C orda

salva - vidas

Você não tem que afundar!
Por acaso você está afundando sob as imensas
ondas da culpa do pecado? Fica desesperado pensando que não há nenhuma esperança? Tenha ânimo! Deus está oferecendo uma corda salva-vidas.
Existe apenas uma maneira de salvar-se. Você
terá que nascer de novo. Agarre-se à corda salvavidas antes que afunde para sempre!
A eternidade está batendo à sua porta. Um dia
você morrerá. Por favor, leia a Bíblia e cumpra
com os seus estatutos. Creia em Jesus e obedeça
às suas palavras. Arrependa-se de seus pecados
e converta-se hoje mesmo.
Você não tem que afundar. Agarre-se à corda
salva-vidas que Jesus está lhe jogando!

Não se engane! Você pecou!
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus (Romanos 3:23).

Eis que em iniqüidade fui formado (Salmo
51:5).
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas
(Isaías 53:6).
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós (1 João 1:10).

Deus pode perdoá-lo

Mas ele [Jesus] foi ferido por causa das nossas
transgressões (Isaías 53:5).
Ele [Jesus] salvará o seu povo dos seus pecados
(Mateus 1:21).
Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a
remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua
graça (Efésios 1:7).

Mas terá que nascer de novo
Na verdade, na verdade te digo que aquele que
não nascer de novo, não pode ver o reino de
Deus (João 3:3).

O novo nascimento inclui ter fé em Jesus,
arrepender-se de seus pecados e entregar-se
incondicionalmente para fazer a vontade do
Senhor Jesus Cristo para que ele se torne o seu
Salvador e Senhor. Se você se recusa a fazer isto,
então estará recusando agarrar-se na única corda
salva-vidas que pode lhe salvar. Isto quer dizer
que afundará e perecerá eternamente.

O que você terá que fazer
para nascer de novo
1. Ter fé em Jesus
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, serás salvo (Romanos 10:9).
Crede no evangelho (Marcos 1:15).
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe [a Deus]
(Hebreus 11:6).

2. Arrepender-se de seus pecados
Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado
(Atos 2:38).
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento
(Mateus 3:8).

3. Entregar-se incondicionalmente para
fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo
E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos
os seus mandamentos (1 João 2:3).
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos (João 8:31).

Você vencerá as correntes
que o jogam para baixo

Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas
fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que
podeis, antes com a tentação dará também o escape,
para que a possais suportar (1 Coríntios 10:13).
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé
(1 João 5:4).

Jesus o acrescentará
à sua igreja

No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce
para templo Santo no Senhor. No qual também
vós juntamente sois edificados para morada de
Deus em Espírito (Efésios 2:21–22).
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
aqueles que se haviam de salvar (Atos 2:47).

Quando uma pessoa nasce de novo, então o seu
desejo é obedecer a Deus. É por isso que decide
cumprir com o mandamento de ser batizado. E
certamente, um novo membro da igreja do Senhor
sempre desejará ser parte de uma congregação
bíblica onde tanto a forma de expressar-se como
a forma de viver de seus membros testificam que
seguem ao Senhor fielmente.
Graças sejam dadas a Deus pela sua corda
salva-vidas!

Estudo bíblico
Aproveite o
nosso curso por
correspondência,
O primeiro passo.
Este estudo do evangelho segundo João
é grátis. Peça-o hoje
mesmo ao endereço
da publicadora.
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