1

ORAÇÃO DE SALVAÇÃO
O Espírito Santo te atrai para Cristo.
Nunca há um momento errado para pedir a Jesus Cristo em nossos
corações e nos salvar de nossos pecados.
Nunca há um momento errado para se arrepender e reafirmar nossa
vida a Jesus Cristo, especialmente se tivermos errado. Jesus Cristo nos
ama. Ele nunca trata ninguém errado.
Finalmente, você deve saber que esta é uma oração sobrenatural. É
uma oração especial pela salvação. Por favor, leia-o e depois leia em voz
alta com sua voz, se você concordar:
“Jesus Cristo, eu sei que você é Deus. Eu sei que você veio à terra
e morreu pelos meus pecados na cruz. Eu sei que você se deu como o
único sacrifício de sangue pessoal por MEUS pecados, por mim
pessoalmente. Obrigado, Jesus, por fazer isso. Eu sei que fiz coisas
ruins na minha vida. Eu tomei algumas decisões erradas. Eu sou
pecador por natureza. Eu renuncio a todos os outros deuses. Eu
renuncio a Satanás.
“Meus pecados me separaram de você e eu realmente sinto muito.
Eu me arrependo. Eu agora me afasto da minha vida pecaminosa do
passado, e recebo uma nova vida com você como meu Salvador, Senhor
Jesus Cristo. Por favor, perdoe-me todos os meus pecados que cometi
consciente ou inconscientemente. Eu perdoo meus inimigos. Senhor
Jesus Cristo, venha ao meu coração, todo o meu coração. Eu dou tudo
para você, Senhor Deus. Não deixe nada impuro permanecer.
Purifique-me pelo seu sangue: Confesso que acredito no Senhor Jesus
Cristo.
“Eu acredito em você, Senhor Jesus. Está escrito na Bíblia que você
me ama em João 3: 15-16. Você sempre me amou. Você é a ressurreição
e a vida. Eu sei que você ouve esta oração, Senhor Deus. Obrigado por
ser meu Deus. Eu te amo. Eu sou ressuscitado com você pelo Sangue de
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Jesus Cristo, por sua graça soberana, e esta é a confissão da minha fé.
Pai, obrigado pelo dom da vida eterna.
“EU SOU uma nova criação em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada é
minha fonte de verdade. Eu peço pelo batismo do Espírito Santo, e
TODOS os dons espirituais que você tem para mim, em nome de Jesus
Cristo. Eu recebo agora em nome de Jesus Cristo. Você me resgatou,
Senhor. Aleluia! Eu perdi as bênçãos de Abraão sobre a minha vida.
Em nome de Jesus Cristo eu oro, Amém.” Amém.
Agora, se você orou e você quis dizer isso, tenho boas notícias para
você! Jesus também significa isso! Você é agora um crente salvo pela
graça. Anjos estão celebrando no céu. Você pode se chamar de cristão.
Você tem seu nome escrito no Céu no Livro da Vida do Cordeiro. Bemvindo à família de Deus!
Seus melhores dias estão à sua frente. Tantas coisas interessantes e
maravilhosas vão acontecer com você. Você pode contar com isso. Tudo
bem se você está chorando. Lágrimas de alegria.
Arranje tempo para orar e ler a Bíblia, a versão de Almeida
Recebida, porque ela tem o abençoado anuncio de Deus sobre ela. Não
há erro na Bíblia.
Receba a água batizada como um sinal de sua fé.
Conte a alguém sobre sua nova fé em Cristo e como ele te salvou.
Jesus é tão bom. Ele realmente nos ama. É a melhor notícia de sempre!
Nunca esqueça o quanto Deus te ama.
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