Jesus CRISTO pode salvar você agora!
Romanos 10:9,10,13 “A saber: Se com a tua
boca confessares ao SENHOR JESUS, e em teu
coração creres que DEUS o ressuscitou dentre
os mortos, serás salvo. Visto que com o coração
se crê para a justice, e com a boca se faz
confissão para a salvação. Porque todo aquele
que invocar o nome do SENHOR será salvo.”
Se esse folheto tem ajudado você a crer
completamente e somente em JESUS CRISTO
para perdoar os seus pecados e salvar você, por
favor escreva-nos e nos deixe saber para que
possamos nos alegrar com você!
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Querido Amigo Católico,
A Bíblia Sagrada é a verdadeira Palavra de
DEUS escrita aos homens pecadores. Suas
páginas estão repletas de preciosas verdades
que DEUS quer que nós entendamos para que
nós possamos ser salvos e receber SUA dádiva
de vida eternal. Ainda que a Igreja seja important
no plano de DEUS, ela não pode salvar você.
Você precisa ir até JESUS CRISTO!
CRISTO consumou sua obra na cruz para
pagar para sempre todos os pecados. ELE
não está pendurado na cruz como muitas
imagens o representam, nem ELE jamais será
sacrificado novamente. ELE é o único SENHOR e
Salvador ressureto! Hebreus 10:10,12,14 “...temos
sido santificados pela oblação do corpo de
JESUS CRISTO, fieta uma vez.” “Mas este, havendo
oferecido para sempre um único sacrifício pelos
pecados, está assentado à destra de DEUS,”
“Porque com uma só oblação aperfeiçoou para
sempre os que são santifidados.”
Salvação não é algo que podemos conseguir
com boas obras, penitência, batismo ou mesmo
comungando. Ela é oferecida gratuitamente pela
Graça de DEUS. Tito 3:5 “Não pelas obras de
justice que houvéssemos feito, mas segundo a
sua misericórdia, nos salvou...” Efésios 2:8-9
“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;”

Nenhum Padre na terra tem o poder de
perdoar pecados. Apenas DEUS pode, por
JESUS CRISTO, que é DEUS na carne. Marcos
2:10 “Ora, para que saibais que o FILHO do
homem tem na terra poder para perdoar
pecados…” Você não precisa de um Padre para
ir até DEUS por você. JESUS CRISTO é o único
Sumo Sacerdote! 1 Timóteo 2:5 “Porque há um
só DEUS, e um só Mediador entre DEUS e os
homens, JESUS CRISTO homem.”
Apenas JESUS nos garante o acesso até
DEUS o Pai. Jesus disse em João 14:6 “...Eu
sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém
vem ao Pai, senão por mim.” Atos 4:12 “E em
nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.”
Nem Maria, nem o Papa, ou qualquer outra
pessoa pode fazer algo por você.
Quando morrer você irá ou para o céu ou
para o inferno. Não existe um lugar intermediário
como purgatório. JESUS nunca mencionou tal
lugar, nem mesmo a Bíblia menciona tal lugar.
Seu destino final está confirmado uma vez
que você morre. Hebreus 9:27 “E, como aos homens
está ordenado morrerem uma vez, vindo depois
disso o juízo,” Os que receberam o SENHOR
JESUS em sua vida, vão passar a eternidade
com ELE no céu e o que não receberam, vão ser
lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:15
“E aquele que não foi achado escrito no livro da
vida foi lançado no lago de fogo.”

