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Alguém já lhe falou que Deus ama
você
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Permita-me compartilhar com você
o que a Biblia diz:
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e que ele tem um plano maravilhoso
para a sua vida? Eu tenho uma pergunta
muito importante para lhe fazer: Se você
morresse neste exato momento, você
teria a certeza absoluta de que irá para o
céu? (se a resposta for “sim tenho”) – Que
bom! O que faz você ter a certeza?
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«todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus»1, Pois «o salário
do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo
Jesus nosso Senhor»2. A Bíblia tambem
diz: «todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo»3. Isto tambem
vale para você , correto? Vale para toda a
humanidade!
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Como é o seu nome? Senhor, abençoe
o/a (NOME) e a sua família com uma
vida saudável e longa. Senhor manifeste-se à ele/ela e toque no seu coração.
Se a/o (NOME) ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o seu salvador, eu
peço lhe para que ele/ela o faça agora.
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Se você gostaria de receber o
presente que Deus tem para voce
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repita de coração e em voz alta a seguinte
oração: «Querido Senhor Jesus, entre no
meu coração e perdoe os meus pecados.
Me purifique e me liberte. Seja o meu
Senhor. Obrigado Jesus, por ter morrido
na cruz por mim. Eu creio que o Senhor
ressuscitou dos mortos e que o Sehnor
vive hoje. Enche-me com o Espírito Santo.
Dê-me paixão para alcançar aqueles que
estão perdidos, fome pelas coisas de
Deus, e uma coragem santa para compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Eu
estou salvo. Eu nasci de novo. Meus pecados foram perdoados. Eu tenho Jesus no
meu coração e eu o sigo. Amém.”».

se você orou do fundo do seu coração,
você está salvo.4 Lembre-se de procurar
sempre a Deus e não fugir dele em
nenhuma circunstância. Pois
Ele ama você, e Ele tem um
plano maravilhoso para
a sua vida.
Rom. 3,23; 2Rom. 6,23;
Rom. 10,13; 4Rom. 10,9-10
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Pray for you. Be there for you.
044 500 24 45 | www.gottrettet.ch
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