
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR QUE 

JESUS 

VEIO? 
JESUS VEIO PARA NOS SALVAR!!! 
 

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. 

Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 

condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por 

ele. 

Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está 

condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de 

Deus. (João 3:16-18) 

Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não 

crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele 

permanece. (João 3:36) 

 

 

                                            
Visite:  http://missoesurbanas.com/bem-vindo 
Envie-nos um e-mail:  missoes@missoesurbanas.com  
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JESUS VEIO PARA NOS SALVAR!!! 
Porque o Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. 
(Mateus 18:11) 
Só pode ser salvo quem está em situação de PERIGO. 
 
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. (João 3:16) 
 
1)O que Deus sentiu pelas pessoas?   ___________________ 
 
2)O que Deus deu? __________________________________ 
 
3)Para que Deus deu o seu Filho?  _____________________ 
 
4)Que tipo de vida tem aquele que crê no Filho de Deus? 
 
________________________ 
 
ÚNICO CAMINHO! 
Jesus respondeu: – Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 
ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. (João 14:6) 
 
5)Qual é o Caminho? Através de quem chegamos a Deus? 
 
______________________________________ 
 
FOMOS ACEITOS POR DEUS! 
“E, agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de 
Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio 
dele, do castigo de Deus.” (Romanos  5:9 )    
 
6)Como fomos aceitos por Deus? 
________________________________ 
 
7)Como ficaremos livres do castigo de Deus? 
 
________________________________________________ 

ELE MORREU PELOS NOSSOS PECADOS 
 
“Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e 
foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos  por Deus.” 
(Romanos  4:25 )  
 
8)Por que Jesus morreu? _____________________________ 
 
JESUS É A RESSURREIÇÃO  
“Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo 
seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos 
por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos.” (1 
Coríntios  1:30 )  
 
9)O que Deus fez? 
 __________________________________________________ 
 
10)Como somos aceitos por Deus? 
 
___________________________________________________ 
 
11)Fazemos parte de qual povo? 
 
__________________________________________________ 
 
12)Através de quem somos salvos? 
 
__________________________________________________ 
 

13)Do que Jesus Cristo nos salva? 

__________________________________________________ 

GRATIDÃO - AGRADECIMENTO 
Agradeça a Deus porque Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar 
e restaurar nosso relacionamento com o Senhor. 
 


