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        Quero terminar com o Evangelho, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, e uma 

explicação infantil de salvação, especialmente para o benefício de qualquer um que possa estar 

assistindo on-line. E o que partilhei hoje, espero, tenha tido a sua atenção, e isto não é um 

acidente. Acho que sabe disto. Não é por acaso que você está vendo este vídeo. Deus te trouxe 

aqui porque hoje é o dia da salvação. Quero explicar o que significa ser salvo e como ser salvo.  

         O Evangelho ou a boa notícia é que Jesus foi crucificado, Foi enterrado, e ressuscitou no 

terceiro dia. e vai voltar um dia. É o que a palavra evangelho significa: boas notícias. Sua dívida 

foi paga. A pena de morte foi paga por Jesus Cristo, que morreu por você em vez de você. Está 

livre para ir e quem o Filho libertou é realmente livre. É o Evangelho. Como você responde? Bem, 

é aí que entram os ABC. muito simples, muito infantil, simples. O A é para: Admitir ou reconhecer 

que pecou. Que é um pecador e que precisa do Salvador. Romanos 3:10 diz: "Não há ninguém 

justo, nem mesmo um." E Romanos 3:23 nos diz por quê. É porque todos pecaram e ficaram 

aquém da glória de Deus. Todos nós estamos aquém do padrão perfeito da justiça de Deus. 

Todos nós transgredimos a lei. E Romanos 6:23 pronuncia a sentença. Entramos na fase da 

sentença. Entramos como culpados, acusados, como pecadores, e o Juiz do Universo sentencia-

o à morte. É a pena de morte: "O salário do pecado é a morte." Estas são as más notícias. Mas 

aqui estão as boas notícias. Caminha um homem para aquele tribunal do universo e diz a esse 

juiz, Espere! Irei para a minha morte no seu lugar, no seu lugar, e o Juiz olha para você, vira-se 

para você e diz: Boas notícias: a sua dívida foi paga. Está livre para ir. E depois vai para a a sua 

morte no seu lugar. Depois compra para nós, em vez de nós, paga o preço, e depois oferece-o 

como um presente. É o que é um presente, certo? Alguém o comprou, e depois dão-no como 

presente. Se o comprar ou pagar por isso, não é um presente. É uma compra. Se for um presente, 

alguém pagou por isso, e lhe deu. Foi o que Jesus fez. Ele pagou na totalidade por todos os 

nossos pecados, e ele nos oferece este dom de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 

Senhor. E estas são as boas notícias. 

          O B é para: (believe) -Acredite no seu coração que Jesus Cristo é Senhor. Romanos 10:9-10 

diz: "Se acredita no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo." Então o C, 

por último, é para: Chamar o nome do Senhor. Ou como em Romanos também está:- confessem 

com a boca. "Se você confessar com a sua boca, 'Jesus é Senhor', ' e acreditar no seu coração 

que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é com o seu coração que acredita e se 

justifica, e é com a boca que confessa e é salvo." Então, por último, Romanos10:13, "Todos os 

que chamarem o nome do Senhor serão salvos." É simples assim. Por que não fica de pé, e nós 

oramos? Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado pela profecia bíblica. Por nos dizer em alguns 

lugares com grande detalhe o que vai acontecer antes que aconteça para que quando 

começarmos a vê-lo acontecer, os crentes vão olhar para cima e levantar a cabeça sabendo que 

a sua redenção se aproxima, e aqueles que não acreditam vão confiar no Senhor. Senhor, oro 

por qualquer um que possa estar aqui neste serviço da igreja. ou assistindo online, que nunca o 

chamou: confessando com a boca, acreditando no seu coração, reconhecendo o seu pecado, 

colocando a sua confiança no Senhor pelo perdão do pecado, que não adiem mais. Que não 
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atrasem a decisão mais importante da sua vida- para a vida eterna. Senhor, oro para que hoje 

seja o dia da sua salvação. Em nome de Jesus. Amém.  


