
como Senhor, e em teu coração, 
creres que Deus o ressuscitou dos 
mortos, serás salvo” (Romanos 10.9)

Você pode fazer isso agora mesmo, basta repetir 
essas palavras:

“JESUS,

Eu reconheço que sou pecador. Eu entendi que 
preciso do Senhor. Eu acredito que você morreu e 
ressuscitou por mim, e a partir de agora eu quero 
ser uma nova pessoa. Perdoe os meus pecados e me 
aceite como seu filho. Amém.”

Se você foi sincero ao dizer isto, então, a partir de 
hoje você não estará mais perdido, e  livre de 
qualquer condenação. Na Bíblia também diz:

“Nenhuma condenação existe para 
aqueles que estão em JESUS Cristo” 
(Romanos 8.1)

JESUS nos promete que até mesmo a morte será 
vencida pelos que o reconhece como Senhor. Ele 
mesmo disse:

“Eu Sou a ressurreição e a vida. Quem 
crê em mim, ainda que morra, viverá. 
Todo o que vive e crê em mim, não 
m o r r e r á  e t e r n a m e n t e ”  ( J o ã o  
11.25,26).

Agora procure uma Igreja onde você possa, junto 
com outras pessoas, continuar aprendendo sobre a 
vida e missão de JESUS e o quanto ele é importante 
para nós. Com certeza você não irá se arrepender.

Seja bem vindo à família de Deus!

Você Precisa de JESUS!

Um recado importante para você

Faça-nos uma visita

Cultos:



Esta é uma afirmação no mínimo intrigante. Talvez 
você já tenha ouvido falar de JESUS, talvez você 
tenha até algum parente que freqüenta uma igreja, 
talvez acredite que realmente JESUS tenha 
existido. Mas será que você entende qual foi o 
motivo da vinda dele a este mundo? Já parou pra 
pensar por que JESUS existe?

JESUS não é um simples santo com quem as 
pessoas fazem promessas quando precisam de 
algum milagre. Ele é bem mais que isso. A obra que 
ele veio realizar surte efeitos até os dias de hoje. Por 
isso, ele é tão importante. Acredito que você já 
tenha ouvido falar de JESUS, mas nunca deve ter 
compreendido direito a razão de ele ter vindo ao 
mundo. Quero falar sobre isso com você. Quero te 
explicar em poucas palavras o motivo da vinda de 
JESUS Cristo, e o porquê você precisa dele.

Para começar, você precisa saber que o único lugar 
onde podemos aprender sobre a vida e a missão de 
JESUS é a Bíblia. Se quisermos entender temos que 
lê-la, ou nunca vamos compreender a sua 
mensagem. Caso você não tenha uma em casa, peça 
a alguma pessoa que freqüente a Igreja, com 
certeza ela irá te arranjar. Se isto não for possível, 
adquira um exemplar em alguma livraria, é um livro 
barato, porém muito importante.

Encontramos na Bíblia a explicação da missão de 
JESUS. É muito importante que você entenda bem o 
que vem a seguir, ou do contrário, JESUS não fará a 
mínima diferença para você.

Lemos na Bíblia que JESUS veio ao mundo como a 
solução para o pecado do homem. Você sabe o que 
é pecado? Pecado é não obedecer a Deus, é fazer 
exatamente tudo ao contrário do que Deus quer. 
Todos nós temos pecado, na Bíblia diz:

“Todos pecaram, e carecem da glória 
de Deus” (Romanos 3.23).

Isto significa que absolutamente ninguém que viveu 
ou vive sobre a terra está livre de pecado.

Você já ouviu falar nos “Dez Mandamentos”? Eles 
estão na Bíblia, em Êxodo 20.1-17. Sabe por que Deus 
escreveu estes mandamentos? Porque quem 
obedecer a todos eles estará fazendo a vontade de 
Deus, e será muito feliz e abençoado. Mas vamos ser 
sinceros, você acha mesmo que consegue cumprir 
todos os mandamentos sem desobedecer a 
nenhum? Infelizmente ninguém consegue ser fiel a 
todos os mandamentos. Então, quando um dia 
formos julgados por Deus, seremos todos 
considerados culpados.

Na Bíblia também lemos:

“O salário do pecado é a morte” 
(Romanos 6.23).

Quer dizer que nós só morremos porque a morte 
existe como conseqüência do pecado. Mas talvez 
você pense: Eu sou uma pessoa boa, não faço mal a 
ninguém. Infelizmente isto não é suficiente, é muito 
bom que você seja uma pessoa amável e que 
respeita o próximo, mas existe uma coisa que tanto 
você como aquelas pessoas que são más e matam e 
cometem crimes têm em comum: O pecado.

O pecado está em cada um de nós como uma marca 
ou uma herança. Lembra a história de Adão e Eva? 
Quando Adão pecou lá no Jardim do Édem, ele 
repassou o seu pecado a todos nós. Na Bíblia diz:

“Pela desobediência de um só, muitos 
se tornaram pecadores” (Romanos 5.19)

Não importa o quanto sejamos bonzinhos. O pecado 
ainda está em nós como se fosse um vírus. Por isto 

não conseguimos cumprir direito os mandamentos 
de Deus, e nunca seremos justos aos olhos dele. Em 
outras palavras, estamos todos perdidos, sem 
ninguém que possa nos ajudar. Deus julgará a todos 
nós. Lemos na Bíblia:

“Aquele que pecar, este morrerá” 
(Ezequiel 18.20)

Agora fica fácil entender o motivo de JESUS ter 
vindo ao mundo. Você já deve ter ouvido dizer que 
JESUS é o salvador. Isto é verdadeiro, porque ele 
veio nos salvar de todo esse problema que o 
pecado causou. Na Bíblia diz:

“Ele (JESUS) salvará o seu povo dos 
pecados deles” (Mateus 1.21)

JESUS veio receber a punição por todos os nossos 
pecados. Nós que não conseguimos obedecer a 
todos os mandamentos de Deus. Ao invés de nós 
sermos condenados, ele foi em nosso lugar.

Adão pecou e por causa dele todos nós passamos a 
ser pecadores também. JESUS foi obediente e por 
sua causa nós nos tornaremos justos para Deus.

“Através da obediência de um só, 
muitos se tornarão justos” (Romanos 5.19)

Mas para que alguém possa ser inocentado e 
receber o perdão de Deus no dia do julgamento, é 
necessário acreditar e entender a vida e missão de 
JESUS. Se não, continuará sendo culpado e será 
condenado por Deus quando estiver diante do 
tribunal divino.

Se você estiver se perguntando: O que eu devo 
fazer então? A resposta é essa, você tem que 
reconhecer JESUS como o seu Salvador, você deve 
reconhecer que precisa dele. A Bíblia diz:

“Se, com tua boca confessares JESUS 
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