


A BÍBLIA REVELA JESUS E 
SUA VONTADE 



Por que 
Sofremos? 
 
Por que nossas 
vidas se 
enchem de 
sombras? 



“Inclinei o meu coração para 
guardar os teus estatutos, para 

sempre, até o fim” 



DEUS 
É 

AMOR! 







“No princípio criou Deus os 
céus e a terra. E a terra era 
sem forma e vazia; e havia 

trevas sobre a face do abismo; 
e o Espírito de Deus se movia 

sobre a face das águas.” 



























“E porei inimizade entre ti 
[serpente] e a mulher, e entre 

a tua semente e a sua 
semente; esta te ferirá a 
cabeça, e tu lhe ferirás o 

calcanhar.” 













“Vigiai e orai, para que não 
entreis em tentação; na 
verdade, o espírito está 

pronto, mas a carne é fraca.” 



JESUS FOI 
TRAÍDO POR 
SEUS 
DISCÍPULOS 



PRESO E 
JULGADO DE 
FORMA 
INJUSTA! 



AÇOITADO 
DE FORMA 
BRUTAL! 



ZOMBADO; 

COROADO COM 
ESPINHOS; 

CRUCIFICADO; 



Todo sofrimento na 
face da Terra não se 

compara ao sofrimento 
do senhor Jesus Cristo. 



Foi por sua e 
minha culpa! 



O castigo que 
era para cair 
sobre nós caiu 
sobre ele! 



“Sobre suas pisaduras fomos 
sarados” 



Todo seu 
sofrimento foi 
por AMOR e 
para SALVAR a 
humanidade. 



Deu esperança 
até para o 
Ladrão na Cruz! 



VINDE! 



“Porque Deus amou o mundo 
de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo 

aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida 

eterna.” 



Jesus morreu na 
cruz do Calvário 
por você! 





“Porque o salário do pecado é 
a morte, mas o dom gratuito 
de Deus é a vida eterna, por 
Cristo Jesus nosso Senhor.” 







“Ele não está aqui, porque já 
ressuscitou, como havia dito. 
Vinde, vede o lugar onde o 

Senhor jazia.” 





“Eis que estou à porta, e bato; 
se alguém ouvir a minha voz, e 
abrir a porta, entrarei em sua 
casa, e com ele cearei, e ele 

comigo. 



“Vinde a mim, todos os que 
estais cansados e oprimidos, e 

eu vos aliviarei.” 



Aceite este Plano 
de Redenção! 




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50

