Plano de salvação em 5 passos
1° passo: Todos pecaram
Romanos 3;10-12 como está escrito: Não há justo, nem sequer um.
Não há quem entenda; não há quem busque a Deus.
Marcos 7;21 Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os
maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. .

2° passo: Conseqüência do pecado
Romanos 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.
Provérbios 8;36 Mas o que pecar contra mim fará mal à sua própria alma;
todos os que me odeiam amam a morte.

3° passo: Plano de Deus para resgatar o pecador
texto base Isaías 53;1-17
João 3;16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna.
Romanos 5;8 Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que,
quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós.

4° passo: Não há outro caminho
João 14;6 Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão
por mim. (I Timóteo 2;5)
João 8;32 e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 8;36 Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.

5° passo: O que o homem precisa fazer
Romanos 10;9 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.
João 1;12 Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome,
deu-lhes o poder de se tornarem lhos de Deus.
Efésios 2;8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de
vós, é dom de Deus; não vem das obras, para que ninguém se glorie

