
Apascente os 
Meus cordeiros

Versículos simplificados para crianças



Pedro

Léo

José

Bruna Laura

Rafael Raquel

Carina

Ana

Tiago

Conheça a galera do
Apascente os Meus cordeiros!



Este livro contém versículos sobre:

Espírito Santo

Testemunhar

Cura

Combater o Bom Combate
© 2007 Aurora Production AG, Suíça. Todos os direitos reservados.







espírito  
santo

Receberão o poder 
quando o Espírito 
Santo descer sobre 
vós; e serão Minhas 
testemunhas.

Atos 1:8



É aqui que 
Eu vivo!





espírito  
santo

Vocês são o templo de 
Deus, e o Espírito de 
Deus vive em vocês.

1Coríntios 3:16



DOMÍNIO 
PRÓPRIO

AMOR

ALEGRIA

PAZ

LONGANIMIDADE

MANSIDãO 

BONDADE

fÉ

BENIGNIDADE





espírito  
santo

Gálatas 5:22–23

O fruto do Espírito 
é: amor, alegria, 
paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, 
fé, mansidão, domínio 
próprio.



Repita comigo: 
Jesus, entre no 
meu coração... Jesus,  

entre no meu  
coração...





testemunhar

Provérbios 11:30

Aquele que ganha 
almas, sábio é.



Jesus te ama!





testemunhar

Marcos 16:15

Ide por todo mundo  
e pregai o Evangelho 
a toda criatura. 



Deus te 
abençoe!





testemunhar

Mateus 5:16

Deixem sua luz brilhar 
para que os outros 
vejam suas boas obras 
e louvem o Pai que 
está nos céus.







cura

A oração da fé  
salvará o doente e 
Senhor o levantará.

Tiago 5:15







cura

Atos 9:34

Jesus Cristo  
te dá saúde.







cura

Jesus curava todos  
os tipos de doenças  
e enfermidades.

Mateus 4:23



Agora  
consigo ver!





cura

A tua fé te salvou.

Marcos 10:52



Jesus, por  
favor, cure-a!

A febre passou!





cura

Quem crer impondo 
as mãos sobre os 
doentes os curarão.

Marcos 16:17–18







cura

Salmo 34:19

Muitas são as  
aflições do justo,  
mas o Senhor o  
livra de todas.







combater o  
bom combate

Resisti o Diabo e  
ele fugirá de vocês. 

Tiago 4:7







combater o  
bom combate

Coloquem toda a 
armadura de Deus, 
para que possam  
estar firmes, contra  
as ciladas do Diabo.

Efésios 6:11







combater o  
bom combate

Maior é o que está 
em vocês, do que o 
que está no mundo. 

1João 4:4



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.”


