
27 Jo�o respondeu, e disse: O homem n�o pode receber 
coisa alguma, se n�o lhe for dada do c�u.  
28 V�s mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu n�o 
sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele.  
29 Aquele que tem a esposa � o esposo; mas o amigo do 
esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz 
do esposo. Assim, pois, j� este meu gozo est� cumprido.  
30  � necess�rio que ele cres�a e que eu diminua.  
31 Aquele que vem de cima � sobre todos; aquele que vem 
da terra � da terra e fala da terra. Aquele que vem do c�u � 
sobre todos.  
32 E aquilo que ele viu e ouviu isso testifica; e ningu�m 
aceita o seu testemunho.  
33 Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou 
que Deus � verdadeiro.  
34 Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus; 
pois n�o lhe d� Deus o Esp�rito por medida.  
35 O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas 
m�os.  
36  Aquele que cr� no Filho tem a vida eterna; mas aquele 
que n�o cr� no Filho n�o ver� a vida, mas a ira de Deus 
sobre ele permanece.

O Plano de Salva��o de acordo com a B�blia
1. O veredito da B�blia: Todos somos pecadores antes 
de um Deus Santo.
Como est� escrito:N�o h� um justo, nem um sequer.  
Rm. 3.10.
Porque todos pecaram e destitu�dos est�o da gl�ria de Deus.  
Rm. 3.23.
Todos n�s and�vamos desgarrados como ovelhas. Is. 53.6.
Te digo que aquele que n�o nascer de novo, n�o pode ver o 
reino de Deus.  Jo. 3.3.
Se n�o vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.  
Lc. 13.3.

2. A B�blia nos alerta sobre um inferno eterno.
E aquele que n�o foi achado escrito no livro da vida foi 
lan�ado no lago de fogo. Ap. 20.15.
Os �mpios ser�o lan�ados no inferno. Sl. 9.17.
Para o fogo que nunca se apaga. Mc. 9.43.

3. Boas obras, sinceridade ou pr�ticas religiosas n�o 
salvam.
N�o pelas obras de justi�a que houv�ssemos feito. Tt. 3.5.
Porque pela gra�a sois salvos, por meio da f�; e isto n�o vem 
de v�s, � dom de Deus. N�o vem das obras, para que 
ningu�m se glorie. Ef. 2.8,9.

Mas se � por gra�a, j� n�o � pelas obras. Rm. 11.6.

4. Seus pecados foram levados pelo filho de Deus na 
cruz.
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 
1 Co. 15.3.
Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o 
madeiro. 1 Pe. 2.24.
O Senhor fez cair sobre ele a iniq�idade de n�s 
todos…quando a sua alma se puser por expia��o do pecado. 
Is. 53.6,10.
O qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para 
nossa justifica��o.  Rm. 4.25.
�quele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos 
pecados. Ap. 1.5.
EST� CONSUMADO. Jo. 19.30.

5. Voc� ser� salvo se aceitar a Cristo como seu unico e 
suficiente Salvador.
Cr� no Senhor Jesus Cristo e ser�s salvo. At. 16.31.
Porque todos sois filhos de Deus pela f� em Cristo Jesus. 
Gl. 3.26.
Eis que estou � porta, e bato; se algu�m ouvir a minha voz, e 
abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele 
comingo. Ap. 3.20.
Estas coisas vos escrevi a v�s, os que credes no nome do 
Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eternal. 
1 Jo. 5.13.

Querido irm�o, � temeroso terminar esta vida sem ter os 
seus pecados perdoados. Confesse agora a Cristo em ora��o 
que voc� se arrepende dos seus pecados e que voc� acredita 
nele como seu Salvador. I Jo�o 5.13 ser�, ent�o, a certeza 
da sua salvac�o. Por favor, entre em contato conosco se 
voc� aceitou a Jesus como seu Salvador.

Eis aqui agora o tempo aceit�vel, eis aqui agora o dia da 
salva��o. II Co. 6.2. 

Estas passagens s�o originais das Santas Escrituras 
(Almeida Corrigida Fiel) e declarem em 1 Tim�teo 3.16 
que, Deus se manifestou em carne.
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O EVANGELHO
BAS EADO EM  JO�O 1 e 3

Cap�tulo 1
1 NO princ�pio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e 
o Verbo era Deus.  
2 Ele estava no princ�pio com Deus.  
3 Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do 
que foi feito se fez.  
4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.  
5 E a luz resplandece nas trevas, e as trevas n�o a 
compreenderam.  
6 Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Jo�o.  
7 Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, 
para que todos cressem por ele.  
8 N�o era ele a luz, mas para que testificasse da luz.
9 Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem 
que vem ao mundo.  
10 Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo 
n�o o conheceu.  
11 Veio para o que era seu, e os seus n�o o receberam.  
12  Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder 
de serem feitos filhos de Deus, aos que cr�em no seu 
nome;  
13 Os quais n�o nasceram do sangue, nem da vontade da 
carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.  
14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre n�s, e vimos a 
sua gl�ria, como a gl�ria do unig�nito do Pai, cheio de gra�a 
e de verdade.  
15 Jo�o testificou dele, e clamou, dizendo: Este era 
aquele de quem eu dizia: O que vem ap�s mim � antes de 
mim, porque foi primeiro do que eu.
16 E todos n�s recebemos tamb�m da sua plenitude, e gra�a 
por gra�a.  
17 Porque a lei foi dada por Mois�s; a gra�a e a verdade 
vieram por Jesus Cristo.  



18 Deus nunca foi visto por algu�m. O Filho unig�nito, que 
est� no seio do Pai, esse o revelou.  
19 E este � o testemunho de Jo�o, quando os judeus 
mandaram de Jerusal�m sacerdotes e levitas para que lhe 
perguntassem: Quem �s tu?  
20 E confessou, e n�o negou; confessou: Eu n�o sou o 
Cristo.  
21 E perguntaram-lhe: Ent�o qu�? �s tu Elias? E disse: N�o 
sou. �s tu profeta? E respondeu: N�o.  
22 Disseram-lhe pois: Quem �s? para que demos resposta 
�queles que nos enviaram; que dizes de ti mesmo?  
23 Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto: Endireitai 
o caminho do Senhor, como disse o profeta Isa�as.  
24 E os que tinham sido enviados eram dos fariseus.  
25 E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, 
se tu n�o �s o Cristo, nem Elias, nem o profeta?  
26 Jo�o respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com �gua; mas 
no meio dev�s est� um a quem v�s n�o conheceis.  
27 Este � aquele que vem ap�s mim, que � antes de mim, do 
qual eu n�o sou digno de desatar a correia da alparca.  
28 Estas coisas aconteceram em Bet�nia, do outro lado do 
Jord�o, onde Jo�o estava batizando.  
29 No dia seguinte Jo�o viu a Jesus, que vinha para ele, e 
disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
30 Este � aquele do qual eu disse: Ap�s mim vem um 
homem que � antes de mim, porque foi primeiro do que eu.  
31 E eu n�o o conhecia; mas, para que ele fosse 
manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com �gua.  
32 E Jo�o testificou, dizendo: Eu vi o Esp�rito descer do c�u 
como pomba, e repousar sobre ele.  
33 E eu n�o o conhecia, mas o que me mandou a batizar 
com �gua, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o 
Esp�rito, e sobre ele repousar, esse � o que batiza com o 
Esp�rito Santo.  
34 E eu vi, e tenho testificado que este � o Filho de Deus.  
35 No dia seguinte Jo�o estava outra vez ali, e dois dos seus 
disc�pulos;  
36 E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de 
Deus.  
37 E os dois disc�pulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a 
Jesus.  
38 E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-
lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi (que, traduzido, 
quer dizer Mestre), onde moras?  
39 Ele lhes disse: Vinde, e vede. Foram, e viram onde 
morava, e ficaram com ele aquele dia; e era j� quase a hora 
d�cima.  

40 Era Andr�, irm�o de Sim�o Pedro, um dos dois que 
ouviram aquilo de Jo�o, e o haviam seguido.  
41 Este achou primeiro a seu irm�o Sim�o, e disse-lhe: 
Achamos o Messias (que, traduzido, � o Cristo).  
42 E levou-o a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu �s 
Sim�o, filho de Jonas; tu ser�s chamado Cefas (que quer 
dizer Pedro).  
43 No dia seguinte quis Jesus ir � Galil�ia, e achou a Filipe, 
e disse-lhe: Segue-me.  
44 E Filipe era de Betsaida, cidade de Andr� e de Pedro.  
45 Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos achado 
aquele de quem Mois�s escreveu na lei, e os profetas: 
Jesus de Nazar�, filho de Jos�.  
46 Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de 
Nazar�? Disse-lhe Filipe: Vem, e v�.  
47 Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui 
um verdadeiro israelita, em quem n�o h� dolo.  
48 Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus 
respondeu, e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi 
eu, estando tu debaixo da figueira.  
49 Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu �s o Filho de 
Deus; tu �s o Rei de Israel.  
50 Jesus respondeu, e disse-lhe: Porque te disse: Vi-te 
debaixo da figueira, cr�s? Coisas maiores do que estas 
ver�s.  
51 E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui 
em diante vereis o c�u aberto, e os anjos de Deus subindo e 
descendo sobre o Filho do homem. 

Cap�tulo 3
1 E HAVIA entre os fariseus um homem, chamado 
Nicodemos, pr�ncipe dos judeus.  
2 Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem 
sabemos que �s Mestre, vindo de Deus; porque ningu�m 
pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus n�o for com ele.  
3 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te 
digo que aquele que n�o nascer de novo, n�o pode ver o 
reino de Deus.  
4 Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, 
sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de 
sua m�e, e nascer?  
5 Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que 
aquele que n�o nascer da �gua e do Esp�rito, n�o pode 
entrar no reino de Deus.  
6 O que � nascido da carne � carne, e o que � nascido do 
Esp�rito � esp�rito.  

7 N�o te maravilhes de te ter dito: Necess�rio vos � nascer 
de novo.  
8 O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas n�o 
sabes de onde vem, nem para onde vai; assim �todo aquele 
que � nascido do Esp�rito.  
9 Nicodemos respondeu, e disse-lhe: Como pode ser isso?  
10 Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu �s mestre de Israel, e 
n�o sabes isto?  
11 Na verdade, na verdade te digo que n�s dizemos o 
que sabemos, e testificamos o que vimos; e n�o aceitais o 
nosso testemunho.  
12 Se vos falei de coisas terrestres, e n�o crestes, como 
crereis, se vos falar das celestiais?  
13 Ora, ningu�m subiu ao c�u, sen�o o que desceu do 
c�u, o Filho do homem, que est� no c�u.  
14 E, como Mois�s levantou a serpente no deserto, assim 
importa que o Filho do homem seja levantado;  
15  Para que todo aquele que nele cr� n�o pere�a, mas 
tenha a vida eterna.  
16  Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unig�nito, para que todo aquele que nele cr� 
n�o pere�a, mas tenha a vida eterna.  
17 Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, n�o para que 
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por 
ele.  
18 Quem cr� nele n�o � condenado; mas quem n�o cr� j� 
est� condenado, porquanto n�o cr� no nome do unig�nito 
Filho de Deus.  
19  E a condena��o � esta: Que a luz veio ao mundo, e os 
homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as 
suas obras eram m�s.  
20 Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e n�o vem 
para a luz, para que as suas obras n�o sejam reprovadas.  
21 Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que 
as suas obras sejam manifestas, porque s�o feitas em Deus.  
22 Depois disto foi Jesus com os seus disc�pulos para a 
terra da Jud�ia; e estava ali com eles, e batizava.  
23 Ora, Jo�o batizava tamb�m em Enom, junto a Salim, 
porque havia ali muitas �guas; e vinham ali, e eram 
batizados.  
24 Porque ainda Jo�o n�o tinha sido lan�ado na pris�o.  
25 Houve ent�o uma quest�o entre os disc�pulos de Jo�o e 
os judeus acerca da purifica��o.  
26 E foram ter com Jo�o, e disseram-lhe: Rabi, aquele que 
estava contigo al�m do Jord�o, do qual tu deste testemunho, 
ei-lo batizando, e todos v�o ter com ele.  


