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As Escrituras Sagradas nos mostram a execução 
de um projeto que deu muito certo e atingiu o 
objetivo desejado: o Plano da Salvação.

Toda humanidade estava condenada ao pecado. 
Então Deus, o Todo-Poderoso, com Seu infinito 
amor, colou em prática Seu projeto perfeito. Di-
ferente do que muitos pensam, o Plano da Salva-
ção não foi apenas uma estratégia adotada por 
Deus para salvar Sua Criação, pois ele fazia parte 
o propósito Divino deste a criação do homem. A 
salvação da humanidade, por intermédio de Jesus, 
não foi um plano secundário, ele já estava presente 
desde o princípio dos tempos (Gn 3.15).

Em Sua Soberania e Onisciência, Deus já sabia 
que precisaria salvar o homem; e o resultado 
do Seu plano consistiria na conquista da vida 
eterna, quando criatura e Criador viverão juntos 
para sempre. 

Para acompanhar Seu plano de perto e atuar 
diretamente em cada fase do processo, Deus nos 
enviou o Seu Filho Jesus. Assim, todo o progresso 
entre o nascimento e a morte de Cristo fariam 
parte do projeto desenvolvido por Deus. 

Para cumprir Seu propósito, Jesus nasceu, viveu 
entre os homens, ensinou sobre o Reino, curou, 
libertou, transformou, morreu e ressuscitou. Essa 
foi a maior prova de amor do mundo, o plano mais 
perfeito de todos os tempos. 

Por meio dele, Cristo multiplicou o Seu amor 
pela humanidade, aniquilou os nossos pecados, 
levando tudo sobre Si, entregou Sua vida e aumen-
tou nossas esperanças. 

A salvação de Deus estende-se a todos, ela 
transcende gerações e não faz distinção. Ela tam-
bém foi para você e por você. Reconheça que Jesus 
deu Sua vida por amor, arrependa-se dos seus 
pecados e busque a santificação, pois a vida eterna 
é real. Jesus a conquistou por nós!

O Plano Perfeito
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