


Deus ...quer 
que todos os homens 
sejam salvos, 
e venham ao conhecimento 
da verdade.

(1Timóteo 2:3,4)





A graça salvadora de Deus 
se há manifestado 
a todos os homens.

(Tito 2:11)



(Mateus 7:14)





O Diabo

Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, 
vosso adversário, anda em derredor, 
como leão bramando, buscando a 
quem possa tragar.

(1Pedro 5:8)



Porque não temos que lutar contra a carne e
o sangue, mas, sim, contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das
trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos lugares
celestiais.

(Efésios 6:12) 





Não sabeis vós que a amizade do mundo
é inimizade contra Deus? 

Portanto, qualquer que quiser ser amigo 
do mundo constitui-se inimigo de Deus.

(Tiago 4:4)



Não ameis o mundo, 
nem o que no mundo há. 

Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 

Porque tudo o que há no mundo, 
a concupiscência da carne, 

a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 
não é do Pai, mas do mundo. 

E o mundo passa, e a sua concupiscência; 
mas aquele que faz a vontade de Deus 

permanece para sempre.
(1João 2:15-17)





Eis que em iniquidade 
fui formado, 
e em pecado 
me concebeu minha mãe.

(Salmo 51:5)







A Pergunta para Jesus

Disse-lhe um: 
Senhor, são poucos os que se salvam? 

E ele lhe respondeu:
Esforçai-vos para entrar pela porta estreita; 

porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, 
e não poderão.



Quando o pai de família se levantar e 
cerrar a porta, e começardes, de fora, 
a bater à porta, dizendo: 
Senhor, Senhor, abre-nos; 
e, respondendo ele, vos disser: 
Não sei de onde vós sois.



Então começareis a dizer: 
Temos comido e bebido na tua presença, 

e tu tens ensinado nas nossas ruas. 

E ele vos responderá: 
Digo-vos que não vos conheço

nem sei de onde vós sois; 
apartai-vos de mim, 

vós todos os que praticais a iniquidade. 



Ali haverá choro e ranger de dentes, 
quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, 
e todos os profetas no reino de Deus, 
e vós lançados fora. 

E virão do oriente, e do ocidente, e do norte, e do sul, 
e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. 
E eis que derradeiros há que serão os primeiros; e 
primeiros há que serão os derradeiros.

(Lucas 13:23-30)



Muitos me dirão naquele dia: 
Senhor, Senhor, 
não profetizamos nós em teu nome? 
E em teu nome não expulsamos demônios? 
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 
E então lhes direi abertamente: 
Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, 
vós que praticais a iniquidade.

(Mateus 7:22,23)





Os seus discípulos, ouvindo isto, 
admiraram-se muito, dizendo: 
Quem poderá pois salvar-se?

E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: 
Aos homens é isso impossível, 

mas a Deus tudo é possível.
(Mateus 19:25,26)



“Eu sei em quem tenho crido, e 
estou certo de que é poderoso para 
guardar o meu depósito até àquele 
dia.”

(2Timóteo 1:12)





Jesus diz:

Eu sou a porta;
se alguém entrar por mim, 

salvar-se-á.

... eu vim para que tenham vida, 
e a tenham com abundância.

(João 10:9,10)



Qualquer que 
quiser salvar a sua vida, 
perdê-la-á, 
mas, qualquer que 
perder a sua vida 
por amor de mim e do evangelho,
esse a salvará.

(Marcos 8:35)



Na verdade, na verdade vos digo que 
quem ouve a minha palavra, 
e crê naquele que me enviou, 
tem a vida eterna, 
e não entrará em condenação, 
mas passou da morte para a vida.

(João 5:24)



Nem todo o que me diz: 
Senhor, Senhor! 
Entrará no reino dos céus, 
mas aquele 
que faz a vontade de meu Pai, 
que está nos céus.

(Mateus 7:21)





A religião pura e imaculada 
para com Deus e Pai, é esta: 

Visitar os órfãos e as viúvas 
nas suas tribulações, 
e guardar-se incontaminado do 
mundo.

(Tiago 1:27)



Porventura não é também que repartas 
o teu pão com o faminto, e recolhas em casa 

os pobres abandonados; 
e, quando vires o nu, o cubras, 
e não te escondas da tua carne?

Então romperá a tua luz como a alva, 
e a tua cura apressadamente brotará, 

e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do 
Senhor será a tua retaguarda.



“E se abrires a tua alma ao faminto, 
e fartares a alma aflita; 

então a tua luz nascerá nas trevas, 
e a tua escuridão será 

como o meio-dia.”
(Isaias 58:10)



“Levai as cargas uns dos 
outros, e assim 
cumprireis a lei de Cristo.”

(Gálatas 6:2)



Assim resplandeça a vossa 
luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas 
boas obras e glorifiquem 
a vosso Pai, que está nos 
céus.

(Mateus 5:16)



Respondeu-lhes Jesus: 
Em verdade, em verdade vos digo 

que todo aquele que comete pecado 
é servo do pecado. 

Se, pois, o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres.

(João 8:34,36)
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