
Pouco depois que Jesus deixou a Terra e 
voltou para perto de Seu Pai no Céu, Ele disse aos Seus seguidores, “Vão pelo 
mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.” (Marcos 16:15 NVI). 

Jesus deu instruções aos Seus seguidores para compartilharem com outros 
as boas novas sobre Ele e o presente da salvação que Ele ofereceu a 
todos.

   a todos
Conte



O que Jesus faz por 
aqueles que acreditam 
que Ele é o Filho de 
Deus e que O aceitam 
em suas vidas?  

Jesus perdoa todos os 
seus pecados, e tira a 
culpa deles. Jesus, que 
nunca pecou, morreu 
na cruz para pagar o 
preço dos pecados de 
cada pessoa para que 
todos pudessem ser 
perdoados.

“Deus demonstra 
seu amor por 
nós: Cristo 
morreu em nosso 
favor quando 
ainda éramos 
pecadores.” 
(Romanos 5:8)



Jesus nos dá vida eternal e promete 
que viveremos com Ele para sempre 
no Céu.

“Porque Deus tanto amou o mundo 
que deu o seu Filho Unigênito, 
para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna.”  
(João 3:16 NVI)



Jesus pode se tornar o 
melhor amigo de cada 

pessoa. 

“Eu os tenho 
chamado amigos, 

porque tudo o 
que ouvi de meu 

Pai Eu lhes tornei 
conhecido.”  

(joão 15:15 NVI)



Jesus nos diz que as  
pessoas que obedecem  Seus 
caminhos têm uma vida mais feliz.  

“Se sabem essas coisas, serão felizes se as fizerem.” 
(João 13:17 parafraseado)

“Porque nisto consiste o amor a Deus: obedecer aos 
seus mandamentos. E os seus mandamentos não 
são pesados.” (1 João 5:3 NVI)



Com certeza 
seria bom ter ajuda nos 

estudos.

Jesus tem uma amizade mais estreita 
com quem O recebe, e encoraja essa pessoa 
a buscar a Sua ajuda quando precisar.

“O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo 
com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.” (Filipenses 4:19)



Quando alguém recebe Jesus, essa pessoa vai sentir os Seus 
cuidados amorosos de maneira mais pessoal, e terá mais fé para 
buscar a ajuda de Jesus quando estiver doente. 

“É ele [o Senhor] que perdoa todos os seus pecados e cura todas as 
suas doenças.” (salmo 103:3 NVI)



Quando você 
fala das boas 
notícias 
sobre Jesus, 
está 
oferecendo às 
pessoas com 
quem fala o 
maravilhoso 
presente da 
salvação e vida 
eterna com 
Jesus. Contar 
aos outros 
sobre Jesus é 
uma maneira 
de explicar 
sua amizade 
com Ele, e 
os dons 
maravilho-
sos que Ele 
tem para 
aqueles que 
creem nEle.

E agora Jesus  
é meu amigo do peito! 

Se você pedir …
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As pessoas no 
mundo inteiro 

precisam desses 
preciosos 

presentes que 
vem através de 

Jesus, e por 
isso Ele pede 

a cada cristão 
para contar 

aos outros que 
não O conhecem 

o quanto Ele 
os ama. Assim, 

eles também 
poderão receber 
esses presentes 

maravilhoso de 
Jesus.

.


