
ISe você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer
em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,

será salvo. - Romanos 10:9 (NVI)
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•   Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos
   no terceiro dia para que um dia possamos ir para o céu. Ele fez

   isso por amor a nós.

PONTOS FORTES  

•  Jesus tem poder sobrenatural para fazer qualquer coisa que Ele quiser.

   Ele criou você, o mundo inteiro e todas as criaturas que nele há.

•  Quando Jesus estava na terra, Ele fez muitos milagres. Ele curou os

   enfermos, os coxos e os cegos. Ele até ressuscitou os mortos.

•  Jesus alimentou milhares de pessoas com cinco pães e dois peixes.

•  Jesus nunca pecou.

VOCÊ E O SEU RELACIONAMENTO COM DEUS

•  Embora Jesus seja o Herói Supremo, Ele tem prazer em usar você

   para fazer coisas heroicas na Terra para Ele, assim como usou as

   pessoas da Bíblia para fazer grandes coisas para Ele.

•  Jesus nunca o/a deixará nem o/a desamparará. Ele é um verdadeiro

   amigo e você pode falar com Ele a qualquer momento.

   

ATITUDE HEROICA

•  Jesus é o Filho de Deus.
•  Jesus veio à terra sendo totalmente Deus e

  totalmente homem.
•  A Bíblia diz que Jesus é o Rei dos reis e o

  Senhor dos senhores.
•  Jesus nasceu em Belém e seus pais eram José

  e Maria.
• O Espírito Santo de Deus desceu sobre Maria

  para que ela pudesse engravidar de Jesus.

• Jesus fez grandes coisas na terra para mostrar
  que Ele é verdadeiramente Deus.

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."


