É favor abrir
(desdobrar) e
ler a
continuação no
lado de dentro.

2 Descobrimos que a coisa não é bem assim.
Aqueles que pensávamos ser nossos amigos
nos dão o chute, enquanto outros cometem faltas graves contra a gente. O tão falado “espírito
de equipe” desaparece quando mais precisamos
de apoio e logo descobrimos que o negócio é
cada um por si.

1 Às vezes a gente sente que é o centro das
atenções. Achamos que tudo gira em volta da
gente e que estamos com a bola toda! Todos
parecem estar torcendo por nós e tudo dá a impressão de estar correndo bem, até que ....

vidar a Cristo para entrar em sua vida agora
mesmo? Simplesmente fale com Ele como falaria a um amigo (lembre-se que Ele é o melhor
Amigo que você tem!). Abra seu coração e ore
assim:
Pai, obrigado por seu amor por mim! Confesso
que tenho pecado e peço o Seu perdão. Reconheço que só Jesus é o caminho, a verdade e a
vida e que ninguém pode chegar até o Senhor
se não for através d’Ele. Peço que o Senhor
entre no meu coração e seja o meu Salvador e
Senhor. Daqui para frente quero viver para o
Senhor. Em nome de Jesus, amém.
A Bíblia promete: “Mas, a todos quantos o
receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus; aos que crêem no seu nome”
(João 1:12).

Leia a Bíblia. Ore. Una-se a uma igreja cristã que ensina que Jesus é o único caminho para Deus.
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7 Porque não aceitar o perdão de Deus e con-

3 E o resultado é que a gente ou se desespera
ou então se acostuma e vai levando como pode.
Tentamos não pensar naquele sentimento de
vazio em nosso interior que não conseguimos
afogar num copo de cerveja, satisfazer com
sexo e drogas, esconder em meio à multidão no
estádio e nem abafar com o batuque do samba.

Me sinto tão vazio!...

4 Mas espere! Nem tudo está perdido quando
existe uma esperança. Você sabia que existe
mesmo Alguém que liga pra você? A prova
está em que Ele mandou seu único Filho pra
resgatar você de uma vida vazia e sem sentido.
Ou seja, Ele comprou seu passe para o time
que está vencendo.

Foi meu pai que criou você.
E eu vim buscá-lo porque ele se
importa com você. Vamos?
Até que enfim alguém
deu bola pra mim!

5 A esta altura você já notou que não está

lendo uma estória qualquer – trata-se de uma
parábola sobre Deus que mandou Seu Filho,
Jesus Cristo, ao mundo. Ele veio para nos
mostrar o caminho de volta ao Pai e morrer em
nosso lugar. Porque todos nós acabamos jogando para o adversário e tornando-nos inimigos
de Deus pelas más escolhas que fizemos na
vida, como: deixá-Lo fora de nossos planos,
ignorar Sua vontade e simplesmente desobedecê-Lo. A isto damos o nome de pecado.
A Bíblia diz:
“Porque Deus amou o
mundo de tal maneira
que deu o seu Filho
unigênito, para que todo
aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a
vida eterna”
(João 3:16).

6 O pecado é como uma grande muralha que
nos separa de Deus. E não podemos passar
para o outro lado com base em nossos méritos
ou religiosidade. Deus, no entanto, providenciou um caminho através do qual podemos
chegar até Ele – a morte de Jesus na cruz. Ele
deu Sua vida por você. Você está disposto a
dar a sua para Ele?

“Disse-lhe Jesus:
Eu sou o caminho,
a verdade e a vida.
Ninguém vem ao
Pai, senão por
mim”
(João 14:6).
(*) Não foi
grátis para
Deus já que
custou a vida
de seu Filho!
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