
Depois de conhecer Jesus, a primeira coisa que André fez foi encontrar

o seu irmão para lhe dizer que haviam encontrado o Messias.

No momento em que Jesus chamou André para segui-lO, ele deixou as

suas redes e O seguiu.

André foi um dos discípulos especiais de Jesus. Você também pode se

tornar um dos discípulos especiais de Deus. 

PONTOS FORTES  

•  André foi diligente em sua caminhada com o Senhor, como o Seu discípulo.

•  Ele estava disposto a deixar para trás a sua vida de pesca para ter uma

   vida com Jesus, fazendo a Sua vontade.

 

O RELACIONAMENTO DE ANDRÉ COM DEUS

•  Desde que conheceu o Senhor, André teve uma compreensão profunda de

   Quem era Jesus.

•  André foi um discípulo fiel, que serviu ao Senhor durante o Seu maravilhoso

   ministério na terra.
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“Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e o seu
irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores.

E disse Jesus: ‘Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens’."
- Marcos 1: 16, 17 (NVI)

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."

ATITUDE HEROICA

•  André era irmão de Simão Pedro.

•  Eles eram da cidade de Betsaida, uma vila de pescadores na
  costa do Mar da Galiléia. 

•  Antes de se tornar discípulo do Senhor, André e o seu irmão
  eram pescadores. Eles passavam os seus dias pescando no mar

  da Galiléia, que é um lago muito grande.

•  André foi discípulo de João Batista. 

•  Ele testemunhou João Batista chamando Jesus de “o Cordeiro
  de Deus”. No momento em que André ouviu o que João Batista

  tinha dito, foi até o seu irmão e juntos passaram o dia com

  Jesus.


