Quando você se torna ________ de Deus,
Ele quer que você o conheça melhor!
Deus mesmo disse: "Nunca o _____________,
nunca o abandonarei".
Hebreus 13:5
Versículo: Contudo, aos que o receberam,
aos que ________ em seu nome,
deu-lhes o direito de se tornarem _______ de Deus
João 1:12
Reconhecer o ____________ de Jesus.
Se _____________ dos seus pecados.
Receber _____________ na sua vida.

Deus é santo
Deus não gosta de ________.
O pecado não pode _______ no céu.
Versículo: Porque _______ amou o _________
de tal maneira...
João 3:___
Deus é amor. Ele quer que a gente vá morar no
_____ com Ele.
Deus fez o céu. No céu não há _____________,
_______________, ________________ e ________.
Ele é o _____________ de todas as coisas.
Ele criou as _____________, os ________________
e as ____________________.

Como pagar nossa dívida?

O que é o pecado?

O que eu devo fazer?

Quem é Deus?
Pecado é tudo que _____ fazemos e ________
não gosta.
É o que nos ___________ de Deus.
Você comete pecado? ______
Os pecadores não podem ________ no céu.
Versículo: Porque ________ pecaram e estão
_____________ da glória de Deus.
Romanos 3: ___
Somente poderemos ________ no céu se tivermos
um coração ____________.
Felizmente, Deus criou um ________ para
nos ajudar!

A dívida só poderia ser paga com um sacrifício
___________.
Deus enviou ________, seu ________ filho,
para morrer por nós.
Versículo: Pois o que primeiramente lhes transmiti
foi o que recebi: que _______ morreu pelos nossos
________, segundo as Escrituras,
foi sepultado e _____________ ao __________
dia, segundo as Escrituras.
I Coríntios 15: __ e ___

Jesus morreu por nós na cruz!
Aleluia!
Agora os nossos _________ estão perdoados!

Crescendo com Cristo

Se arrepender dos seus pecados (1 João 1:9)

Ler a Bíblia ( Salmos 1:2)

Pregar o Evangelho ( Marcos 16:15)

Oração (I Tessalonicenses 5: 17)

Ir à igreja. (Salmos 122:1)

