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Este livro contém versículos sobre:

Amor

Salvação
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Puxa, você até perdeu 
o jogo de futebol pra 
consertar minha bicicleta. 
Muito obrigado!





amor

O amor nunca falha.

1 Coríntios 13:8







amor

Amem uns aos outros.

1 João 4:7







amor

Mateus 22:37

Ame ao Senhor  
de coração, com  
toda a mente e  
com toda a alma. 







amor

Mateus 22:39

Ame aos outros  
como a ti mesmo. 
Ame aos outros assim. 



Perdão! Acertei a bola 
na sua casinha de 
boneca sem querer.

Está perdoado.





amor

1Pedro 4:8

O amor cobre uma 
multidão de pecados. 







amor

João 13:35

Nisto todos  
saberão que são  
Meus discípulos, se 
amarem, se amarem 
uns aos outros.







salvação

Atos 16:31

Creia no Senhor Jesus 
Cristo e será salvo.



Obrigado, Jesus, 
por me salvar!





salvação

Efésios 2:8

Pela graça de  
Deus sois salvos  
por meio da fé. 







salvação

Apocalipse 3:20

Estou à porta e bato, 
se alguém ouvir 
Minha voz e abrir a 
porta, Eu entrarei.







salvação

João 1:12

A todos que O 
receberam, deu-lhes  
o poder de serem 
feitos filhos de Deus. 







salvação

João 3:16

Deus amou o mundo 
de tal maneira que  
deu seu único Filho, 
para que todo aquele 
que nEle crer, não 
pereça mas tenha a 
vida eterna.



Sei que você tem se 
comportado mal, mas 
ainda assim o amo!





salvação

Romanos 3:23

Todos pecaram  
e carecem da  
glória de Deus. 



Eu sou o  
único caminho  
para o Céu!





salvação

Em nenhum outro há 
salvação, pois não há 
outro nome, debaixo 
do Céu, pelo qual 
devamos ser salvos. 

Atos 4:12







salvação

Se confessar que Jesus 
é o Senhor e crer no 
seu coração que Deus 
O ressuscitou dos 
mortos, será salvo.

Romanos 10:9



Sou uma nova pessoa!





salvação

Se alguém está  
em Cristo é uma nova 
criatura, coisas velhas 
já passaram, tudo  
se fez novo.

2 Coríntios 5:17



Jesus veio ao 
mundo para 
demonstrar o amor 
de Deus por nós. 
Ele ama você! Para 
conhecer Jesus e 
recebê-lO no seu 
coração, só precisa 
pedir-Lhe:

“Querido Jesus, 
por favor entre no 
meu coração. Eu 
acredito em Você e 
quero amá-lO como 
Você me ama. Por 
favor perdoe os 
meus pecados e me 
dê a vida eterna. 
Amém.”


