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A mensaxe Boa Nova 
 

 
Xesús está vivo.1 Xesús morreu e resucitou.2 Xesús volve.3 Xesús é o 
único camiño para o ceo.4 Xesús salva.5 Xesús é capaz de facer todo 
como mencionado Lucas 4.6 Xesús é o Rei e El ten un reino.7 O único 
xeito para este reino é nacer de novo.8  
 
Xesús morreu na cruz e levou todos os pecados no seu corpo. Polas 
súas pisaduras fomos sarados.9 El sufriu moito por todos nós para que 
poidamos pasar a eternidade con el para sempre.10 Deus amou tanto o 
mundo que enviou seu Fillo Xesús para morrer no noso lugar.11 Deus 
sabía que non podería pagar o prezo. O prezo foi gran e nós nunca 
podería satisfacer os estándares de Deus. É por iso que Xesús veu.12  
 
Xesús é o Verbo feito carne. Xesús pasou a ser un ser humano.13 Xesús 
andou nesta terra e experimentou toda forma de dor e rexeitamento 
sobre si mesmo.14 El foi rexeitado e desprezado. Ninguén quería 
sequera ollar sobre El El aínda fixo unha gran cousa para nós.15 El 
reconciliou-nos de volta ao Pai.  

                                                           
1 Revelación 1:18 
2 Revelación 1:18 
3 John 14:2, 3 
4 John 14:6 
5 Actos 4:12 
6 Lucas 4:18, 19 
7 John 18:36, 37 
8 John 3:5, 6 
9 John 19:30, 1 Peter 2:24 
10 Isaías 53:3, 4 
11 John 3:16, Gálatas 3:13 
12 Romanos 3:23, 24 
13 John 1:14 
14 Hebreos 4:15 
15 Isaías 53:3 
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Por mor do que Xesús fixo, nós xa non teñen que ser separados de 
Deus. Xesús morreu para que poidamos volver a ter comuñón co Pai16 
Xesús morreu para que poidamos ter vida.17 A través de Xesús, temos a 
vida eterna.18 A través de Xesús, temos perdón dos pecados.19 Os que 
cren en Xesús non vai realmente morrer, porque Xesús é o que dá a 
vida.20 Xesús dá a vida a todos os que cren nel.21 E que a vida eterna 
comeza no momento en que recibe-lo no seu corazón.22 
 
Non ten que facer boas obras ou accións para entrar no ceo.23 Todo o 
que cómpre facer é crer en Xesús. Invocan o seu nome. Peza a el para 
salvarte. Pídelle para libralo. Está aquí. O seu espírito está aquí para 
axudar. Invocar o nome do Señor. Chamen-Jesus e serás salvo. Porque, 
se confesar coa súa boca que Xesús é Señor e crer no seu corazón que 
Deus o resucitou de entre os mortos, serás salvo.24 Terá a vida eterna. 
Vai facer un fillo de Deus, un cidadán do Reino de Deus.25 O Reino de 
Deus é para sempre.26 O reino de Deus está aquí agora e está 
dispoñible para todos os que reciben a Xesús como Señor e Salvador. 
Xesús é o único camiño para o ceo. Non hai outro nome baixo do ceo 
polo cal poidamos ser salvos.27  
 

                                                           
16 Romanos 5:10, Colosenses 1:19-22 
17 John 10:10 
18 John 10:27 
19 1 John 2:2 
20 John 11:25, 26 
21 1 John 5:11, 12 
22 Romanos 10:9 
23 Efesios 2:8, 9 
24 Romanos 10:9 
25 John 3:3, Filipenses 3:20, 21 
26 Daniel 4:3, Lucas 1:32, 33 
27 Actos 4:12 
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Un día, Xesús volverá. El volve de novo.28 E un día, ha gobernar e reinar 
nesta terra.29 Esta mensaxe non é para asustar vostede meu querido. 
Esta mensaxe é para que vostede sabe que o tempo é curto e retorno 
de Cristo é así. Xesús, o Cristo volverá de novo.30 Digo de novo porque 
veu unha vez máis como un bebé, pero cando veña por segunda vez, el 
vira como Rei conquistador.31 
 
Agora é o momento de ser querido amigo listo. Agora é o momento 
para escoitar. Agora é o momento. Non endureçais o voso corazón. Non 
rebelarse contra Deus.32 Hoxe é o día da salvación.33 Tire un momento 
agora e renderse ao Señor. Dea a súa vida. Renda-se a el. Está aquí para 
vostede hoxe. Permita que faga o traballo profundo de cura - a cura do 
seu corazón e limpar vostede de todo pecado. É capaz. Está aquí. Imos 
rezar xuntos. 
 
Querido Xesús. Pídoche que me perdoe de todos os meus pecados. Eu 
che pido para me salvar. Virei as costas para ti, pero agora eu veño a ti. 
Por favor, me purificar de toda inxustiza. Por favor, me curar. Por favor, 
me curar en todos os ámbitos da miña vida. Máis importante aínda, por 
favor, veña vivir dentro de min. Eu quero te coñecer. Eu quero ter unha 
relación con vostede. Eu son teu. Eu son o seu para sempre, meu Deus, 
meu rei, e eu escollo che servirá para o resto dos meus días. Grazas, 
Señor, para morrer por min e por me salvar. Eu recibín todo o que ti tes 
para min. Estou ansioso para estar contigo para sempre. Amen. 
 

                                                           
28 Revelación 1:8 
29 Zacarías 14:4, 9 
30 Revelación 22:12, 13 
31 Revelación 1:5 
32 Hebreos 3:15 
33 2 Corinthians 6:2 



 

 
Galician translation of “The Good News Message”  
© Susanna Ward — www.seersgate.com 
 

4 

Queridos irmáns e irmás, agora que fixo esta oración e recibiu Xesús no 
seu corazón pola fe, que agora é unha nova creación en Cristo.34 Non é 
o mesmo. Non é máis aquela persoa que estaba hai uns minutos. Xesús 
está agora no seu corazón.35 O que é marabilloso e que o seu Espírito 
está con vós. Si, o Espírito Santo está con vostede. El vai leva-lo e 
oriente-lo, mostrándolle o camiño a través da súa realidade que vén de 
Deus.36  
 
Agora, hai algunhas cousas que ten que facer. Regularmente ler a 
Palabra de Deus.37 Obter unha Biblia e comeza o libro de John. Ler e 
estudar a Palabra de Deus, porque iso vai transformar a súa mente.38 
Outra cousa - gastar tempo orando a Deus todos os días. Aprende a 
escoitar ben. Esta é a comuñón. Isto é como aprender a escoitar a súa 
voz, por gastar tempo con el.39 El quere falar con vostede así que ten 
que aprender a escoitar tamén. Sexa lonxe de cousas que desonram a 
Cristo. Peza ao Espírito Santo para axudar a atopar un lugar onde podes 
aprender máis sobre Xesús.40  
 
Estou tan feliz que tivemos este tempo xuntos. Estou tan feliz que deu a 
súa vida ao Señor. Nunca máis será a mesma. Crecer na gracia e no 
coñecemento do noso Señor e Salvador Xesús Cristo.41 

                                                           
34 2 Corinthians 5:17 
35 Gálatas 4:6 
36 John 16:13, 14 
37 2 Timoteo 2:15 
38 Hebreos 4:12 
39 John 10:27 
40 John 14:15-17, Hebreos 10:25 
41 2 Peter 3:18 


