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                                 O QUE É PRECISO  
                                PARA SER SALVO? 
                                                
 
 

 
Nós que já somos Cristãos, temos uma responsabilidade enorme para com aqueles que ainda não conhecem o plano de Deus para a 
salvação dos homens. 

QUAL O DEVER DO CRISTÃO? 
Texto: Romanos 10: 9 a 15 

 
1) Como invocarão se não crêem?   Como invocar o nome do Senhor sem crer nEle? A salvação é dada pela graça mediante 

a fé. Sem fé em Jesus não há salvação. Não há vida eterna.  Jesus é o caminho.  João 14:6.   
Jesus é o único mediador entre Deus e os homens.  1Timóteo 2:5. 
Não basta crer que Deus criou o mundo. Não basta crer que existe um Deus soberano. Tem que crer em Jesus Cristo como filho de 
Deus e que Deus o enviou para que através Dele tenhamos a vida eterna. Jesus é o único caminho. 
Devemos crer no coração e confessar com a boca. Romanos 10: 9 

 
2) Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar?   O que será dessas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus?  

Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.  Romanos 3:23. 
 

3) Como ouvirão se não há quem pregue?  Como é grande a nossa responsabilidade. Saber que pessoas estão caminhando  
a passos largos para o inferno. Pessoas que convivem conosco, muitas delas, pessoas que amamos tanto. 
O mundo está mais preparado para ouvir o evangelho do que os Cristãos para pregá-lo. A colheita é grande, mas os trabalhadores 
são poucos.  Mateus 9:35 a 38.    
É necessário que preguemos o evangelho.  Quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas.  Isaías 52:7. 
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Você tem falado sobre Jesus pra pessoas não crentes? 
 

 QUEBRA       
   GELO 
 

5 minutos 

 CÃNTICO 
      5  
minutos 

 ESTUDO 

     45 
minutos 

Á salvação é para todos. “Não há distinção de povos”. Qualquer indivíduo da face 
da terra poderá passar a sua eternidade na companhia de Jesus Cristo, longe do 
sofrimento do inferno. A salvação é dada para pessoas cultas ou não, para 
pessoas de qualquer raça. Pode ser um milionário ou um mendigo. Pode ser um 
homem poderoso ou um homem sem importância alguma. O evangelho é o poder 
de Deus para salvar todo aquele que crê. 
Para sermos salvos basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus 
Cristo é filho de Deus e que somente através Dele seremos reconciliados com Pai. 
 

 

A Bíblia diz que a morte não é o fim para os seres humanos. A nossa carne acaba, 
mas a alma é eterna. Temos 2 caminhos a escolher para vivermos a eternidade:   
Um é em companhia de Deus e o outro e a total inexistência de Deus. 
A maioria das pessoas quando indagadas sobre qual a sua escolha, escolhem 
viver em companhia de Deus, é lógico. 
Na verdade “SER SALVO” é escolher viver a eternidade em companhia de Deus. 
 
A Bíblia diz que por causa da desobediência de Adão e Eva o pecado entrou no 
mundo, por isso, todos nós pecamos e fomos afastados de Deus.  
Mas pela infinita misericórdia que Deus tem, Ele mesmo traçou um plano para que 
tivéssemos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e então podermos 
viver nossa eternidade com Deus. João 3:16     
“segue na última folha, o resumo do plano de salvação” 
 
 



4) Como pregarão se não forem enviados?   Precisamos nos colocar a disposição para sermos enviados. 
 

 
Conclusão:  
O evangelho de Cristo está ao alcance de todos. Para isso basta que apresentemos Jesus a todos que conhecemos. Precisamos 
fazer a nossa parte. Não precisamos discursar e pregar para multidões, mas devemos falar o que Jesus tem feito em nossas vidas.  
Por isso a Igreja está dando tanta ênfase às células. Com as células será mais fácil alcançar um maior número de pessoas para 
Cristo. 
Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar de Jesus para nossos amigos, nossos vizinhos e mais a quem encontrar.  
Traga um amigo para participar com você da sua célula.  Talvez ele esteja somente esperando o seu convite. 
 
 
 
 
 
 
                    
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECADOS 
IMPORTANTES 

No dia 22 de Março de 2014 (sábado) às 19:00h, estaremos comemorando 
35 anos que o Pastor Celso está a frente de nossa Igreja. 
Não devemos faltar a esse culto. Todas as células, seus membros e 
visitantes estão convidados. Nossa participação neste culto será 
indispensável. As células que possuem uniformes deverão vir uniformizadas.  
 



Plano de Salvação 
 

Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há e também nos criou e nos deu a terra para que habitássemos nela e nos fez 
dominante sobre toda sua criação.  Gênesis 1 e 2.  
Para que tivéssemos uma vida maravilhosa aqui na terra, Deus queria uma única coisa “OBEDIÊNCIA”. Infelizmente o pecado entra 
no mundo por causa da desobediência e fomos separados de Deus. Gênesis 3. 
Eu e você somos pecadores e incapazes de nos salvar. Romanos 3:23. 
Mas pelo grande amor que Deus tem por você e por mim. Ele mesmo traça um plano para que pudéssemos voltar a ter comunhão 
com Ele.   João 3:16  e  Romanos 5:8. 
Jesus Cristo único e perfeito Filho de Deus. 1Pedro 2:21 e 22. 
Cristo morreu e derramou o seu sangue por você e por mim, no entanto, não ficou morto, mas ressuscitou. 1Coríntios 15:3 e 4. 
Jesus Cristo é o caminho para o céu. João 14:6.  
Jesus Cristo é  o único mediador entre Deus e os homens. 1Timóteo 2:5. 
Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa salvação. 1Pedro 1:18 e 19. 
A salvação é um presente de Deus e ela é eterna.  João 1:12   e  João 3:36  e  Atos 16:31. 
 
Temos que ter em mente que há um céu a ser buscado e um inferno a ser evitado. A escolha e nossa e é individual. Essa 
escolha deverá ser feita no período em que vivemos aqui na terra.  A escolha é esta: 

“Ir para a eternidade com Deus”  ou  “Ir para a eternidade sem Deus” 
 
Se escolhermos ir para a eternidade com Deus devemos aprender, desde já, a conviver com Ele, pois sou uma nova criatura.  
De pecador perdido a pecador salvo.    2Coríntios 5:17  e   Gálatas 2:20. 
Estamos livres de qualquer maldição.     Ezequiel 18:20   e   João 8:32 e 36. 
Como devo me comportar sendo uma nova criatura?  Romanos 6:12 a 14 ;  Efésios 4:29 a 32 ; Efésios 5:18 ; Filipenses 2:14 e 15. 
E se eu pecar novamente, o eu acontece?    1João 1:8 a 10  e    1João 2:1. 
Quais são os prejuízos dos pecados não confessados? 

a) Perda da comunhão com Deus.  Salmos 66:18  e  Provérbios 28:13. 
b) Perda da alegria da salvação. Salmos 51:12. 
c) Testemunho enfraquecido.  Salmos 51:13. 
d) Disciplina de Deus.    Isaías 59:1 e 2   e  Hebreus 12:5 a 11. 
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                                                “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para 
                                                  que todo o que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”   João 3:16 
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O QUE É SER SALVO? 
A Bíblia diz que a morte não é o fim para os seres humanos. A nossa carne acaba, mas a alma é eterna. Temos 2 caminhos a 
escolher para vivermos a eternidade:   
Um é em companhia de Deus e o outro e a total inexistência de Deus. 
A maioria das pessoas quando indagadas sobre qual a sua escolha, escolhem viver em companhia de Deus, é lógico. 
Na verdade “SER SALVO” é escolher viver a eternidade em companhia de Deus. 
 
COMO SER SALVO? 
A Bíblia diz que por causa da desobediência de Adão e Eva o pecado entrou no mundo, por isso, todos nós pecamos e fomos 
afastados de Deus.  
Mas pela infinita misericórdia que Deus tem, Ele mesmo traçou um plano para que tivéssemos a oportunidade de nos reconciliarmos 
com Deus e então podermos viver nossa eternidade com Deus. João 3:16     
 
O QUE É PRECISO PARA SER SALVO? 
Á salvação é para todos. “Não há distinção de povos”. Qualquer indivíduo da face da terra poderá passar a sua eternidade na 
companhia de Jesus Cristo, longe do sofrimento do inferno. A salvação é dada para pessoas cultas ou não, para pessoas de qualquer 
raça. Pode ser um milionário ou um mendigo. Pode ser um homem poderoso ou um homem sem importância alguma. O evangelho é 
o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. 
Para sermos salvos basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é filho de Deus e que somente através Dele 
seremos reconciliados com Pai. 
 
Nós que já somos Cristãos, temos uma responsabilidade enorme para com aqueles que ainda não conhecem o plano de Deus para a 
salvação dos homens. 
 
 

QUAL O DEVER DO CRISTÃO? 
Texto: Romanos 10: 9 a 15 

 
1) Como invocarão se não crêem?   Como invocar o nome do Senhor sem crer nEle? A salvação é dada pela graça mediante 

a fé. Sem fé em Jesus não há salvação. Não há vida eterna.  Jesus é o caminho.  João 14:6.   
Jesus é o único mediador entre Deus e os homens.  1Timóteo 2:5. 
Não basta crer que Deus criou o mundo. Não basta crer que existe um Deus soberano. Tem que crer em Jesus Cristo como filho de 
Deus e que Deus o enviou para que através Dele tenhamos a vida eterna. Jesus é o único caminho. 
Devemos crer no coração e confessar com a boca. Romanos 10: 9 

 
2) Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar?   O que será dessas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus?  

Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.  Romanos 3:23. 
 

3) Como ouvirão se não há quem pregue?  Como é grande a nossa responsabilidade. Saber que pessoas estão caminhando  
a passos largos para o inferno. Pessoas que convivem conosco, muitas delas, pessoas que amamos tanto. 
O mundo está mais preparado para ouvir o evangelho do que os Cristãos para pregá-lo. A colheita é grande, mas os trabalhadores 
são poucos.  Mateus 9:35 a 38.    
É necessário que preguemos o evangelho.  Quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas.  Isaías 52:7. 
 

4) Como pregarão se não forem enviados?   Precisamos nos colocar a disposição para sermos enviados. 
 

 
Conclusão:  
O evangelho de Cristo está ao alcance de todos. Para isso basta que apresentemos Jesus a todos que conhecemos. Precisamos 
fazer a nossa parte. Não precisamos discursar e pregar para multidões, mas devemos falar o que Jesus tem feito em nossas vidas.  
Por isso a Igreja está dando tanta ênfase às células. Com as células será mais fácil alcançar um maior número de pessoas para 
Cristo. 
Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar de Jesus para nossos amigos, nossos vizinhos e mais a quem encontrar.  
Traga um amigo para participar com você da sua célula.  Talvez ele esteja somente esperando o seu convite. 
 
 
 


