A Mensagem Boa Nova
Jesus está vivo.1 Jesus morreu e ressuscitou.2 Jesus está voltando.3 Jesus é o
único caminho para o céu.4 Jesus salva.5 Jesus é capaz de fazer tudo como
mencionado em Lucas 4.6 Jesus é o Rei e Ele tem um reino.7 A única maneira
para este reino é nascer de novo.8
Jesus morreu na cruz e levou todos os pecados em Seu corpo. Pelas Suas
pisaduras fomos sarados.9 Ele sofreu muito por todos nós para que
pudéssemos passar a eternidade com Ele para sempre.10 Deus amou tanto o
mundo que Ele enviou Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar.11 Deus
sabia que não poderia pagar o preço. O preço foi ótimo e nós nunca poderia
satisfazer os padrões de Deus. É por isso que Jesus veio.12
Jesus é o Verbo feito carne. Jesus tornou-se um ser humano.13 Jesus andou
nesta terra e experimentou todas as formas de dor e rejeição sobre si
mesmo.14 Ele foi rejeitado e desprezado. Ninguém queria sequer olhar sobre
Ele. Ele ainda fez uma grande coisa para nós.15 Ele reconciliou-nos de volta ao
Pai.
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Por causa do que Jesus fez, nós já não têm de ser separados de Deus. Jesus
morreu para que pudéssemos voltar a ter comunhão com o Pai.16 Jesus
morreu para que pudéssemos ter vida.17 Através de Jesus, temos a vida
eterna.18 Através de Jesus, temos perdão dos pecados.19 Aqueles que crêem em
Jesus nunca vai realmente morrer, porque Jesus é Aquele que dá a vida.20 Jesus
dá a vida a todos os que crêem nEle.21 E que a vida eterna começa no
momento em que recebê-Lo em seu coração.22
Você não tem que fazer boas obras ou ações para entrar no céu.23 Tudo que
você precisa fazer é crer em Jesus. Invocam o Seu nome. Peça a Ele para te
salvar. Peça-Lhe para livrá-lo. Ele está aqui. Seu Espírito está aqui para ajudálo. Invocar o nome do Senhor. Chamem-Jesus e serás salvo. Porque, se você
confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.24 Você terá a vida eterna. Você vai
se tornar um filho de Deus, um cidadão do Reino de Deus.25 O reino de Deus é
eterna.26 O reino de Deus está aqui agora e está disponível para todos os que
recebem Jesus como Senhor e Salvador. Jesus é o único caminho para o céu.
Não há outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos.27
Um dia, Jesus voltará. Ele está voltando novamente.28 E um dia, Ele irá
governar e reinar nesta terra.29 Esta mensagem não é para assustar você meu
querido. Esta mensagem é para que você saiba que o tempo é curto e retorno
de Cristo é assim. Jesus, o Cristo voltará novamente.30 Digo novamente porque
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Ele veio uma vez como um bebê, mas quando Ele vier pela segunda vez, Ele
virá como Rei conquistador.31
Agora é a hora de ser querido amigo pronto. Agora é o tempo para ouvir.
Agora é a hora. Não endureçais o vosso coração. Não se rebelar contra Deus.32
Hoje é o dia da salvação.33 Tire um momento agora e render-se ao Senhor. Dêlhe sua vida. Renda-se a ele. Ele está aqui para você hoje. Permita que Ele faça
o trabalho profundo de cura - a cura do seu coração e limpar você de todo
pecado. Ele é capaz. Ele está aqui. Vamos orar juntos.
Querido Jesus. Peço-Te que me perdoe de todos os meus pecados. Eu te peço para
me salvar. Virei as costas para você, mas agora eu venho a ti. Por favor, me
purificar de toda injustiça. Por favor, me curar. Por favor, me curar em todas as
áreas da minha vida. Mais importante ainda, por favor, venha viver dentro de
mim. Eu quero Te conhecer. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu sou
Teu. Eu sou Seu para sempre, meu Deus, meu Rei, e eu escolho te servir para o
resto dos meus dias. Obrigado, Senhor, para morrer por mim e por me salvar. Eu
recebo tudo o que tu tens para mim. Estou ansioso para estar com você para
sempre. Amen.
Queridos irmãos e irmãs, agora que você fez esta oração e recebeu Jesus em
seu coração pela fé, você agora é uma nova criação em Cristo.34 Você não é
mais o mesmo. Você não é mais aquela pessoa que você estava há poucos
minutos. Jesus está agora em seu coração.35 O que é maravilhoso é que Seu
Espírito está com vocês. Sim, o Espírito Santo está com você. Ele vai levá-lo e
orientá-lo, mostrando-lhe o caminho através da Sua verdade que vem de
Deus.36
Agora, existem algumas coisas que você deve fazer. Regularmente ler a
Palavra de Deus.37 Obter uma Bíblia e começa no livro de John. Ler e estudar a
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Palavra de Deus, porque isso vai transformar a sua mente.38 Outra coisa gastar tempo orando a Deus todos os dias. Aprenda a ouvir bem. Esta é a
comunhão. Isto é como você aprender a ouvir a Sua voz, por gastar tempo com
ele.39 Ele quer falar com você assim que você deve aprender a ouvir também.
Fique longe de coisas que desonram a Cristo. Peça ao Espírito Santo para
ajudá-lo a encontrar um lugar onde você pode aprender mais sobre Jesus.40
Estou tão feliz que tivemos esse tempo juntos. Estou tão feliz que você deu a
sua vida ao Senhor. Você nunca mais será a mesma. Crescer na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.41
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