A SALVAÇÃO É GRÁTIS
Creia no Senhor Jesus, e você
será salvo (Atos 16:31 Bíblia Viva).
A salvação é um
presente que Deus
dá gratuitamente àqueles que
creem em
Jesus.

Não é justo.
Eu quero
um carro
assim…

Pergunta: Podemos ser bons o
suficiente para merecer a salvação?
Todos pecaram; todos
fracassaram, e não puderam
alcançar o glorioso ideal de
Deus (Romanos 3:23 Bíblia Viva).
Não é possível sermos bons o suficiente
para sermos salvos.

Por mais que tentemos,
nunca vamos estar sem
pecado.

Pergunta: Mesmo que ainda pequemos às vezes, podemos fazer boas
obras para merecer a salvação?
Então Ele [Jesus] nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para
sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão quando lavou os
nossos pecados e nos deu a nova alegria de sermos
a morada do Espírito Santo (Tito 3:5 Bíblia Viva).
Devido à Sua bondade
é que vocês foram
salvos, mediante a
confiança em Cristo
e até a própria fé
em Jesus não vem
de vocês mesmos;
é uma dádiva de
Deus também. A
salvação não é uma
recompensa pelo bem
que fizemos, portanto
nenhum de nós pode
obter qualquer mérito
por isto. (Efésios 2:8–9
Bíblia Viva)

Eu
ganhei
tudo
isto!

Não podemos
merecer a
salvação
fazendo um
monte de
boas obras.
Só Jesus pode
nos salvar
através da
Sua graça e
amor!

O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por
meio de Jesus Cristo, nosso Senhor (Romanos 6:23 Bíblia Viva).
Pergunta: Então tudo que preciso fazer para ser salvo é acreditar que Jesus é o Filho de Deus, e
que deu a sua vida para me salvar dos meus pecados?
Isso mesmo! O presente de sermos salvos dos nossos pecados é um presente gratuito que foi pago
por Jesus. Tudo que precisamos fazer é acreditar que Jesus fez isso por nós e agradecer-Lhe!
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Obrigada por
morrer por nós!

Obr
igad
a pe
seu
lo
pre
sen
gra
t
e
tuit
o d
sal
e
vaç
ão!

S&S link: Vida e Fé Cristãs: Alicerce Bíblico e Cristão: Salvação-1b
Autoria de Christi S. Lynch. Ilustrações de Zeb. Design de Christia Copeland. Tradução de Leonor Marques, revisão Denise Oliveira.
Publicado por My Wonder Studio. Copyright © 2011 por A Família Internacional

