
‘Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu
coração;ele fará tudo o que for da minha vontade’.

- Atos 13:22b (NVI)

Davi derrotou um leão e um urso.
Ele também derrotou Golias com uma única pedra
que atirou com o seu estilingue quando ele era
apenas um menino.

PONTOS FORTES 

•  Excelente guerreiro

•  Talentoso poeta

•  Bom músico 

DAVI E DEUS (Relacionamento)

•  Davi nunca viveu uma vida perfeita, mas realmente

   amava a Deus.

•  Davi dançou diante de Deus para adorá-lO e

   mostrar a sua alegria. 

•  Davi era conhecido por ter um coração segundo

   o coração de Deus.
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•  Enquanto crescia, Davi era um pastor

  de ovelhas. Ele veio da tribo de Judá.

•  Ele foi ungido por Samuel quando

  era jovem e foi separado por Deus

  para ser o futuro rei de Israel.

•  Davi se tornou rei aos 30 anos e

  governou como rei por 40 anos.

•  O seu melhor amigo era Jônatas,

  filho do Rei Saul.

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


