
As 15 verdades mais importantes da vida 
 
1. Deus nos ama muito e se importa verdadeiramente conosco (João 3:16). 
2. Somos mais que corpo e sentimentos (mente), somos também seres espirituais (com 

alma) (Gêneses 1:26 e Mateus 16:26). 
3. É vital para nossa alma (vida) termos saudável comunhão com Deus único e 

verdadeiro (Salmo 42:1) 
4. A vida não termina com a morte, somos seres infinitos. (João 5:29 e I Coríntios 15:19) 
5. As escolhas que fazemos nesta vida determinam nosso destino final, depois desta 

vida (Hebreus 9:27 e Lucas 16:19-31). 
6. Estamos todos espiritualmente enfermos e perdidos se não recebermos o perdão de 

Deus e vivermos debaixo da graça e misericórdia de Deus (Lamentações 3.22 e 
Romanos 3:23-24). 

7. Jesus, o Filho de Deus, possibilitou nossa reconciliação com Deus e a nossa 
salvação morrendo na cruz do Calvário para perdão de nossos pecados (Efésios 1:7, 
Romanos 5:8). 

8. Jesus Cristo é o único caminho e a única esperança de salvação e só por meio dele 
temos a vida eterna no Céu (João 14:6 e Atos 4:12). 

9. Deus quer ansiosamente salvar-nos da condenação e do sofrimento (inferno) eterno 
(Mateus 18:11 e 28:19-20) 

10. Para sermos salvos é preciso que nos arrependamos dos nossos pecados, creiamos 
em Jesus como nosso Salvador e Senhor e desejemos viver uma vida de obediência 
a Ele (I João 1:9, Rm 10:9-13, Mt 7:21). 

11. Salvos, deixamos de ser apenas criaturas para sermos também filhos de Deus e 
somos chamados a viver para o louvor da Sua glória e de testemunho do Evangelho 
de Cristo (João 1:12, Efésios 2:10 e Mateus 5:16). 

12. Depois da morte, vamos prestar contas a Deus de como vivemos aqui a vida que 
recebemos Dele e daquilo que cremos e colocamos nosso coração nossa fé e 
confiança a Deus. (II Timóteo 4:1 e Apocalipse 14:13) 

13. Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento, com grande glória e poder, para levar os 
seus e julgar o mundo, mortos e vivos (Mateus 16:27, Apocalipse 1:7 e Atos 10:42) 

14. O poder das trevas (Diabo e seus ascetas) e do inferno não podem contra os salvos 
que têm a sua vida guardada e firmada em Jesus (Romanos 8:31-39). 

15. O tempo de receber a Salvação em Jesus é agora, enquanto é dia, pois enquanto 
Jesus não volta a oportunidade da graça e da misericórdia cessará (Isaías 55:6, II 
Coríntios 6:2). 
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