de misericórdia, o amou tanto que enviou Jesus 
para vir e morrer em seu lugar. Jesus morreu para 
que nós pudéssemos ter vida eterna ( 1 João 4.9-10, 
Romanos 5.8)

Deus fez tudo que é Possível para demonstrar como 
você é importante para ele. Agora é com você de-
cidir  o que você vai fazer. Deus está oferecendo-
lhe vida plena por toda a eternidade. Tudo que 
você precisa fazer é aceitar que você pecou, pedir 
perdão a Deus e decidir viver o resto da sua vida 
somente para Ele. A escolha é sua. (Deuteronômio 
30.19, 1 João 1.9)

As 4 verdades que podem transformar uma vida


