PROPÓSITO
O propósito primordial de J 3:16 é evangelístico: alcançar não-salvos com
a simples verdade do evangelho de Jesus Cristo através de uma apresentação atraente, uma mensagem facilmente entendida e um meio que pode ser
duplicado a baixo custo.

OFERTA GRÁTIS
Os Folhetos Evangelísticos J 3:16 são
oferecidos grátis na forma de PDFs. Os
folhetos estão disponíveis em inglês,
português, espanhol e francês.

AUTORIZAÇÃO: Acordo sem
fins lucrativos
Sob este acordo você está autorizado
a duplicar os PDFs “originais” do(s)
folheto(s) J 3:16 e distribuir as cópias
o tanto quanto quiser, onde achar por
bem e através dos métodos que preferir, desde que os mesmos nunca sejam
vendidos ou qualquer lucro auferido
no processo.
Não há nenhum preço a pagar por
esses folhetos, nem taxas ou cobrança
por direitos autorais. Mas saiba que:
1) Direitos exclusivos sobre os
folhetos não podem ser cedidos porque
outros também têm o direito de copiar
e distribuí-los. Alguns, inclusive, serão
publicados*.
2) J 3:16 gostaria muito de
receber informação sobre o número
aproximado de folhetos distribuidos
por você, sua igreja ou organização,
bem como foram recebidos (inclusive
em termos de decisões feitas por Cristo) e como os folhetos poderiam ser
melhorados ou melhor adaptados para
suas necessidades. ��
É favor
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mandar
seus e-mails para j3-16@pobox.com.

Método de Distribuição:
J 3:16 é um esforço voluntário por
parte daqueles que desejam receber
originais a laser, grátis, de folhetos

evangelísticos; e que, em seguida, se
dispõe a fazer cópias em certa quantidade para distribuição gratuita:
a) entre pessoas não-salvas; e/ou b)
para outros que, então, farão suas próprias cópias para distribuição gratuita.
Por que Folhetos Evangelísticos
em outras linguas?
Digamos que você pretende viajar a
um país de lingua espanhola e gostaria
de levar alguns folhetos para evangelizar enquanto lá. Agora você pode!
É só acessar a página com os folhetos
prontos para download e escolher,
neste caso, a versão em espanhol.
Faça o download dos folhetos que
deseja imprimir (a laser sai melhor)
e depois faça cópias xerox usando, se
tiver à mão, papel colorido para fazer
o produto final mais atraente. Copie as
imagens nos dois lados da folha, dobre
e... pronto! Não há grampos com que
se preocupar, e o melhor de tudo é que
são inteiramente grátis.
Estes folhetos já foram usados por
missionários em vários países da
America Latina e são a solução ideal
para quem viaja a negócios, participa
de viagens missionárias temporárias
ou para quem simplesmente deseja
compartilhar as boas novas de salvação em Cristo.
__________________________
(*) Em certas circunstâncias especias, permissão poderá ser dada para que alguns folhetos J 3:16 sejam
impressos em off-set e comercializadas normalmente.
NESTES CASOS UMA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
SERÁ DEFINITIVAMENTE EXIGIDA. Esses casos
nada têm a ver com o acordo acima mencionado.

