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Seguir Jesus

Obediência

Perdão
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deus/jesus

Deus é amor.

1João 4:8







deus/jesus

Eu sou a luz do mundo.

João 8:12







deus/jesus

João 10:14

Eu sou o bom pastor, 
e Eu conheço Minhas 
ovelhas e elas a Mim. 







deus/jesus

João 14:6

Eu sou o caminho,  
a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai 
senão por Mim.



Eu devia ter 
orado antes!





deus/jesus

João 15:5

Sem Mim vocês não 
podem fazer nada.







deus/jesus

João 4:24

Deus é um Espírito.







deus/jesus

No princípio,  
Deus criou os  
céus e a terra.

Gênesis 1:1







seguir jesus

João 15:5

Eu sou a videira, vocês 
são os ramos, quem 
fica em Mim e Eu nele 
dá muito fruto. 
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seguir jesus

Hebreus 12:1–2

Estamos rodeados 
por uma nuvem de 
testemunhas, corramos 
a carreira que nos está 
proposta. Olhando 
para Jesus.







seguir jesus

Pensem nas coisas  
lá do alto e não  
daqui da terra.

Colossenses 3:2







obediência

João 13:17

Agora que sabem 
estas coisas, serão 
felizes se as fizerem. 







obediência

Efésios 6:1

Filhos, obedeçam  
seus pais no Senhor.



Dê quando alguém 
lhe pedir.

Você pode me 
emprestar sua 
corda?

Claro!





obediência

Se Me amarem, 
obedeçam aos Meus 
mandamentos. 

João 14:15



Perdão!

Eu te perdôo 
também! 

Está perdoado!





perdão

Se perdoarem  
as ofensas contra  
vós, o Pai que está  
no Céu também  
perdoará vocês.

Mateus 6:14







perdão

Se confessamos  
nossos pecados, Ele é 
fiel e justo para nos 
perdoar e nos purificar 
de toda injustiça. 

1João 1:9



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.” 


