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Pastor, professor e autor, Adrian Rogers 

tem introduzido várias pessoas de todo 

o mundo ao amor de Jesus Cristo, e tem 

impactado um incontável número de vidas 

apresentando verdades bíblicas profundas 

com tal simplicidade que uma criança de 5 

anos de idade consegue entender, e ainda, 

falar ao coração de uma pessoa de 50 anos.       

O AMOR VERDADEIRO (Love Worth Finding) 

começou em 1987 como o ministério de 

radiodifusão e televisão do Dr. Adrian Rogers, 

e continua hoje como o provedor exclusivo 

de seus amplos ensinamentos. Conectando 

pessoas com a sempre atual sabedoria 

bíblica falada por ele de maneira franca e 

direta por meio de recursos como livros, 

gravações de vídeo e áudio, conteúdo digital 

e outros tipos de mídia, procuramos não 

apenas alcançar pessoas não cristãs com a 

esperança de Jesus, mas também fortalecer 

e encorajar todos os dias cristãos em sua fé.
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ABENÇOADA CERTEZA

Como você responderia se eu lhe perguntasse 
neste momento: “Você é salvo?”

Você deveria ser capaz de dizer: “Louvado seja 
Deus! Glória a Deus! Eu sei que sou salvo!”

No entanto, muitos cristãos não sabem que 
são salvos. Andam pelos caminhos com os ombros 
curvados, semblantes descaídos, desanimados, 
se questionando e se preocupando. Faz-me 
lembrar de pontos de interrogação com suas 
cabeças inclinadas para baixo, em vez de pontos 
de exclamação em pé e altos, firmemente dizendo: 
“Eu sei em quem tenho crido!”.

Em vez de cristãos proclamadores intrépidos, 
são cristãos duvidosos, hesitantes. Em vez de 
terem uma “certeza” de salvação, eles têm uma 
“esperança incerta” de salvação. 

Alguém uma vez disse que se você pudesse ter 
algo sem que soubesse, você poderia perdê-lo e 
nem sentir falta. Mas a verdade é que se você tem 
a salvação, sabe, e se a possui e sabe, nunca poderá 
perdê-la.

Certa vez, conheci um jovem num quarto de 
hospital. Eu tinha acabado de levar ao Senhor Jesus 
Cristo a sua sogra que estava à beira da morte. 
Então me voltei para ele e disse:

— Não é maravilhoso que ela tenha sido salva?
— Oh, ninguém pode saber se é salvo, disse ele.

Esse livreto foi extraído da mensagem do Pastor 
Adrian Rogers A Know-So Salvation (#1596), 

disponível em Inglês pela internet no link abaixo:

lwf.org /products/ a-know-so-salvation-1596

lwf.org /products/back-to-the-basics-series

Deus pode usá-lo, com o que 
tens, onde estás. E, Ele lhe proverá 

todas as suas necessidades.

P A S T O R  A D R I A N  R O G E R S

VERDADE QUE VALE COMPARTILHAR

Seguindo as últimas instruções de Jesus aqui 
na terra para nós registradas em Mateus 28:19, 

as coleções Verdade Que Vale Compartilhar 
de O AMOR VERDADEIRO (Love Worth 

Finding) são elaboradas para serem usadas 
para o seu próprio crescimento pessoal e, 

mais importantemente, para a sua missão do 
“... Ide, fazei discípulos de todas as nações, ...”

https://www.lwf.org/products/a-know-so-salvation-1596
https://www.lwf.org/products/back-to-the-basics-series
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Este homem não era um incrédulo, porque 
ele não havia repudiado o cristianismo. Ele 
simplesmente tinha um posicionamento 
doutrinário que não o permitia aceitar a certeza 
da salvação.

No entanto, o apóstolo João escreveu um 
capítulo inteiro para assegurar ao povo de Deus 
que eles são de fato o povo de Deus. “Estas coisas 
vos escrevi, os que credes no nome do Filho de 
Deus, para que saibais que tendes a vida eterna 
[...]” (1 João 5:13).

A palavra saibais significa “certeza absoluta”. 
É possível ser salvo e saber disso. Mas o próprio 
fato de que João escrevera este versículo também 
mostra que é possível ser salvo e duvidar disso.

É bom viver em dúvida? Não. Dúvida é para o 
seu espírito o que a dor é para o seu corpo. A dor é 
um aviso, um sinal de que algo está errado. Isso não 
significa que você esteja morto. Significa apenas 
que algo está errado. Se você é verdadeiramente 
um filho de Deus nascido de novo, mas tem 
dúvidas, então você está sofrendo de alguma 
doença espiritual.

Todos os cristãos duvidam de vez em quando. 
Uma mulher disse uma vez a Dwight L. Moody que 
ela foi salva por vinte e cinco anos e nunca teve 
nenhuma dúvida. Ele disse: “Eu duvido que você 
seja salva”.

Enquanto todos nós podemos ocasionalmente 
ser incomodados por uma dúvida, a dúvida é um 
problema que deve e pode ser resolvido. João disse 
que ele escreveu o capítulo 5 para nós como filhos 
de Deus, para que saibamos que fomos salvos. As 
palavras saber e conhecer aparecem trinta e oito 
vezes nesta epístola nos assegurando a salvação. 

Então, a próxima questão lógica é: “Como posso 
saber?”. Eu sei, não por causa de alguma pretensa 

confiança que tenho em mim mesmo, mas por duas 
provas infalíveis que compartilharei a seguir.
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A RAIZ DA NOSSA CRENÇA

Em que cremos? São os cristãos simplesmente 
crentes ingênuos? Cremos em contos de fadas, ou 
existe um fundamento para a nossa crença? Por 
que cremos no que cremos?

A fé é a raiz da nossa crença. Obviamente, ela 
não é demonstrada quando andamos de maneira 
temerária ou preocupada. Pelo contrário, ela 
demonstra certeza e convicção (Hebreus 11:1). 
Existe nela uma fundação feita de aço e concreto 
espiritual. Ela é real, e Deus nos deu algumas 
testemunhas autênticas e confiáveis para que 
saibamos que somos salvos e vamos para o céu.

A OBRA ETERNA  
DO SALVADOR

Primeira João 5:6a diz: “Este é aquele que veio 
por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só 
por água, mas por água e por sangue.”. Quando 
o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, um dos 
soldados Lhe furou o lado com uma lança “e logo 
saiu sangue e água” (João 19:34b). Esta é a obra 
eterna do Salvador, que somos salvos pelo sangue 
e santificados pela água. 

O tabernáculo no Velho Testamento é uma 
representação de Jesus Cristo. Quando você 
entrava no tabernáculo, você chegava primeiro 

ao altar de bronze sobre o qual o sacrifício de 
sangue era feito. Mais adiante, havia uma pia ou 
grande bacia onde os sacerdotes podiam lavar-se. 
Primeiro o sangue, e depois a água. O sangue de 
Jesus Cristo paga o preço pelos nossos pecados, e 
a água santificadora nos mantém limpos. 

Soa familiar? No hino “Rocha da Eternidade” 
nós cantamos:

Deixe que a água e o sangue 
Do Teu lado ferido que saiu 
Ser para o pecado a dupla cura 
Salve-me da ira e me torne puro.

Sei que sou salvo porque Jesus Cristo, o Filho 
de Deus, morreu para comprar a minha salvação. 
Isto é um fato histórico. Isto é a obra salvadora de 
Cristo. 

A TESTEMUNHA INTERNA  
DO ESPÍRITO

E o Espírito é o que testifica, porque o 
Espírito é a verdade ... Porque três são os 
que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o 
Espírito Santo; e estes três são um. E três 
são os que testificam na terra: o Espírito, e 
a água e o sangue; e estes três concordam 
num. (1 João 5:6b-8)

Como sei que havia um homem chamado Jesus 
Cristo? Como sei que Ele é o Filho de Deus que 
nunca pecou? Como sei que Deus o enviou? Como 
sei que Ele realmente morreu naquela cruz e levou 
meus pecados?

Graças a Deus que não preciso depender da 
opinião de alguém. O Espírito Santo de Deus está 



6 7

aqui para tornar isso real em meu coração. Veja, 
Deus nos deu a obra de Cristo. Mas para tornar a 
obra de Cristo — a água e o sangue — real para nós, 
Ele nos deu o Espírito.

“Se recebemos o testemunho dos homens”, 
diz João no versículo 9 — “o testemunho de Deus 
é maior; porque o testemunho de Deus é este, 
que de seu Filho testificou.”. A palavra “se” pode 
também ser traduzida por “desde que” — desde que 
recebemos o testemunho dos homens.

Certa noite, eu estava numa cidade chamada 
Augusta, estado da Geórgia – EUA, pregando em 
uma conferência missionária. Na manhã seguinte, 
fui ao aeroporto e voltei para Memphis. Para fazer 
isso, tive que exercitar fé em um piloto de avião 
que eu não conhecia: nunca vi suas credenciais 
e nem pilotar um avião. Mas a companhia aérea 
Delta colocou seu selo de aprovação neste homem, 
então, entrei no avião e não pensei mais sobre 
isso. Simplesmente aceitamos o testemunho dos 
homens.

Antes de ir ao aeroporto, tomei café da manhã 
num restaurante. Como eu sabia que a comida não 
estava envenenada? Eu tinha fé naquela senhora 
que servia. Simplesmente aceitamos o testemunho 
dos homens.

Quando seu médico lhe prescreve uma receita, 
você olha para ela, e, embora você não possa 
lê-la, pronunciá-la ou compreendê-la, você a 
entrega a um farmacêutico, que por sua vez coloca 
comprimidos num frasco. Então, sem pensar 
muito, você os leva para casa e os toma. Por quê? 
Porque aceitamos o testemunho dos homens.

Da mesma forma, através da fé, recebemos o 
testemunho de Deus por meio do Espírito, que 
Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou 
dos mortos para nossa santificação. Não há, 
portanto, desculpa para não acreditar. A Bíblia 

promete que o Espírito Santo ajudará a todo aquele 
que deseja crer. Primeiro o Espírito testemunha “a” 
nós; em seguida, Ele testemunha “em” nós.

“Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo 
tem o testemunho;” (1 João 5:10a). Antes de ser 
salvo, Ele testemunhou para mim. Ele me disse o 
que Cristo fez é verdade. Agora, Ele testemunhou 
“em” mim. Eu tenho o testemunho em mim mesmo.

Suponha que eu esteja comendo um pedaço de 
torta de maçã, e você venha a mim e diga: “Não 
existe torta de maçã”; Eu não acredito em torta de 
maçã; E se há torta de maçã, não é boa. Apesar de 
seus argumentos, eu tenho o testemunho dentro 
de mim. Tenho o testemunho no meu interior. Um 
cristão com um testemunho nunca está à mercê 
da opinião de um incrédulo, porque ele tem o 
testemunho em si mesmo.

A ETERNA PALAVRA  
DA ESCRITURA

... quem a Deus não crê mentiroso o fez, 
porquanto não creu no testemunho que 
Deus de seu Filho deu. E o testemunho 
é este: que Deus nos deu a vida eterna, 
e esta vida está em Seu Filho. Quem tem 
o Filho tem a vida; quem não tem o Filho 
de Deus não tem a vida. Estas coisas vos 
escrevi, os que credes no nome do Filho 
de Deus, para que saibais que tendes a 
vida eterna, ... (1 João 5:10-13)

Aqui está a base da nossa crença. Aqui está a 
razão da nossa certeza. Nós não somos crédulos 
tolos. Jesus Cristo morreu. Ele veio pela água e pelo 
sangue. O Espírito Santo de Deus diz que é verdade. 
Tudo está certificado pela Palavra de Deus. 
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Duvidar da Bíblia é chamar Deus de mentiroso. 
Alguns dizem: “Bem, estou tentando crer”. Mas 
eles estão clara e simplesmente chamando Deus 
de mentiroso quando dizem isso. Ou esta é a Sua 
Palavra - Sua Palavra inerrante e infalível - ou não 
é. A obra de Cristo, o testemunho do Espírito e a 
Palavra de Deus testificam que a Bíblia é a Palavra 

de Deus. 
Deixe-me lhe dar outro exemplo. Suponha que 

eu esteja em um tribunal e o juiz me diga:
— Sr. Rogers, você é casado? 
— Sim, excelência, eu sou. 
— Bem, você pode provar que é casado, Sr. 

Rogers? 
— Sim, posso. Veja, eu estava lá na igreja e vi 

Joyce descendo por aquele corredor até o altar. 
Meu coração começou a bater aceleradamente; eu 
estava tão feliz! Vossa excelência, o fato de estar 
casado nos dá o sentimento mais maravilhoso do 
mundo. 

Então, quando você terminar de falar, o juiz lhe 
dirá:

— Sinto muito. Embora eu esteja feliz por você 
se sentir assim, seus sentimentos não servem como 
evidência neste tribunal. Você tem alguma prova?

Dirijo-me então até o Fórum e recebo um 
documento autenticado, assinado e selado, e o 
apresento diante do juiz. Após ver o documento, 
o juiz aceita o meu casamento como um fato 
comprovado.

Minha salvação não depende de minhas 
emoções. Eu tenho um registro oficial. Eu tenho a 
Palavra de Deus: “Estas coisas vos escrevi, os que 
credes no nome do Filho de Deus, para que saibais 
que tendes a vida eterna, ...” (1 João 5:13).

Certa noite, enquanto ganhava almas para 
Jesus, perguntei a um homem se ele queria receber 
a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. 
Depois de orarmos juntos, eu lhe disse: 

— Agora senhor, eu quero lhe dar sua certidão 
de nascimento espiritual.

 Voltei-me para João 5:24 e li: “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.”.

Então, começamos a ler de novo aquela 
passagem “Na verdade, na verdade vos digo”. Ao 
ler, disse a ele:

— É Jesus quem está falando. Você acredita 
nisso?

— Sim, disse ele.
—“[...] quem ouve a minha palavra [...]”. Você já 

ouviu a Sua Palavra?
— Sim.
— “[...] e crê naquele que me enviou [...]”. Você 

crê no Deus que enviou o Senhor Jesus?
— Sim.
— “[...] tem a vida eterna [...]”. Você tem a vida 

eterna?
— Bem, eu espero que sim, disse ele.
— Vamos ler de novo. E lemos novamente.

Um cristão com um 
testemunho nunca está à 
mercê da opinião de um 

incrédulo, porque ele tem o 
testemunho em si mesmo.
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Mais uma vez ele respondeu “sim” a todas as 
perguntas, exceto a última. Mais uma vez ele disse:

— Bem, eu espero que sim.
— Vamos ler de novo, insisti.
Dessa vez, quando perguntei se ele tinha a vida 

eterna, a luz de seu entendimento se acendeu.
— Claro que sim! Sim! Exclamou.
— Quem lhe disse? Perguntei
— Deus me disse! Deus me disse!
Esse é o fundamento da sua crença. Essa é a 

fonte da sua certeza. Não é melhor ter e considerar 
a Palavra de Deus do que as opiniões, emoções, 
desejos ou caprichos do Adrian, ou de seu vizinho, 
ou os seus?

O FRUTO DO NOSSO 
COMPORTAMENTO

Além da raiz de nossa crença, precisamos somente 
olhar para o fruto do nosso comportamento 
para saber se somos realmente salvos ou não, e 
perguntar: O que Jesus tem feito em mim? Tudo 
isso é apenas um tipo de exercício intelectual, ou 
tem havido em mim realmente uma mudança?

O apóstolo João é muito prático aqui. Ele nos 
mostra como a nossa salvação deve aparecer em 
nosso comportamento. Ele dá três provas:

A PROVA DOS MANDAMENTOS

E nisto sabemos que o conhecemos: Se 
guardarmos os seus mandamentos. Aquele 
que diz: Eu conheço-o, e não guarda os 
seus mandamentos, é mentiroso, e nele 
não está a verdade. Mas, qualquer que 
guarda a sua palavra, o amor de Deus está 
nele verdadeiramente aperfeiçoado; nisto 
conhecemos que estamos Nele. Aquele 
que diz que está nele, também deve andar 
como ele andou. (1 João 2:3-6)
 
Pergunto-me se João tinha estado em algum 

culto de testemunho onde alguém afirmasse ser 
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salvo, mas que as ações demonstrassem o contrário. 
Se você disser que é salvo, isso absolutamente 
vai aparecer em sua vida. Você não vai guardar 
os mandamentos de Deus para “ser” salvo. Você 
guardará os mandamentos de Deus porque você 
“é” salvo. 

Isto representa um problema sério, porque 
nenhum de nós jamais conseguiu obedecer 
todos os mandamentos de Deus. Eu não tenho 
conseguido isso desde que fui salvo, e você tão 
pouco conseguiu desde a sua salvação. No entanto, 
a Bíblia diz que sabemos que estamos nEle, e que 
guardamos os Seus mandamentos. 

Tanto o problema quanto a solução são 
encontrados na palavra guardar. Na verdade, essa 
palavra é um termo naval. Nos dias dos apóstolos, 
marinheiros navegavam guiando-se pelas estrelas. 
Um marinheiro que definia seu curso pelas estrelas 
se dizia que estava “guardando as estrelas”. Era sua 
intenção navegar guiado pelas estrelas. 

Para guardar os mandamentos de Deus é 
necessário usar a Palavra de Deus como o único 
guia para as nossas vidas. O desejo de todo filho de 
Deus é viver somente pela Sua Palavra. Embora as 
tempestades possam nos desviar do curso, distrair, 

ou até mesmo confundir, a meta de nossas vidas é 
guardar os mandamentos de Deus. 

Tem havido uma mudança profunda, divina e 
radical desde que entreguei meu coração a Jesus. 
Há em mim um ardente desejo de viver para Deus. 
E, se você é salvo, deve haver em você também o 
mesmo desejo.

Isso não quer dizer que eu não peque mais. A 
diferença é que antes de ser salvo eu corria para o 
pecado; agora fujo dele. E se eu falhar, “dou a volta 
por cima” e começo a fugir novamente.

A prova do mandamento mostra: se você pode 
voluntariamente e conscientemente pecar contra 
a vontade de Deus sem se sentir culpado, sem 
escrúpulos e sem arrependimento; você precisa 
ser salvo. Muitas pessoas dizem: “Bem, eu passei 
pelo corredor da igreja atendendo ao apelo feito 
pelo pregador, e indo à frente, fiz a oração da fé e 
fui salvo. Eu sei que sou apenas um velho desviado 
agora, mas ainda sou salvo e irei para o céu.”.

Não, você não é salvo se você estiver vivendo 
de forma soberba, permissiva e libertina e não 
quebranta o seu coração diante de Deus. Se você 
pensa assim, demonstra que você não conhece o 
Deus da Bíblia.

A PROVA DO AMOR AO PRÓXIMO

“Nós sabemos que passamos da morte para a vida, 
porque amamos os irmãos” (1 João 3: 14a). Quando 
sou salvo, tenho o desejo de estar em comunhão 
com o meu Pai e com o meu irmão.

Mas há alguns que diriam: “Bem, eu sou salvo, 
mas não vejo a necessidade de ir à igreja”. Mas a 
Bíblia diz que se amamos a Jesus, vamos amar o 
que Jesus ama; e Jesus ama a igreja. A palavra santo 
no singular aparece na Bíblia apenas cinco vezes. 

Além da raiz de nossa 
crença, precisamos somente 
olhar para o fruto do nosso 

comportamento para saber se 
somos realmente salvos ou não.
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No plural aparece quase cem vezes. Contudo, ir 
à igreja não vai fazer de você um cristão mais do 
que ir para a garagem fará de você um automóvel. 
Mas quando você percebe que foi comprado pelo 
sangue de Cristo, quando o Espírito de Deus entra 
em você, você recebe uma nova natureza, e você vai 
guardar os Seus mandamentos e amar os irmãos.

A PROVA DA CONFIANÇA

A maior e mais forte prova é a prova da 
confiança. Todos os outros decorrem 
deste. “Quem crê no Filho de Deus, em si 
mesmo tem o testemunho; ... Estas coisas 
vos escrevi a vós, os que credes no nome 
do Filho de Deus, ... (1 João 5:10, 13a)

Na Bíblia, as palavras crer e confiar são a 
mesma palavra. Em relação a Jesus, diz: “... muitos, 
vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. 
Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a 
todos conhecia;” (João 2: 23-24). Eles diziam que 
criam nEle, mas Ele não confiava neles. Ele sabia 
que eles estavam apenas em busca de milagres. Ele 
sabia que eles não eram verdadeiros crentes.

A fé bíblica não é apenas um exercício 
intelectual. Você não crê “sobre” Jesus, você crê 
“em” Jesus. Você se entrega e confia em Jesus.

Eu não cria sobre o avião que me levou 
de Augusta para Memphis; eu cri nele. Eu me 
entreguei para esse avião. Eu não somente disse: 
“Essas coisas podem voar. Eu fui para Memphis. Eu 
cri que ele pudesse voar. Eu cri que aquele homem 
era um bom piloto. Eu tive confiança na companhia 
aérea”. Eu embarquei e confiei naquele piloto e 
naquela aeronave com a minha vida.

Aquele que confiou naquele avião voou para 
Memphis. E, aquele que confia no Filho de Deus 
vive para sempre com Ele. Eu confiei naquele avião. 
Aquele que confia no Filho de Deus é o que é salvo. 
Você já fez isso?

Observe que não é dito “Quem creu”, mas 
“Quem crê”. O verbo está sempre no tempo 
presente.

Você já perguntou a alguém: “Você é salvo?”
Eles dizem: “Sim, sou salvo. Eu me lembro de 

andar pelo corredor da igreja atendendo ao apelo 
quando tinha nove anos de idade, dando naquele 
momento a minha mão ao meu pastor e meu coração 
para Jesus Cristo. Pode ser que eu não esteja vivendo 
para Deus agora, posso até admitir isso, mas sei que 
sou salvo porque lembro o que fiz quando tinha nove 
anos. Lembro-me de crer em Jesus Cristo”.

A Bíblia nunca usa essa experiência como prova 
de salvação. Ela nunca aponta para algum tempo 
no passado quando você creu em Jesus Cristo.

Eu até ouço pessoas dizerem: “Se você não 
puder me mostrar o lugar e o momento em que você 
recebeu Jesus Cristo, você não é salvo”. Isso não é 
bíblico. A Bíblia nunca diz que você sabe que é 
salvo por algo que possa se lembrar do passado. 
Ela diz “aquele que crê”.

Não estou dizendo que não houve um tempo 
em que você tenha de fato recebido a Cristo. Sim, 
absolutamente houve esse dia, mas isso não é a 
prova. A prova é: você crê em Jesus Cristo agora? 
Você está confiando nEle hoje? Existe evidência em 
sua vida hoje de que você pertence à descendência 
do Deus vivo? Essa é a prova da sua salvação.



APELO

Meu amigo, você já entregou a sua vida ao Senhor 
Jesus Cristo? Você tem certeza que se morrer 
neste momento, você irá direto para o céu? Se não, 
por favor, deixe-me lhe dizer como você pode ser 
salvo, na autoridade da Palavra de Deus.

ADMITA SEU PECADO
Primeiro, você precisa entender e admitir que você 
é um pecador. A Bíblia diz: “... Não há um justo, 
nem um sequer.” (Romanos 3:10). “Porque todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus” 
(Romanos 3:23). O pecado é uma ofensa contra 
Deus que carrega uma penalidade séria: “Porque o 
salário do pecado é a morte [separação eterna do 
amor e misericórdia de Deus], mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso 
Senhor.” (Romanos 6:23).

ABANDONE SEUS ESFORÇOS
Segundo, você deve abandonar qualquer esforço 
para se salvar. Se pudéssemos nos salvar, a morte 
de Jesus seria desnecessária! Mesmo a “adoção 
de uma religião” não levaria você para o céu. A 
Bíblia diz que “... não pelas obras de justiça que 
houvéssemos feito, mas segundo a sua [de Deus] 
misericórdia, nos salvou, ...” (Tito 3:5). Salvação é 
pela graça de Deus, “Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie;” (Efésios 2:8-9).

RECONHEÇA O PAGAMENTO DE CRISTO
Terceiro, você deve crer que Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, morreu por seus pecados. “Mas Deus prova 
o seu amor para conosco, em que Cristo morreu 
por nós, ...” (Romanos 5:8). Isso significa que Ele 
morreu em seu lugar. A sua dívida de pecado foi 
paga pelo sangue de Jesus Cristo, o qual “... nos 
purifica de todo o pecado.” (1 João 1:7).

ACEITE CRISTO COMO SEU SALVADOR
Quarto, você precisa colocar a sua fé somente em 
Jesus Cristo para a sua salvação. “Crê no Senhor 
Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31). A salvação 
é um presente de Deus para você! “... , mas o dom 
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 6:23). “E em nenhum 
outro há salvação, porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
pelo qual devamos ser salvos.” (Atos 4:12).

Ore de coração esta simples oração:

Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu 
sei que Tu me amas e quer me salvar. Eu sei 
que não posso me salvar. Jesus, eu creio que 
Tu és o Filho de Deus, que morrestes na cruz 
para pagar por meus pecados. Eu creio que 
Deus Te ressuscitou dos mortos. Eu agora 
abandono os meus pecados, e pela fé, recebo-
Te como meu Senhor e Salvador. Perdoe meus 
pecados e salve-me, Senhor Jesus. Em Teu 
nome eu oro, Amém.

Se você fez esta oração hoje, por favor, entre 
em contato nos informando sobre a sua decisão 
no endereço localizado atrás deste livreto. Então, 
procure uma igreja cristã perto de sua casa que 
honre a Cristo e creia na Bíblia. Vá até o pastor 
dessa igreja e diga a ele o que Deus tem feito em 
você. Ele vai se alegrar com você, e nós também!
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É difícil neste mundo atual de ritmo acelerado 
e de pessoas centradas em si mesmas encontrar 

ensinamento bíblico de qualidade, ensino didático 
que simplifi que verdades profundas para aplicação 

à vida cotidiana. O AMOR VERDADEIRO (Love 
Worth Finding) entende esta luta  e procura 

ajudar Cristãos a crescer mais profundamente 
em sua fé através dos ensinamentos sempre 
atuais do pastor e professor Adrian Rogers.

Estamos comprometidos em oferecer o fácil 
acesso para pessoas que não são cristãs e para 

crentes novos e de longa data a sabedoria bíblica 
que o Pastor Adrian Rogers compartilhou com 
clareza e de maneira franca durante toda a sua 

vida. Nosso desejo é que todas as pessoas possam 
fortalecer seus relacionamentos com Deus ao 

proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
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