A SALVAÇÃO É PARA SEMPRE!
A Bíblia diz que:
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“A pessoa que
crer no Filho
[Jesus] terá a vida
eterna.”1
1

João 3:36, parafraseado

Tudo que precisa fazer é
acreditar que Jesus é o Filho
de Deus, e que Ele deu a
vida d’Ele para pagar pelos
seus pecados. Se disser para
Deus que acredita nisso e Lhe
agradecer por este presentão,
você fica isento de pagar o
preço pelos seus pecados,
e tem a promessa da vida
eterna no céu.

Jesus, obrigado por
pagar o preço pelos meus
pecados. Por favor, faça
parte da minha vida e me
ajude a viver como Você
quer que eu viva.

PECADOS

Estou me esforçando
muitíssimo para fazer o que é
certo, mas mesmo assim ainda faço
coisas erradas. Tenho que pedir
para Jesus me salvar novamente
toda vez que pecar?

Quando Jesus
pagou o preço dos
seus pecados, foi
por todos os seus
pecados: passados,
presentes e futuros.

PECADOS
PASSADOS

PECADOS
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Sendo assim, uma vez que tenha recebido o presente da salvação que
Jesus lhe deu, mesmo que peque novamente, você ainda tem o presente
da salvação. Não lhe será tirado.

Eterno = Que dura para sempre
A definição da palavra “eterno” é “que dura para sempre.” 2 Se algo dura para
sempre, então não pode parar de ser eterno quando fizer algo errado.
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Fim!

Macmillan Dictionary for Children

Provavelmente sofrerá algumas
consequências pelo seu pecado, mas não
perderá a salvação.
Fim!
Fim!

Salvação

Dura para sempre

Nós que
recebemos Jesus
nas nossas vidas
somos filhos de
Deus!

“Mas a todos que O
[Jesus] receberam,
Ele deu o poder de
se tornarem filhos de
Deus, ou seja, aqueles
que acreditam no Seu
nome.”3
3

João 1:12, parafraseado

Se você fez algo errado e
seus pais o corrigirem por
isso, mesmo assim continuam
amando você.

Katia, obrigada
por me contar, mas
não seja tão rápida
para julgar. Todos
cometemos erros.

Opa! Ainda
bem que
não fui eu!

Uma vez que você é salvo, mesmo que peque
novamente, apesar de Jesus talvez te corrigir para
você aprender a melhor forma de viver, ainda assim
Ele te ama como um dos Seus filhos, e nada vai
fazê-lo tirar o Seu presente da salvação de você.
Obrigado, Jesus!
Você é o melhor
amigo que alguém
poderia ter!

Mamãe, Mamãe!
Pedro fez algo
terrível! Ele
quebrou a lâmpada
lá de fora!

Eu te amo,
Pedro.

Desculpe
papai.

Agora você vai
lembrar porque
pedimos para não
brincar com a bola
perto da casa.

Amo
você!

Mais versículos sobre salvação eterna
Porque Deus amou tanto o mundo
que deu o Seu Filho Unigênito,
para que todo o que nele crer não
pereça, mas tenha a vida eterna.
(João 3:16 NVI)
Todo o que o Pai Me der
virá a Mim, e quem vier a
Mim Eu jamais rejeitarei.
(João 6:37 NVI)

Eu lhes dou a vida eterna,
e elas jamais perecerão;
ninguém as poderá
arrancar da Minha mão.
Meu Pai, que as deu
para mim, é maior do que
todos; ninguém as pode
arrancar da mão de Meu
Pai. (João 10:28–29 NVI)
Nunca o deixarei, nunca o
abandonarei. (Hebreus 13:5 NVI)
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