
O PRESENTE DA 
SALVAÇÃO É PARA VOCÊ
Deus nos ama imensamente, e por nos amar tanto, 
mandou o Seu Filho Jesus à terra.1 Durante a Sua vida na 
terra, Jesus nos ajudou a entender melhor como Deus 
é. Ele falou do amor de Deus por nós,  mostrou amor a 
outros através de Suas ações, e viveu o amor. Jesus nos 
amou tanto que deu a Sua própria vida para nos trazer a 
salvação.

Receber o presente da salvação é simples; na realidade, 
não podemos fazer nada para ganhá-la ou trabalhar por 
ela. É grátis! A Bíblia diz: “Vocês são salvos pela graça, 
por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de 
Deus.”2

Jesus quer fazer parte da nossa vida, para que 
conhecendo-O possamos nos aproximar mais dEle e 
receber perdão e salvação. Ele diz: “Eis que estou à porta e 
bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei 
em sua casa.”3 Tudo que precisamos fazer é pedir a Jesus 
para entrar no nosso coração e vida, e Ele o fará! 

Podemos receber o presente da salvação admitindo que 
precisamos do amor e ajuda de Deus na nossa vida. 
Ninguém é perfeito, e todos nós já fizemos coisas erradas 
em algum momento,4 mas quando reconhecemos que 
erramos e pedimos a Deus que nos perdoe e ajude a fazer 
o que é certo, Ele nos perdoa e apaga os nossos pecados. 

1 João 3:16
2 Efésios 2:8
3 Apocalipse 3:20
4 Ver Romanos 3:23 e Romanos 6:23.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/3/16+
https://www.bibliaonline.com.br/nvt/ef/2/8+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/3/20+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/3/23+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/6/23+


Esse é o presente da salvação! 

Quando pedimos a Jesus para entrar no nosso coração, 
Ele fica lá para sempre. Nunca vai nos abandonar.5 Ainda 
que cometa erros ao longo do caminho, Jesus prometeu 
que nunca rejeitará alguém que O busque.6 Ele pode nos 
corrigir pelos nossos pecados e desobediências, mas 
estará sempre com os Seus filhos.

Quando Jesus entra no nosso coração, nossas vidas são 
mudadas para sempre. A salvação é como nascer de novo, 
nos tornamos uma nova pessoa, uma pessoa diferente.7 
Nós nos tornamos um pouco mais como Jesus!
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Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração e vida, 
basta acreditar e fazer esta oração:

Querido Jesus, 
Eu acredito que você é o Filho de Deus, e que veio 

à terra para eu poder conhecer Deus melhor. Eu quero 
saber mais sobre Você, por isso convido-O a entrar no 
meu coração e vida. Peço que me ajude a ficar mais 
próximo de você a cada dia.

Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar o 
presente da salvação. Por favor, me ajude a tentar ao 
máximo fazer o que é certo, e assim ser um exemplo do 
Seu amor e alegria para outros. 

Em nome de Jesus eu peço. Amém.

5 Ver Hebreus 13:5
6 Ver João 6:37
7 Ver 2 Coríntios 5:17
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