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“Enquanto conversavam e
discut iam, o próprió
Jesus se aproximou

e começou a caminhar
com eles.”
Lucas 24:15 (NVI)

ESCOLHA hoje onde você deseja
passar a eternidade.

Se você quer entregar a sua vida
a Jesus Cristo, então faça a

seguinte oração:

“Pai, eu Te agradeço, em nome de
Jesus, por teres enviado o Teu
único Filho, Jesus Cristo, para

morrer por mim.

Confesso que pequei durante toda
a minha vida e, por isso, peço-te

que me perdoes. Obrigado por me
perdoar.

Jesus, peço que entres no meu
coração e que a partir de hoje
sejas Senhor da minha vida.

Por favor, Senhor, vem e batiza-me
com o Teu Esprírito Santo.
Em Nome de Jesus, eu oro.

Amém!”  
 

Deus quer ter um encontro com
você está.

Ao ler este folheto, faça a si mesmo
uma pergunta essencial:

ESTÁ FALTANDO ALGUMA COISA NA
MINHA VIDA?

Mesmo que você tenha uma vida
plena e bem-suce-dida, ou uma
vida boa, você saberá no fundo

do seu coração se sentir que algo
está faltando na sua vida.

Na verdade, você pode até ter
tentado preencher esse vazio com
uma variedade de coisas ao longo
da sua vida. Mesmo assim, você se
sente vazio (a). É porque a sua vida

ainda não foi preenchinda pela
presença de Jesus Cristo através

de um relancionamento vivo
com Ele.

Deus enviou o Seu único Filho Jesus
ao mundo para morrer na cruz por

todos nós. Jesus pagou o preço
pelos nossos pecados por meio de

Sua morte, para que um dia
tenhamos a vida eterna no Céu 

(ver João 3:16 e Lucas 23).

Um dia, todos nós iremos
morar no céu (com Jesus)
ou no inferno. Você agora 
tem uma escolha a fazer. 
Deus não o projetou para 
ser um robô, mas em vez 
disso, deu a você a liberdade 
de escolhê-IO ou não. 

JESUS QUER TER UM ENCONTRO COM
VOCÊ, ONDE QUER QUE VOCÊ ESTEJA
EM SUA JORNADA.
Houve um dia em que Ele se
encontrou com dois dos Seus
discípulos no caminho de Emaús.
Ele se aproximou deles com
amor e como um companheiro
de confiança. Ele faz o mesmo
com você hoje.


