O Plano de DEUS Para Salvação
(The plan of Salvation)
Como é que uma pessoa pode se salvar? Acredite, se você está se fazendo esta pergunta muito ja
começou em seu coração.
O verdadeiro plano para Salvaçao foi dado pelos Apóstoles que viveram e estudaram com Jesus
Cristo, que era o Cordeiro de Deus e que redimiu os pecados do mundo, (João 1:29). O plano:
(Primero) - Reconhecer o Amor e Graça de Deus que permitiu à humanidade perdida, nascer de
novo através do sacrifício da morte de Jesus Cristo “Por Deus…” (João 3:16). “Porque pela
graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie,” (Efésios 2:8,9).
É pela gracia de Deus que você pode ouvir a mensagem do amor de Deus através de seus pais, ou
da pregação da palavra de Deus, ou mesmo por ter recebido esta pequena mensagem. Porque
“…De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus,” (Romanos 10:17).
(Segundo) - Acredite. É através da crençaque o Espiritu Santo lhe traz a certeza. Você não pode
e nunca poderá sentir a certeza no Espiritu Santo até que você acreditar:
(a) Que você é um pecador. “Porque todos pecaram e destituidos estão da glória de Deus,”
(Romanos 3:23).
(b) Que você está perdido do plano de Deus e do sentido da sua vida. “Porque o salário do
pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor,”
(Romanos 6:23).
(c) Que Jesus Cristo é o puro (sem pecados), Filho de Deus. “Quem crê nele não é condenado;
mas quem não crê já está condenado; porquanto não crê no nome do Unigênito Filho de Deus,”
(João 3:18).
(d) Que Jesus foi e é o Cordeiro de Deus, “…Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado o
mundo,” (João 1:29, 36). Ele foi o próprio, perfeito, sacrifício de Deus pelos nossos pecados.
(e) Que Ele amou todas as pessoas no mundo e que Ele morren para salvar à você e à todos dos
pecados. “Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas para

que o mundo fosse salvo por ele,”
(João 3:17).
(f) Que Ele pagou todo, pela Sua Graça. “Sabendo que não foi com coisas corruptiveis, como
prata ou ouro, que fôstes resgatados da vossa vãmaneira de viver que por tradição recebestes dos
vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e
incontaminado,” (1 Pedro 1:18,19). Até que você acredite que precisa ser salvo, você não poderá
nunca sentir a certedo Espirito de Deus.
As primeiras pessoas que acreditaram num sermão sobre serem pecadoras e que a salvação vira
através de Jesus “…compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais
apóstolos: Que faremos, varões irmãos?” (Atos 2:37). A reposta dada à eles é s mesma para você
hose:
(Terceiro) “…Arrependei-vos…”, (Atos 2:38).
(a) Arrependa-se de ter cáído longe, muito longe do Plano de Deus de de ter se perdido dele em
sua vida.
(b) Deixe de servir seu próprio eu, para servir à ele, Deus, em cada detalhe de sua vida, faça isto
com determinação.
(Quarto) “…cada um de vós Seja Batizado…” Como? Pelo que pobre o poder dos principias?
“…em nome de Jesus Cristo, (Atos 2:38). Para que? “…para perdão dos pecados…” Batismo é o
sepultamento na tumba de água, com Jesus Cristo, para que você possa se elevar com ele e viver
como uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas deixadas para trás (a sua antigua
natureza, morta e enterrada na tumba de água). “Ou não sabeis que todos quantos fomos
batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele
pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressussitou dos mortos, pela glória do Pai, assim
andemos nós também em novidade de vida.” (Romanos 6:3,4). “…and you shall…”
(Quinto) “…Recebereis o dom do Espírito Santo,” (Atos 2:38). Você pode enganar à qualquer
honem, mas não pode enganar à Deus. Quando você Acreditar verdadeiramente e tiver a certeza
do Espirito santo, tiver se Arrependido e for Batizado em nome de Jesus, entregando-se
totalmente à Deus, morrendo para suas vontades e desejos, abrindo o seu coração para amá-lo
acima de todas as coisas, Ele vai enchê-lo do Seu Espírito para que você saiba que nasceu no Seu
Reino. “Porque a promessa voz diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a
tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.” (Atos 2:39). Como uma nova criaça em Cristo você
falará línguas, de acordo com o dom do Espírito Santo, da mesha forma que um recém nascido
chora ao respirar pela primeira vez. (Consulte Atos 10:44-46; Atos 11:15-17; Atos 19:1-6.)
Quando isto acontecer, você saberá sem dúvida alguma e também todos à sua volta. S. M. S.

