Por que Jesus Morreu?

1. Porque todos nós somos pecadores!
Mateus 9:12-13 Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os
enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifícios. Porque eu não vim
chamar justos, mas pecadores.
Roman 3:10 como está escrito: Não há justo, nem sequer um.
Mateus 18:11 Porque o Filho do homem veio salvar o que se havia perdido.

Porque todos nós somos pecadores!

2. Porque não há um preço para o pecado!
Roman 6:23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus
nosso Senhor.

Marcar 16:16b “…..compraram aromas para irem ungi-lo.”
Mateus 15:18-19 Mas o que sai da boca procede do coração; e é isso o que contamina o homem. Porque do
coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e
blasfêmias.
Mateus 15:20 São estas as coisas que contaminam o homem; mas o comer sem lavar as mãos, isso não o
contamina.

3. Porque Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados na cruz!
Mateus 1:21
pecados.

ela dará à luz um filho, a quem chamarás JESUS; porque ele salvará o seu povo dos seus

Mateus 18:11 [Porque o Filho do homem veio salvar o que se havia perdido.]

Porque Cristo nos amou!

4. A salvação é um dom gratuito, e não pelas boas obras. Você deve
tomar a palavra de
Atos 4:12 E em nenhum outro há salvação; porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
homens, em que devamos ser salvos.
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.
Titus 3:5 não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos
salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo,

5. Devemos colocar nossa fé e confiança em Cristo!
Mateus 18:3 e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de
modo algum entrareis no reino dos céus.

Romanos 10:9,1013 Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se
faz confissão para a salvação. Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.

Sim, realmente é! Você não pode conquistar o perdão de Deus. Você não pode pagar pelo
perdão de seus pecados contra Deus. Você só pode recebê-lo, por fé, através da graça e
misericórdia de Deus.
Se você quiser aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e receber perdão de Deus, aqui está
uma oração que você pode fazer. Fazer esta oração ou qualquer outra oração não é capaz de
lhe salvar. Apenas confiar em Jesus Cristo pode providenciar perdão de seus pecados.
“Deus,
Eu sei que tenho pecado contra Ti e mereço castigo. Mas Jesus Cristo tomou o castigo que
eu mereço para que por fé nele eu possa ser perdoado. Eu abandono meu pecado e coloco
minha confiança em Ti para minha salvação. Graças Te dou por Sua maravilhosa graça e
perdão! Amém!”
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