
Boas Novas - O caminho da salvação 

Nesse mundo a um Deus Criador, Deus criou o céu e a terra e o Homem. 

 

(1) Deus deu 3 Bênção ao Homem. 

 

Primeira : Deus criou o homem, um ser espiritual a imagem de Deus.  

a grande diferença entre o homem e o animais e que apenas o homem tem alma.  

Duas coisas provam que o Homem tem alma. Primeira, e que apenas o homem cultua. segunda, e que apenas 

o homem tem a capacidade de fazer coisas novas. O macaco cultua e ora?  Não.  Porque não tem alma. A 

onça faz coisas novas? Não. Porque não tem alma. 

Segunda : autoridade de governar o mundo.  

Terceira : bênção de desfrutar de todas essas coisas. 

 

(2) O momento mais feliz das aves e quando elas estão no céu, das árvores e quando estão na terra, dos 

peixes e quando estão nas aguas. 

 

(3) Da mesma forma como o homem tem a alma, O momento mais feliz do homem e quando ele esta em 

comunhão com Deus. 

As aves não se separaram do céu, as árvores não se separaram da terra, os peixes não se separaram das 

aguas. Mas o homem se separou de Deus. 

 

(4) O homem esta separado de Deus. 

Porque o homem se afastou de Deus? E porque o homem foi enganado por satanás e pecou. 

Consequência disso:  

 

(5) Todos os problemas deste mundo começaram. 

Problemas espirituais; Idolatria, Superstição.  

Problemas psicológico; sofrem com vários estresse.  

Problemas físicos; Pobreza, Acidentes, Doenças, Erros, Jogos, Desemprego, Vários vícios. 

Problemas familiares; Briga de casais, Traição e Divorcio. São as crianças que sofrem com o divorcio dos 

pais.   

E o problema da vida depois da morte; depôs da morte o inferno te espera. 

Se você fizer idolatria você e três ou quatro gerações serão amaldiçoadas. 

Esses 6 problemas começaram a partir desses 3 problemas. 

Mas as pessoas não sabem que todos os problemas e maldição começaram a partir deste 3 problemas. 

 

(6) E tentam resolver com, ciência, religião, filosofia, e Boas obras, mas os problemas só piora cada vez mais.  

Se resolvemos esses 3 problemas não iremos ao inferno.  

Mas nos não podemos conhecer a Deus, limpar o nossos pecados, e vencer a satanás por conta própria. 

Então, temos o Evangelho. Deus, sabendo que nos não poderíamos resolver esses 3 problemas, ele nos deu 

uma outra maneira de resolver esses 3 problemas. Essa maneira é, 



(7) Cristo! 

Cristo significa esses 3 títulos. 

Verdadeiro rei. Verdadeiro sacerdote. Verdadeiro profeta. 

Cristo para cumpri a palavra, foi crucificado, morreu.  

 

(9) Nos tínhamos que sofre no inferno eternamente, mas Cristo sofreu no nosso lugar lá na cruz. E no 

terceiro dia ressuscitou. 

Cristo resolveu os nossos problemas, que são: satanás, pecado, distancia de Deus. Cristo nos limpou, 

completamente, para sempre. 

Então, quem é esse Cristo? 

 

(10) Jesus, que nasceu da virgem Maria, Ele é o Cristo!!! 

Agora, se você crê que Jesus e o Cristo, você será liberto destes 6 problemas  

 

(11) é receberá as 7 bênçãos da vida eterna. 

Bênção de ser filho de Deus.  

Bênção do Espírito santo.  

Bênção da oração.  

Bênção da proteção dos anjos.  

Bênção de poder vencer satanás. 

Bênção de ser cidadão do céu. Na verdade por causa dos nossos pecados deveríamos ir para o inferno, mas 

iremos ao céu. E a bênção de poder falar sobre o Evangelho. 

Então, você quer continuar nesses 6 problemas, ou você quer ter a vida eterna e as 7 bênçãos? 

 

(12)  Em Romanos10:10 disse assim. 

“Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação” 

Se você crê,  diga junto comigo. 

(13) “Deus criador, eu creio que somente o Senhor e Deus”. Estou arrependido por ter me afastado de Deus, e 

vivido uma vida sem Deus. Perdoe-me.  

Cristo, foi crucificado, morreu, e no terceiro dia ressuscitou. livrou-me dos problemas, satanás, pecado e de 

me afastar de Deus. 

Acredito que somente Jesus de Nazaré é o Cristo, abro as portas do meu coração e recebo Jesus o Cristo como 

meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus que é o Cristo eu oro.  Amém 

 

Você já e filho de Deus. Jesus esta dentro de você. Você não vai mais para o inferno, mas com certeza vai para 

o Céu. O seu destino mudou. A partir de hoje faça o melhor no estudo e no trabalho para falar deste 

Evangelho. 

A 10 minutos atrás você estava aqui (deste lado), mas agora você esta aqui (deste outro lado). Mas muitas 

pessoas que você conhece ainda estão aqui (deste lado).  

Deus não quer que você apenas desfrute deste Evangelho e vá para o céu. Ele deseja muito, que você traga 

muitas pessoas (deste lado) para este (outro lado). 

Então ou você treina para falar deste Evangelho, ou você traz todas as pessoa que você conhece para mim. 



E todos os domingos vá a Igreja e cultue o Senhor. Uma vez por semana estude a bíblia. ouça esta boa nova 

30 vezes. levante 1 pessoas por ano que fale sobre esse evangelho. 

Hoje o teu destino mudou. Deus te Ama. 

 

 

<oração antes de começar> 

Deus meu pai, te agradeço por ter me dado à oportunidade de falar do teu Evangelho. 

Que eu possa falar com temor, me encha com o teu espírito. Se houver alguém que ainda não crê, que através 

desta boa nova possa crê. Se houver alguém que está enfermo, que o senhor possa curar através desta boa 

nova. 

E que os crentes possam ter a ousadia de evangelizar através desta Boa nova. 

Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém 


