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

De acordo
com a Bíblia,
“quem obedece a toda
a Lei, mas
tropeça em
apenas um
ponto, tornase culpado
de quebrá-la
inteiramente”
(Tiago 2:10).
Você pode ser uma
pessoa boa. Mas...
perfeita?

Você está procurando acumular boas ações para
merecer a aceitação de Deus? Evite o grande
erro!

A balança pesa a seu favor?

Basta um elo fraco.
nenhum outro nome...
pelo qual devamos ser
salvos” (1 Pedro 2:22;
Atos 4:12). Evite

o grande erro: não
dependa de suas boas
ações, mas de Cristo!
Entregue sua vida a Ele através de uma oração
como esta: Senhor, sei que sou pecador e preciso do Seu perdão. Agradeço por ter mandado
Seu Filho para morrer na cruz em meu lugar.
Me arrependo e confio no Senhor como meu
Salvador. Faça de mim a pessoa que deseja
que eu seja. Em nome de Jesus, amém.

Leia a Bíblia. Ore. Una-se a uma igreja cristã que ensina que Jesus é o único caminho para Deus.
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Só Jesus, que “não cometeu pecado algum,”
pode pesar a balança a seu favor! “Não há
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Um Amigo de peso

Mais informação ou folhetos? Visite www.j3-16.impacto.org

“Há um caminho que ao homem parece direito,
mas o fim dele conduz ã morte” (Provérbios
16:25).
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Basta um defeito.

Basta um furo na panela para que se perca tudo.
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Basta um deslize.

Um ovo podre estraga todo o omelete. Uma
decisão errada pode estragar as melhores das
intenções.

A Bíblia avisa que “ninguém será declarado
justo diante dele baseando-se na obediência à
lei” (Romanos 3:20).

A Bíblia diz que “todos pecaram” (Romanos
3:23).
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“Culpado!”

Pecadores não merecem o Céu. Deixados como
estão, pecadores culpados merecem a morte!

“O salário do pecado é a morte” (Romanos
6:23).

Resgatado da morte!

Jesus morreu em nosso lugar e oferece cancelar
nossa dívida com Deus (Colossenses 2:14).

“Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu
único Filho para que todo o que nele crer não
pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16).
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