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Este livro contém versículos sobre:

Ser um exemplo
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Muito obrigada por ter  
me dado a gata! Você  
quer um filhotinho? 





ser um  
exemplo

Dá e será dado a você. 

Lucas 6:38







ser um  
exemplo

Estejam sempre 
alegres, unidos  
com o Senhor.

Filipenses 4:4







ser um  
exemplo

Quem dá é mais feliz 
do que quem recebe. 

Atos 20:35



MILHO





ser um  
exemplo

O que uma pessoa 
plantar, é o que  
ela colherá.

Gálatas 6:7



Quer que eu leia para 
você enquanto  
pescamos?





ser um  
exemplo

Aproveitem bem  
o tempo.

Efésios 5:16







ser um  
exemplo

Como é bom e  
suave que os irmãos 
vivam em união.

Salmo 133:1







ser um  
exemplo

Deus não e o autor  
de confusão, mas é 
um Deus de Paz.

1Coríntios 14:33







ser um  
exemplo

Faça tudo com 
decência e em ordem.

1Coríntios 14:40







ser um  
exemplo

Bem-aventurados os 
pacificadores, pois 
serão chamados os 
filhos de Deus.

Mateus 5:9







ser um  
exemplo

Amai seus inimigos,  
e orem por aqueles  
que te maltratam e  
te perseguem.

Mateus 5:44







ser um  
exemplo

Quem é fiel nas  
coisas pequenas 
também será nas 
coisas grandes.

Lucas 16:10







ser um  
exemplo

Levai as cargas  
uns dos outros.

Gálatas 6:2



Sinto muito crianças, esqueci que o parque não abre hoje.

Tudo bem, pai.  
A gente entende.

Fechado

CIDADE
DA ALEGRIA





ser um  
exemplo

Fazei as coisas  
sem contendas  
nem murmurações.

Filipenses 2:14

DA ALEGRIA



Desculpa!





ser um  
exemplo

A resposta branda 
desvia o furor.

Provérbios 15:1



Biscoitos  
para a festa! 

Favor não  
comer!





ser um  
exemplo

Os olhos do Senhor 
estão em todo lugar, 
contemplando os  
maus e os bons.

Provérbios 15:3



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.”


