
Boas Novas - O caminho da salvação 

 

Nesse mundo ha um Deus Criador, Deus criou o céu e a terra e o Homem. (Gênesis1:1) 

 

1. Deus deu 3 Bênção ao Homem. 

① Primeira bênção : Deus criou o homem, um ser espiritual à imagem de Deus.  

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

(Gênesis1:27) 

② Segunda bênção : Deus deu somente ao homem a autoridade de governar o 

mundo.(Gênesis1:28) 

③ Terceira bênção : Deus deu ao homem a bênção de desfrutar todas as 

coisas.(Gênesis1:29) 

 

2. Este e o princípio da criação. 

① Quando Deus criou as aves, Deus deu a elas asas. O momento mais feliz das aves e 

quando estão no céu. 

② Quando Deus criou as árvores, Deus deu a elas raízes. O momento mais feliz das 

árvores e quando estão na terra. 

③ Quando Deus criou os peixes, Deus deu a eles escamas. O momento mais feliz dos 

peixes e quando estão na agua. 

 

Da mesma forma quando Deus criou o homem, Deus deu Alma somente ao Homem.  

Quão e 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. 

 

3. Apenas o homem esta separado de Deus.(Gênesis3:1-6) 

① Como resultado, o homem vive nestes 6 problemas que o leva a perdição. 

② Então, porque o homem esta separado de Deus? 

(porque o homem pecou.) 

③ E porque o homem pecou perante Deus? 

(É por que o homem se deixou enganar por satanás.) 

 

Porque o homem foi enganado por satanás, pecou. Por cometer pecado, ele se separou de 



Deus. 

Esses 6 problemas começaram porque o Homem se separou de Deus.(Efésios2:1-3) 

 

 

4. Então, quais são os problemas do homem quando ele está separado de Deus?  

① Em primeiro lugar tem os problemas espirituais. 

Idolatria, superstição, adivinhação e religião. 

Quem e o nosso verdadeiro pai? Quem nos gerou e o nosso verdadeiro pai. 

Da mesma forma. Quem e o nosso verdadeiro Deus? Quem criou a nossa alma e o nosso 

verdadeiro Deus. 

O Criador criou a nossa alma. O criador e o verdadeiro Deus.  

② Segundo. Problemas psicológico. 

Ansiedade, insónia, estresse, pesadelo, alucinações, sentimento de vazio, desejo de 

cometer suicídio.  Em algumas famílias existem pessoas ate com problemas mentais.  

③ Terceiro. Problemas físicos. 

Pobreza sem fim, acidentes, doenças, negócios que dão errados, vicio em jogos, perca de 

empregos, cigarro, bebida, drogas, vicio em game ou celular. 

Desde quando todos esses problemas físicos começam? 

Desde quando nos separamos de Deus. 

④ Quarto. Problemas familiares. 

 Brigas de casais, traição e separação. 

 Quem sofre mais com a separação dos pais? (são os filhos.) 

 Quando tem problema na família também tem os problemas financeiros, e nunca tem a 

paz no coração. 

⑤  E o problema da vida depois da morte. 

A bíblia da à intender que todas as pessoas tem 3 vidas.  

A Primeira e a vida no ventre da mãe de mais o menos 10meses. A segunda e essa vida 

de 70 a 80anos. A terceira e a vida após a morte, a vida sem fim. 

Se na segunda vida nos encontramos com o Deus criador que criou a nossa alma, iremos 

ao céu. Mas, se fizermos idolatria iremos ao inferno. 

⑥ Também temos o problema da herança espiritual.(Êxodo20:4-5) 

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

 

Esse 6(sexto) problema aconteceu depois que, nos separamos de Deus, depois que 

pecamos, depois que satanás nos enganou.  

(1) Por isso se não ressorvemos esses problemas, nunca seremos livre da maldição 



familiar e pessoal. 

 

 

 

5.  (2) As pessoas sabem que todos os problemas e maldiçoes começaram em Gênesis 3? 

Ou não sabem? 

Não, não sabem! 

(3) As pessoas tenta resolver esses 6 problemas com, ciência, religião, filosofia, e boas 

obras, mas os problemas só piora cada vez mais. 

(4）Porque Esses 6 problemas aconteceram depois que, nos separamos de Deus, depois 

que pecamos, depois que satanás nos enganou.  

 

Você pode conhecer a Deus por conta própria? –não! 

Você pode perdoar o seus pecados por conta própria? –não! 

Você pode vencer a satanás por conta própria? –não! 

 

6. Então, temos boas novas. 

Deus, sabendo que nos não poderiamos resolver esses problemas, ele nos deu uma outra 

maneira de resolver.  -  Essa maneira e, Cristo! 

Cristo e a única maneira de resolver esses problemas. Cristo e a solução. 

Cristo significa esses 3 títulos. 

Verdadeiro rei. Verdadeiro sacerdote. Verdadeiro profeta. 

Cristo para cumpri a palavra, foi crucificado, morreu, e no terceiro dia ressuscitou. 

① Cristo, como o verdadeiro rei, foi crucificado, morreu, e no terceiro dia ressuscitou, 

para destruir as obras de satanás.(1 João3:8)  -  e nos deu a liberdade. 

② Cristo, como o verdadeiro sacerdote, foi crucificado, morreu, e no terceiro dia 

ressuscitou.(Romanos 5:8)  -  nos limpou de todos os pecados do passado, presente, 

e do futuro. 

③ Cristo, como o verdadeiro profeta, foi crucificado, morreu, e no terceiro dia 

ressuscitou.   -  novamente nos uniu à Deus. 

 

(1) Você não pode chegar à Deus por si mesmo. (2)  Mas se acreditar em Cristo, Ele é o 

caminho. 

(3) Cristo é o único caminho ate Deus. 

Em outras palavras, Cristo, como verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote, verdadeiro 

profeta,  



foi crucificado, morreu, e ressuscitando no terceiro dia, ele nos tirou desses 6 problemas 

de Gênesis3, nos limpou, completamente, para sempre. (João19:30) 

 

 

 

Então, quem é esse Cristo? 

Jesus, nasceu a 2000 anos atrás, da virgem Maria, Ele é o Cristo! 

Diga junto comigo “ Jesus é o Cristo”(Mateus16:16) 

 

7. Agora, se você crê que Jesus é o Cristo, você será salvo. 

Em João3:16 diz assim. 

“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”  

Todo o que crer que Jesus é o Cristo não perecera, mas, recebera as 7 bênção.   

 

O que e as 7 bênçãos? 

 

Primeira, você será filho do criador do céu e da terra. 

Segundo, o Espírito santo te enchera ate o dia de irmos ao céu. 

Terceiro, se orarmos no nome de Jesus Cristo seremos respondido. 

Quarto, os anjos te cuidando 24 horas. 

Quinto, satanás será repreendido quando orarmos no nome de Jesus Cristo. 

Sexto, o seu nome será escrito no livro da vida, e será cidadão do céu. 

Sétimo, receberá a bênção de poder falar sobre essas bênçãos. 

Deus quer muito que você receba essas 7 bênçãos. Por-isso Jesus veio a nos. 

Então, você que continuar nesses 6 problemas, ou você que ter a vida eterna e as 7 

bênçãos? 

 

Em Apocalipse 3:20 diz assim. 

“Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha vos e abril a porta, entrarei e 

cearei com ele e ele comigo” 

Em Romanos 10:10 diz assim. 

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

 

8. Se você crê, diga junto comigo. 

Primeiro crê no coração, depois ore junto comigo. 



“Deus criador, eu creio que somente Deus e o criador. 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. limpou todos os meus 

pecados, destruir as obras de satanás, me uniu novamente com Deus. 

Acredito que só Jesus é o Cristo, abro as portas do meu coração e recebo Jesus o Cristo 

como meu Senhor. Entra no meu coração e guia-me, reina em mim Senhor.  

Aceito Jesus como o meu salvador. Usa-me para falar do teu evangelho para os outros. 

Em nome do Senhor Jesus que é o Cristo eu oro.  Amem” 

 

9. Daqui para frente não esqueça disso. 

① Primeiro, você já e filho de Deus. 

② Segundo, Jesus esta dentro de você. 

③ Terceiro, o seu nome está escrito no livro da vida, e você é cidadão do céu. 

④ Quarto, desde hoje faça o melhor no estudo e no trabalho para falar deste 

Evangelho. 

 Deus vai te Abençoar. 

Conclusão. 

I. Você e filho de quem?     (de Deus) 

II. A onde Jesus esta?      (dentro de mim) 

III. Quando você deixar esse mundo aonde a sua alma vai?  (para o céu) 

IV. Para que vai estudar?    (para falar do evangelho) 

    Para que vai trabalhar?    (para falar do evangelho) 

 

⑤ Quinto, Deus falou “de segunda a Sábado estude e trabalhe, mas no domingo venha 

a Igreja” 

⑥ Sexto, estude a bíblia uma vez por semana. 

O que você acha de estudar a bíblia?  Que dia entre segunda e sábado você quer 

estudar? 

Então (quintas-feiras) as (3) horas da para estudar a bíblia? 

⑦ Sétimo, ouça esta boa nova 7 vezes. levante 5 pessoas por ano que fale sobre esse 

evangelho. 

Porque existem muitas pessoas que não conhece este evangelho e tem problemas na 

vida, família, e se suicida. 

 

Agora você e filho de Deus. Ore constantemente e viva uma vida de vencedor. 

Deus te Ama. 



 

 

<oração antes de começar> 

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

Evangelho. 

Que eu possa falar com temor, me encha com o teu espírito. E que não seja pela minha 

sabedoria, mas pela bênção da cruz. Se houver alguém que não creer, que através deste 

evangelho possa creer. Se houver alguém que esteja doente, que o senhor possa curar 

através teste Evangelho. 

E que os crentes possam ter a ousadia e evangelizar através deste Evangelho. 

Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém 


