
Como ir para o Céu 

O plano de Deus para a sua salvação 

Primeiro você precisa saber: 

1) Boas obras não salvam (Efésios 2:8,9 / João 14:6 / Tito 3:4-7) 

2) Todos pecaram inclusive você (Rom 3:23) 

3) E por isso todos estão indo para a morte eterna (o Inferno) (Rom 6:23) 

4) Mas Deus nos amou tanto que enviou Jesus Cristo para nos salvar 

(João 3:16 / João 14:6 / Romanos 5:8 / Lucas 5:32) 

E assim se você... 

1) ... se arrepender e confessar que é pecador, (2 Cor 7:10 / 1 Jo 1:9) 

2) ... crer que Jesus é o Filho de Deus (Rom 10:9) 

3) ... e pedir a Ele: “Jesus me perdoa, me salva!”  

     (Rom 10:13 / Lucas 23:33-43) 

Então você será salvo! 

1) Todos os seus pecados serão perdoados e lavados pelo  

sangue de Jesus (I João 1:7 / Marcos 1:40-42) 

2) Você terá vida eterna no céu com Deus (João 3:16 / João 14:2-6) 

3) A salvação não se perde jamais (João 10:27-30) 

“eis aqui agora o dia da salvação” (2 Cor 6:2) 

Ninguém sabe quanto tempo vai viver,  
não adie a maior decisão que você tem a tomar na vida. 

Converse com Deus em uma oração simples, se arrependa, confesse, 

creia e clame “Jesus me perdoa, me salva, me lava, me transforma!” 

E assim você poderá ter absoluta certeza da salvação. 
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