PARA IR PARA O CÉU
PARA IR PARA O CÉU, é importante que você saiba que:
“Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.”
E que “o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.”
Rm 3.23; 6.23

ESPERANÇA
para o
DESESPERADO

PARA IR PARA O CÉU, é encorajador você saber que Jesus:
“Vou preparar-lhes lugar... voltarei e os levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver.”
Jo 14.2-3
Mas agora,
em Cristo
Jesus,
vocês, que
antes
estavam
longe, foram
aproximados
mediante o
sangue de
Cristo.
Ef 2.13

PARA IR PARA O CÉU, é maravilhoso você saber que Jesus:
Derrotou “aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo”,
pois ele “morreu pelos nossos pecados, segundo as
Escrituras”. Agora o Senhor declara: “Sou aquele que vive.
Estive morto mas agora estou vivo para todo o sempre!
E tenho as chaves da morte e do Hades.”
Hb 2.14; 1Co 15.3; Ap 1.18
PARA IR PARA O CÉU, é necessário para você saber que a
salvação é um dom gratuito de Deus, porque os pecadores
arrependidos são:
"Salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é
dom de Deus.” O Senhor Jesus Cristo disse: “Eu sou a porta;
quem entrar por mim será salvo.”
Ef 2.8; Jo 10.9

SE VOCÊ TEM

covid-19
OU NÃO

DEUS PREPAROU UMA FORMA DE VOCÊ

IR PARA O CÉU

DEUS TAMBÉM DIZ COMO VOCÊ
PODE VENCER SATANÁS
“Eles o
venceram...

pelo sangue
do Cordeiro...

pela palavra do
testemunho que
deram...
diante da morte,
não amaram
a própria vida”
- Ap 12.11

Isso significa que é possível para você vencer o
diabo. Ele é o inimigo de Deus, que acusa você de
seus pecados e falhas. Satanás quer que você pense
que não há esperança de você IR PARA O CÉU.
Isso significa que, embora o sangue de todos
contenha a semente da morte, somente o sangue do
Senhor Jesus Cristo era imaculado. O sangue precioso de Jesus foi derramado pelo seu pecado, e se
você crer no Senhor Jesus Cristo, Satanás não será
mais capaz de acusar você. Então o sangue de Jesus
libertará você do poder de Satanás.
Isso significa que você deve contar pra alguém que
decidiu tornar Jesus Cristo seu Salvador e Senhor
pessoal.
Isso significa que porque o Senhor Jesus Cristo
morreu por você, agora o seu amor por ele é maior do
que seu amor pela vida. Diga-lhe o quanto você o
ama com suas próprias palavras.

Se você está preocupado em enfrentar a morte ou o
Coronavírus, Deus, em Seu grande amor, convida você a
recebê-Lo pessoalmente em sua vida.

“Porque Deus tanto amou o mundo que
deu o seu Filho Unigênito, para que
todo o que nele crer não pereça, mas
tenha a vida eterna.” Jo 3.16
Para responder ao amor de Deus, e ter
certeza de que tem a vida eterna, você
precisa orar a Deus de coração. Seu
destino eterno dependerá de sua
oração sincera como resposta ao
maravilhoso amor de Deus. Você está
convidado a fazer uma oração
semelhante a esta exatamente agora.
MINHA ORAÇÃO
Deus Todo-Poderoso, eu me prostro diante
do Senhor e confesso que sou um pecador.
Eu mereço morrer pelo meu pecado.
Obrigado porque o Senhor enviou Jesus
para morrer na cruz em meu lugar. Agora, eu
rejeito meu pecado e coloco minha fé em
Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador.
Por favor, me perdoa e purifica meu coração
e minha vida. Pelo poder do precioso sangue
do Senhor Jesus, eu renuncio a qualquer
aliança que eu tenha feito com Satanás. Eu
agora lhe convido, Senhor Jesus, a entrar em
meu coração e em minha vida, e a me
encher com o seu Espírito. Obrigado,
Senhor, porque estou perdoado. Obrigado,
Senhor, porque nasci de novo e um dia
viverei com o Senhor no céu. Amém.
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