
TODOS OS 
TEMPOS

Você já ouviu que Deus te ama? A história de 
amor entre Deus e a humanidade é a história mais 
extraordinária de todas. E a história é sobre você!

Tudo começou quando Deus criou 
o mundo e tudo o que há nele. A 
humanidade viveu em paz e harmonia 
com Deus.

Então, a humanidade decidiu seguir seu 
próprio caminho e se afastou de Deus. 
Nós podemos ver os resultados dessa 

decisão no ódio, inveja, doenças, e nas guerras 
que experimentamos no mundo. Mas a parte mais 
assustadora é que nosso pecado fez com que 
fossemos separados de Deus.

Deus é justo e não pode ignorar nosso 
pecado. Mas porque Ele amou tanto o 
mundo, Deus enviou Seu filho, Jesus Cristo, 

para o nosso mundo. Ele morreu na cruz por todos, 
levando a punição da culpa sobre si. No terceiro dia, 
Jesus ressuscitou da morte, e o caminho para Deus 
foi restaurado através dEle.

Nossas boas obras nunca serão 
suficientes para nos salvar. Esse é o único 
caminho: aceitar Jesus como Senhor de 
nossas vidas e se arrepender de nossos 
pecados.

A MAIOR 
HISTÓRIA 

DE
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Jesus quer fazer parte da sua vida, 
perdoando os pecados, e te dando a 
vida eterna. Através de Jesus, você pode 
ter um relacionamento pessoal com 
Deus. Se você quer segui-Lo, aqui estão 
alguns caminhos para você iniciar um 
relacionamento com Ele:

• BÍBLIA – Ler a Bíblia. A Palavra de Deus nos 
ajuda a conhecer mais sobre Ele.

• ORAÇÃO – Oração significa falar com Deus. 
Falar com Deus sobre como você quer convidá-
Lo para entrar na sua vida.

• BATISMO – Fazer uma declaração pública da 
transformação da sua vida.

• DISCIPULADO – Passar um tempo com outros 
cristãos na igreja local.

• TESTEMUNHO – Compartilhar o que Jesus fez 
na sua vida com outros.

Para mais informações de como 
começar a andar com Jesus, acesse  

UmaHistoriaIncrivel.com.
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