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Jesus, me ajude  
a fazer o gol!

Viva!





oração

Pedis e recebereis, 
buscai e achareis.

Mateus 7:7



Eu pedi para o Senhor 
nos dar um dia bem 
ensolarado!





oração

Qualquer coisa em  
Meu nome Eu farei. 

João 14:14



Jesus, me 
proteja.





oração

1Tessalonicences 5:17

Ore sempre. 



Não sei o que  
é isto, mas  
estou agradecido.





oração

1Tessalonicences 5:18

Por tudo dai graças.







oração

Mateus 18:20

Onde estiverem dois  
ou três reunidos em 
Meu nome, aí estou  
Eu no meio deles.







oração

Salmo 19:14

Que as palavras da 
minha boca e os 
pensamentos do 
meu coração sejam 
agradáveis perante 
a Sua face, Senhor, 
Minha Rocha e meu 
Libertador.







oração

Jeremias 29:13

Me buscarão, e Me 
acharão, quando  
Me buscarem de  
todo coração. 



A  

Bíblia





a palavra  
de deus

João 17:17

A Tua Palavra  
é a verdade.







a palavra  
de deus

João 6:63

As palavras que  
Eu vos digo são 
espírito e vida. 



A Bíblia diz pra 
gente preferir os 
outros. Pode se servir 
primeiro.





a palavra  
de deus

Tiago 1:22

Sejam cumpridores  
da Palavra e não  
só ouvintes. 



A Palavra





a palavra  
de deus

1 Pedro 2:2

Desejai o puro  
leite da Palavra,  
para que, bebendo 
dele cresçam.







a palavra  
de deus

Salmo 119:11

Guardo a Tua  
Palavra em meu 
coração para eu não 
pecar contra Ti. 







a palavra  
de deus

Salmo 119:18

Abre meus olhos para 
que eu possa ver as 
maravilhas da Tua lei.







a palavra  
de deus

Salmo 119:105

A Palavra é lâmpada 
para os meus pés, e luz 
para o meu caminho.



Bí
bl

ia





a palavra  
de deus

João 8:31

Se obedecerem 
Minha Palavra serão 
de verdade Meus 
discípulos, Meus 
seguidores. 



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.”


