


 

Você não tem de compreender tudo 
sobre Deus para conhecer o Seu 
amor e a salvação. Basta receber 
Jesus, o Filho de Deus, como 
Salvador, pedindo-Lhe que entre no 
seu coração! 
 
Se com a tua boca confessares a 
Jesus como Senhor, e em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dentre 
os mortos, será salvo. (Romanos 
10:9) 



 

A salvação não é uma 
recompensa. Não é um 
pagamento por algo bom que 
você tenha feito ou por ter 
deixado de fazer alguma 
maldade. É um presente e, 
como tal, não é algo que 
dependa de merecimento 
nem boas ações.  
 
Pela graça sois salvos, por 
meio da fé; e isto não vem de 
vós, é dom de Deus; não vem 
das obras, para que ninguém 
se glorie. (Efésios 2:8-9). 



 

Quando me vejo 
diante de um 
obstáculo ou recebo 
uma notícia ruim, oro 
por uma solução e 
imagino as coisas 
boas que Deus pode 
produzir, mesmo de 
uma situação 
adversa.   
 
Todas as coisas 
concorrem para o 
bem daqueles que 
amam a Deus. 
(Romanos 8:28) 



 

Assim como meu corpo não 
pode sobreviver com uma dieta 
à base de junk food, com apenas 
uma boa refeição de vez em 
quando, minha fé não vai 
sobreviver, que dirá crescer, sem 
o consumo regular de bons 
alimentos espirituais. 
 
A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela 
palavra de Cristo. (Romanos 
10:17) 



 

Toda palavra ou toda ação que lançamos 
volta para nós algum dia.  
 
Tudo o que o homem semear, isso 
também ceifará. (Gálatas 6:7) 



 

Deus espera que respeitemos as pessoas como 
indivíduos que Ele criou e ama. 
 
Todas as vossas obras sejam feitas em amor.  
(1 Coríntios 16:14) 



 

Somos fracos e cheios de defeitos, mas nosso 
Deus é invencível. Somos vasos de barro, mas 
quando Lhe entregamos nossas vidas e 
corações, Ele se torna um conosco e pode 
trabalhar por meio de nós.  
 
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, 
para que a excelência do poder seja de Deus, e 
não da nossa parte. (2 Coríntios 4:7) 



 

Deus quer que sejamos humildes 
e dependentes dEle, confiantes 
no Seu poder e habilidade de nos 
usar para Sua glória, mesmo 
quando nos sentimos incapazes.  
 
Posso todas as coisas naquele que 
me fortalece. (Filipenses 4:13) 



 

Confie em Deus. Ele quer cuidar 
de você e suprir suas 
necessidades.  
 
Deus suprirá todas as vossas 
necessidades. (Filipenses 4:19). 



 

A satisfação vem 
quando aprendemos a 
agradecer a Deus pelo 
que temos e pelo que 
não temos. — e esse é 
o segredo do 
contentamento. 
 
Já aprendi a contentar-
me com as 
circunstâncias em que 
me encontre. (Filipenses 
4:11) 



 

Dá o passo e, por 
iniciativa própria, 
perdoar — mesmo se 
achar que a outra 
pessoa é quem deveria 
primeiro buscar o 
perdão. Alguém já lhe 
disse algo que o 
magoou? Perdoe. Você 
por acaso tem rancor 
de alguém? Perdoe. 
 
Sede bondosos uns  
para com os outros, 
compassivos, 
perdoando-vos uns aos 
outros, como também 
Deus vos perdoou em 
Cristo. (Efésios 4:32) 
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