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1

Por que não convidar Jesus a
entrar em sua vida e lhe perdoar
agora mesmo?
2

Deus ama você! E Ele
pode provar.

“Mas Deus dá prova do Seu amor para conosco,
em que , quando éramos ainda pecadores, Cristo
morreu por nós” (Romanos 5:8).

Leia a Bíblia. Ore. Una-se a uma igreja cristã que ensina que Jesus é o único caminho para Deus.

“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e
com ele cearei, e ele comigo” (Apocalipse 3:20).

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

7

Mas a maioria das pessoas tem
ignorado ou rejeitado a Deus.
E você?

“Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo
rebelde, que anda por um caminho que não é
bom, após os seus próprios pensamentos”
(Isaías 65:2).

3

Rejeitar a Deus é pecado.
A lei de Deus nos mostra o quanto
somos pecadores

A lei de Deus é como
um espelho. Mostra o
que existe de errado
com a gente.

“... Eu não conheci o pecado senão pela lei...”
(Romanos 7:7).

5

A única maneira de ser perdoado
e passar para o lado de Deus é
através de Jesus, Seu Filho.

“...Há um só Deus, e um só Mediador entre Deus
e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu
a si mesmo em resgate por todos”... (1 Timóteo
2:5, 6.)

4 Você ainda pode escolher passar

para o lado de Deus e ser perdoado.

Deus diz: “... te pus diante de ti a vida e a
morte... escolhe, pois, a vida...” (Deuteronomio
30:19).
“Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem
maligno os seus pensamentos; volte-se ao
Senhor, que se compadecerá dele ... porque é
generoso em perdoar” (Isaías 55:7).

6

O perdão de Deus e a vida
eterna são presentes, e podem
ser seus hoje.

“[Jesus] veio para o que era Seu, e os Seus não
O receberam. Mas, a todos quantos O
receberam, aos que crêem no Seu nome, deulhes o poder de se tornarem filhos de Deus”
(João 1:11, 12).
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