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AUXÍLIO DO ALTO
“AUXÍLIO DO ALTO” é uma seleção de passagens bíbli-

cas relacionadas entre si por assuntos tomados de várias
partes das Escrituras. Eu creio que o melhor comentário
da Bíblia é a própria Bíblia.

A Palavra de Deus vem “do alto” e é de grande valia aos
corações que têm fome e sêde de justiça. Quando alguém,
em arrependimento, deixa seus pecados e crê de todo o co -
ra ção no Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus se
manifestará a ele e lhe comunicará ao coração Seu pró prio
gozo e paz. Eu experimentei isso em 1937 e desde então te -
nho desfrutado desta maravilhosa co mu nhão com o Se nhor.
Eu insto com o amigo a que se renda ao Senhor AGORA, se
ainda não o fez.  —Watson Goodman (1920-2002)________________________________________________________
The Bible text used is from Biblia Sagrada, Almeida text (Revista e Atualizada-2a Edição,
© 1993 Sociedade Biblica do Brasil. Used by permission.



































































































Eu preciso de um Salvador.
Pois todos pecaram e care-

cem da glória de Deus.
—Romanos 3:23

Cristo morreu por mim.
Pois também Cristo morreu,

uma única vez, pelos pecados, o
justo pelos injustos, para con-
duzir-vos a Deus.

—1 Pedro 3:18a
Eu preciso arrepender-me dos

meus pecados.
O que encobre as suas trans

gressões jamais prosperará;
mas o que as confessa e deixa
alcançará misericórdia.

—Provérbios 28:13

Eu preciso receber
Jesus pela fé.

Mas, a todos quantos o rece-
beram, deu-lhes o poder de se -
rem feitos filhos de Deus, a sa -
ber, aos que crêem no seu nome.

—João 1:12
Eu posso ter certeza da

minha salvação.
Aquele que tem o Filho tem a

vida. —1 João 5:12a
Quem ouve a minha palavra

e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna, não entra
em juízo, mas passou da morte
para a vida. —João 5:24b

O CAMINHO DE DEUS PARA A SALVAÇÃO
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