
!!

F A T O S

Fatos
Deus e você – não tem jeito?



!!

F A T O S

Fato 1: amado
Deus ama você! 

E você importa para ele!

“Porque Deus amou ao mundo (a você)  
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito 
(Jesus Cristo), para que todo o que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna.“
A Bíblia, João 3:16

“Ele … não querendo que nenhum pereça,  
senão que todos cheguem ao arrependimento“

A Bíblia, 2 Pedro 3:9
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F A T O S

Fato 2: culpado
Mas há um problema:  

Ele é perfeito, você não! 

Muito provável que sim, né?

“Todos pecaram e carecem da glória de Deus“ 
A Bíblia, Romanos 3:23

E você sabe, que você não é certinho.  
Você pecou e Ele não pode tolerar isso.  

Ou você nunca tem mentido? Nunca roubou?  
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F A T O S

Fato 3: rua sem saída
Você não consegue se ajudar a si mesmo.

Justamente porque você é culpado,  
você percebe as consequências 

disso em sua vida.

Tanto faz o quanto você se esforça, 
você não consegue se livrar 
disso e esquecer o passado. 

“Pois eu conheço as minhas transgressões,  
e o meu pecado está sempre diante de mim“

Consciência pesada, relações destruídas, 
sentimentos de culpa …  

A Bíblia, Salmo 51:3
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F A T O S

Fato 4: admissão

Então, venha a Deus. Admita que você é um 
pecador.  

Confessa os seus pecados a Ele.  
Então Ele perdoa você e não vai punir você.

“Se confessarmos os nossos pecados,  
ele (Deus) é fiel e justo para nos perdoar  

os pecados e nos purificar de toda injustiça“ 
A Bíblia, 1 João 1:9

Se você admitir isso,  
você está fazendo um bom começo.
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F A T O S

Fato 5: absolvido

E quando Ele perdoa você, tudo está 100% 
certo:  

Completamente absolvido!

“O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.“
A Bíblia, Isaías 53:5

por sua graça … que há em Cristo Jesus.“
A Bíblia, Romanos 3:24

“… sendo justificados  
(declarados justos) gratuitamente 

 

Jesus Cristo, o Filho de Deus, levou 
sobre Si a sua culpa lá na cruz. Por 

isso, Deus pode perdoar você. 
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F A T O S

Fato 6: seguro
E porque foi Jesus Cristo quem fez tudo e 

não você,  
por isso tudo é absolutamente seguro. 

Ninguém pode tirar isso de você.

Jesus Cristo diz: “Eu lhes dou a vida eterna;  
jamais perecerão,  

A Bíblia, João 10:28

Então, para você vale desde já:

Quem tiver a Jesus 
Cristo, tem a vida!

e ninguém as arrebatará da minha mão.“



!!
Perguntas?

Escreva-nos!

Não tem Bíblia?
Com prazer lhe enviaremos uma 

porção dela, um Evangelho de João.

DLC - Depósito de Literatura Cristã
Associação Boa Semente
BRASIL
fone/fax (11) 4057 2054
Email: pedidos@boasemente.com.br
www.boasemente.com.br


