
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Livro dobrável sem palavras- o que significa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Já conheces o “Livros desdobrável sem palavras”? esta 

dobradura conta-nos o que a Bíblia nos diz sobre Deus. 

É a mensagem da Palavra de Deus, a Bíblia.   

Na primeira carta de João (amigo e discípulo do Senhor Jesus) 

está escrito que Deus é Luz, e Nele não há trevas. Isso quer dizer 

que Deus não pode ser visto por homem algum, porque Ele é 

Santo! Por isso, Jesus veio ao mundo para mostrar a todos quem 

é e como Deus é! Jesus é a própria imagem de Deus. Por isso 

Ele nos ama tanto que veio para dar a Sua vida por nós. Sem 

Jesus nós jamais poderemos ser amigos de Deus, pois somos 

pecadores. Mas o Seu amor, como está escrito em João 3:16 e 

Jeremias 31 3, é eterno e não faz distinção de pessoas: Deus 

ama-te como tu és!  

Mas o PECADO que há no nosso coração, e que vemos pelas nossas 

atitudes erradas, mantém-nos afastados de Deus. O pecado é tudo 

o que fazemos, falamos e desejamos e que é contra Deus, contra 

nós e contra o nosso próximo. A mentira por exemplo, é um 

pecado comum a todos nós; embora não em Romanos 3:23, que 

todos pecaram e estão separados de Deus. Diz também que se 

dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. 

Tu deves abandonar o pecado e voltar para Deus. 

 gostamos que nos mintam, às vezes nós também mentimos ou 

fazemos algo que desagrada a Deus. A Bíblia diz,  Através do sacrifício de Jesus na cruz, tu podes receber o 

perdão para os teus pecados. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15: 

3,4, que Cristo morreu por nós na cruz. Sim, Ele nunca 

pecou pois Ele é O Filho de Deus perfeito e santo, mas mesmo 

assim porque nos amou, Ele deu a Sua vida para nos salvar. Se 

tu creres em Jesus como teu salvador, Ele não só perdoará os 

teus pecados, mas dar-te-á uma vida eterna e terás paz com 

Deus. Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou e está vivo! Ele 

deseja ser o teu salvador! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que significa a cor verde? – O verde lembra algo que 

vive e cresce: relva, plantas, árvores. 

Deus quer que cresças também. Não quer dizer que estás 

a ficar maior. Deus quer que o teu amor cresça e que tu 

sejas cada vez melhor. 

Cinco coisas para ajudar-te a cresceres: 

1. Fala com Deus em oração todos os dias! 

2. Lê a Palavra de Deus e memoriza versículos! 

3. Obedece a Deus, mesmo que às vezes aches difícil. 

4. Conta aos outros sobre Jesus. 

5. Se pecares de novo, pede perdão a Deus. Ele quer te 

perdoar. I João 1:9 

Finalmente, alegra-te com a promessa de Deus: "Não 

te abandonarei" (Hebreus 13:5). No caso de Deus, a 

promessa está prometida! Isto é verdade mesmo que tenha 

se comportado incorretamente. 

Agora que tu já sabes desta grande mensagem de Deus para ti, já 

sabes que Ele te ama, sabes agora que és pecador, deves pedir a 

Jesus para perdoar os teus pecados. Ele promete na Sua 

Palavra, a Bíblia, que se confessarmos os nossos pecados Ele nos 

perdoará. Se nós pedirmos a Ele para nos salvar, Ele nos salvará. 

Precisas crer que Ele é O Filho de Deus que tem poder para te dar 

uma nova vida. Se O receberes agora no teu coração, Ele fará de ti 

uma nova pessoa, e um filho de Deus como está escrito em João 

1:12. Queres agora pedir-lhE que perdoe os teus pecados e entre 

na tua vida e venha morar no teu coração?  Se queres, então faz 

esta oração comigo: “Querido Deus, obrigado porque Tu me 

amas, eu sei que sou pecador e estou afastado de Ti. Perdoa 

os meus pecados. Querido Jesus, obrigado porque Tu 

morreste por mim. Eu creio que és O Filho de Deus e que 

estás vivo. Vem morar no meu coração e sê o meu Salvador. 

Amém. 

 

Agora que tens O Senhor Jesus no teu coração, és um filho de Deus. 

Já tens a vida eterna, e um dia estarás com Deus no céu.  


