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engenharia, e é um engenheiro profissional. Ele está aposentado do campo da administração da
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organização que publica e distribui recursos testemunhando complementares.
Harold e sua esposa, Jeanne, residem perto de Middleburg, PA., EUA.

Declaração de Missão
Saibam, portanto, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que
mantém a sua aliança e misericórdia com aqueles que o amam e
guardam os seus mandamentos a mil gerações. (Deuteronômio 7:9).
A preocupação geral do autor é a salvação das almas perdidas. Deus forneceu o caminho para
todos-a todos os que aceitarão sua graça e Jesus Cristo, o Messias e o senhor. Este livro foi
escrito para proclamar que o universo como criado por Deus, não pelo tempo, oportunidade, luta
e morte.
A palavra ao mundo é um Ministry fundado por Harold Lerch para distribuir, em nenhum custo,
testemunhando materiais, e informação biblicamente baseada. Nós convidamos você a visitar o
nosso site e fazer o download de folhetos e livros gratuitos.

Dedicação
Dedico este livro a Jeanne, minha esposa do passado meio século. Os presentes de Jeanne para
mim incluem dois filhos e oito netos. Bênçãos sobre as bênçãos! Jeanne é minha melhor amiga.
Gostaria de honrar meus pais, a falecida Sra. Pearl Lerch e Ralph H. Lerch. Sem as orações e a
direção de meus pais, minha alma pode estar perdida.
Randy e Maria Lerch continuam a inspirar.
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Referências Bíblicas
Salvo indicação em contrário, as citações bíblicas são traduzidas pelo autor da NEW LIVING
TRANSLATION (NLT): Bíblia Sagrada, New Living Translation Copyright (C) 1996
propriedade da Tyndale Charitable Trust. Usado pela permissão de Tyndale House Publishers
Inc., Wheaton, Illinois 60189. Todos os direitos reservados. "New Living, NLT, e os logotipos
New Living Translation" são marcas registradas da editora Tyndale House. "
Outras referências, traduzidas pelo outro, incluem:
AUTORIZADA KING JAMES VERSION (KJV): Public Domain
BÍBLIA VIVA (LVB):
A Bíblia viva, Copyright © 1971 por Tyndale House Publishers, Wheaton, IL, usado pela
permissão.
REVISADO VERSÃO PADRÃO DA BÍBLIA (RSV):
A versão padrão revisada da Bíblia
© Copyright 1946, 1952, 1971 pela divisão de educação cristã do Conselho Nacional de igrejas
de Cristo nos EUA e usado por permissão.
TEXTOS BÍBLICOS E CLIP-ARTS FORAM EXTRAÍDOS DE:
O disco de CD-ROM da biblioteca bíblica. (c) Copyright 1988, 2000 por ELLIS
ENTERPRISES, Inc., Oklahoma City, Oklahoma. Todos os direitos reservados. O conteúdo do
disco de CD-ROM da biblioteca bíblica não pode ser usado para venda ou troca eletrônica ou
transmissão sem o consentimento expresso por escrito da ELLIS ENTERPRISES, Inc. e, quando
aplicável, dos proprietários individuais de material protegido por direitos autorais no disco.
BÍBLIA ON-LINE RECOMENDADA:
"Você versão:" escolha entre mais de 1.200 versões bíblicas em mais de 900 idiomas no seu
computador, telefone ou Tablet--com muitos disponíveis como Bíblias de áudio.
 Computador desktop: https://www.bible.com/

 Android app: https://www.bible.com/app

Nota aos Pais
As referências das Escrituras na parte inferior de cada página podem ser parafraseadas pelos
pais, dependendo do nível de compreensão da criança. Como a criança se torna um leitor
melhor, ele ou ela pode ler as escrituras por si só!
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Promessa de Jesus Cristo
Há muito tempo, Deus prometeu que enviaria um Messias para nos salvar dos nossos
pecados. Porque Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, as pessoas tiveram que dar
sacrifícios a Deus. O Messias, Jesus Cristo, tornar-se-ia o sacrifício pelos nossos
pecados.
Deus cumpre as suas promessas. Sua melhor promessa era o Messias. Lemos na
Bíblia que o Messias, Jesus Cristo, veio. Ele adorava crianças. Ele curou pessoas
doentes. Ele ensinou-nos lições. E ele morreu para que pudéssemos ser salvos de
nossos pecados. Então ele ressuscitou dos mortos e foi viver no céu com Deus, seu
pai. Ele está fazendo uma casa no céu para cada um de nós.
Pois para nós nasce uma criança, para nós um filho é dado; e o governo estará em
cima de seu ombro, e seu nome será chamado "conselheiro maravilhoso, Deus
poderoso, pai eterno, Príncipe da paz. " do aumento do seu governo e da paz não
haverá fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu Reino , para estabelecê-lo, e para
sustentá-lo com justiça e com retidão deste tempo adiante e para Evermore. O zelo do
Senhor dos exércitos fará isso. Isaías 9:6-7 RSV.
No sexto mês da gravidez de Elizabeth, Deus
enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma aldeia na
Galiléia, a uma virgem chamada Maria. Ela estava
noiva de ser casada com um homem chamado
José, um descendente do rei Davi.
Gabriel
apareceu para ela e disse: "Saudações, mulher
favorecida! O senhor está convosco! Confuso e
perturbado, Mary tentou pensar o que o anjo
poderia significar.
"Não tenha medo, Maria, " o
anjo disse a ela, "para Deus decidiu abençoá-lo!
Você vai engravidar e ter um filho, e você é para
nomeá-lo Jesus Cristo. Ele será muito grande e
será chamado o filho do Altíssimo. E o Senhor
Deus lhe dará o trono de seu ancestral Davi. E ele
reinará sobre Israel para sempre; seu reino nunca
terminará! "Maria perguntou o anjo, " mas como
posso ter um bebê? Eu sou virgem. "o anjo
respondeu: " o Espírito Santo virá sobre você, eo
poder do Altíssimo vai ofuscar você. Assim, o bebê
nascido a você será Santo, e ele será chamado o
filho de Deus. O que é mais, sua parente Elizabeth
engravidou em sua velhice!
As pessoas
costumavam dizer que ela era estéril, mas ela já
está no sexto mês. Porque nada é impossível com
Deus. "Maria respondeu, " Eu sou o servo do
senhor, e estou disposto a aceitar o que ele quiser.
Que tudo o que você disse se realizem. "e então o
anjo partiu. Lucas 1:26-38 NLT
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Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura
A mãe de Jesus Cristo, Mary, ia casar-se com um homem chamado José. Ela teve que
ir com Joseph para sua cidade natal de Belém para se inscrever para um censo fiscal.
Jesus Cristo ainda não nasceu, mas esperava que viesse logo.
Quando chegou a Belém, não havia espaço para eles no Hotel, chamado de Pousada.
Maria e José tiveram que dormir onde os animais foram mantidos.

Naquele tempo o Emperor Roman, Augustus, decretou que um Census deve ser
tomado durante todo o Império Roman. (Este era o primeiro Census feito exame
quando Quirinius era regulador de Syria.) Todos voltaram para suas próprias cidades
para se inscrever para este censo. E porque José era um descendente do rei Davi, ele
teve que ir a Belém na Judéia, a antiga casa de Davi. Ele viajou para lá da aldeia de
Nazaré, na Galiléia. Ele levou com ele Mary, sua noiva, que estava obviamente
grávida por esta altura. E enquanto eles estavam lá, chegou a hora de seu bebê
nascer. Ela deu à luz o seu primeiro filho, um filho. Ela embrulhou-o confortavelmente
em tiras de pano e colocou-o em uma manjedoura, porque não havia espaço para eles
na Pousada aldeia. Lucas 2:1-7 NLT
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Jesus Cristo é o filho de Deus
Jesus Cristo nasceu uma noite, enquanto José e Maria estavam hospedados no
estábulo com os animais. Quando Jesus Cristo nasceu, sua mãe o envolveu em
pedaços limpos de pano e o colocou em uma manjedoura. A manjedoura é onde os
animais comeram o feno.
Anjos apareceram aos pastores, que estavam guardando seus rebanhos de ovelhas à
noite. Os anjos disseram-lhes, não tenham medo. Viemos lhe dar ótimas notícias. O
Salvador nasceu em Belém.

Naquela noite, alguns pastores estavam nos campos fora da aldeia, guardando seus
rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o
esplendor da glória do senhor os cercou. Eles estavam terrivelmente assustados, mas
o anjo tranquilizou-os. "Não tenha medo! ", disse ele. "Trago-lhe boas notícias de
grande alegria para todos! O Salvador-Sim, o Messias, o senhor-nasceu hoje à noite
em Belém, a cidade de Davi! E é assim que você vai reconhecê-lo: você vai encontrar
um bebê deitado em uma manjedoura, envolto confortavelmente em tiras de pano! "de
repente, o anjo foi acompanhado por uma grande variedade de outros-os exércitos do
céu-louvando a Deus. Lucas 2:8-11 NLT
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Jesus Cristo sempre foi
Jesus Cristo veio até nós como um bebê na terra. Mas a Bíblia nos diz que ele sempre
foi. Ele foi o primeiro com Deus Pai celestial. Jesus Cristo é Deus. Deus é o pai, o
filho e o Espírito Santo. A Bíblia também nos diz que Jesus Cristo fez todas as coisas.
Jesus Cristo veio o mundo porque ele nos ama tanto! Ele veio como um bebê, porque
essa é a única maneira que ele poderia crescer para ser um homem para nos ensinar e
nos ajudar.

Jesus Cristo, a palavra eterna: no início a palavra já existia. Ele estava com Deus, e
ele era Deus. Ele estava no começo com Deus. John 1:1-2 NLT
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Jesus Cristo espantou os professores
Quando Jesus Cristo tinha doze anos de idade, Maria e José o levaram ao templo em
Jerusalém. O templo era seu edifício principal da igreja. Jesus Cristo falou com os
professores e fez-lhes perguntas difíceis. Jesus Cristo lhes disse coisas que as
espantam. Jesus Cristo sabia coisas que os professores não sabiam. Os professores
ficaram surpresos que apenas um garoto sabia tanto.
Maria e José não puderam encontrar Jesus Cristo e foram procurá-lo. Encontraram-no
no templo e rosaram-no. Jesus Cristo disse: "você não sabia que eu estaria na casa do
meu pai?" Deus era seu pai, e o templo era a casa de Deus.

Todos os anos, os pais de Jesus Cristo foram a Jerusalém para o Festival da Páscoa.
Quando Jesus Cristo tinha doze anos de idade, eles participaram do Festival como de
costume. Depois que a celebração terminou, eles começaram a casa para Nazaré,
mas Jesus Cristo ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não senti falta dele no
início, porque eles assumiram que ele estava com amigos entre os outros viajantes.
Mas quando ele não apareceu naquela noite, eles começaram a procurá-lo entre seus
parentes e amigos. Quando não conseguiram encontrá-lo, voltaram a Jerusalém para
procurá-lo lá. Três dias depois, finalmente o descobriram. Ele estava no templo,
sentado entre os professores religiosos, discutindo perguntas profundas com eles. E
todos os que o ouviram ficaram maravilhados com o seu entendimento e as suas
respostas. Os pais dele não sabiam o que pensar. "Filho! " sua mãe lhe disse. "Por
que você fez isso conosco? Seu pai e eu fomos frenéticos, procurando por você em
todos os lugares. "" mas por que você precisa procurar? "ele perguntou. "Você
deveria saber que eu estaria na casa do meu pai. " mas eles não entenderam o que ele
quis dizer. Então ele retornou a Nazaré com eles e foi obediente a eles; e sua mãe
guardou todas essas coisas em seu coração. Assim, Jesus Cristo cresceu tanto em
altura quanto em sabedoria, e foi amado por Deus e por todos os que o conheciam.
Lucas 2:41-52 NLT
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João Batista
Deus enviou alguém para liderar o caminho para Jesus Cristo. Deus enviou João
Batista. Ele nasceu para pessoas idosas que nunca tiveram filhos antes. João disse
ao povo que se arrependesse de seus pecados. Ele disse que alguém maior do que
ele viria. John disse, estou preparando o caminho para ele.
Essa pessoa seria Jesus Cristo. João batizou as pessoas no rio quando se
arrependeram de seus pecados. É por isso que ele foi chamado de Batista.

Mas o anjo disse, "não tenha medo, Zacarias! Porque Deus ouviu sua oração, e sua
esposa, Elizabeth, vai te dar um filho! E você vai nomeá-lo John. Você terá grande
alegria e júbilo, e muitos se alegrarão com você em seu nascimento, pois ele será
grande aos olhos do senhor. Ele nunca deve tocar vinho ou licor duro, e ele será
preenchido com o Espírito Santo, mesmo antes de seu nascimento. E ele convencerá
muitos israelitas a virem ao senhor seu Deus. Ele será um homem com o espírito e o
poder de Elias, o profeta do velho. Ele precederá a vinda do senhor, preparando o
povo para sua chegada. Ele vai transformar os corações dos pais para seus filhos, e
ele vai mudar as mentes desobedientes para aceitar a sabedoria piedosa. "Lucas 1:1317 NLT
Deus enviou João Batista para contar a todos sobre a luz para que todos pudessem
crer por causa de seu testemunho. O próprio João não era a luz; Ele era apenas uma
testemunha da luz. João 1:6-8 NLT
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João batizou Jesus Cristo
Quando Jesus Cristo cresceu, era hora de começar seu ministério. Nós pensamos que
ele tinha cerca de 30 anos e tinha trabalhado com seu pai terreno, Joseph por muitos
anos.
A primeira coisa que Jesus Cristo fez foi ir ver João e ser batizado. Quando João viu
Jesus Cristo, ele soube imediatamente que Jesus Cristo era o especial para o qual ele
estava preparando o povo. João disse: você deveria me batizar, porque ele sabia que
Jesus Cristo era o filho de Deus.
Jesus Cristo disse a João, temos que fazer direito. Você deve me batizar. Isto
agradou a Deus.

Então Jesus Cristo foi da Galiléia para o rio Jordão para ser batizado por João. Mas
John não queria batizá-lo. "Eu sou aquele que precisa ser batizado por você, " ele
disse, "Então por que você está vindo para mim?" mas Jesus Cristo disse, "deve ser
feito, porque devemos fazer tudo o que é certo. "Então, João o batizou. Mateus 3:1315 NLT
Ele anunciou: "alguém está chegando em breve que é muito maior do que eu soumuito maior que eu não sou digno de ser seu escravo. Eu te batizo com água, mas ele
te batizará com o Espírito Santo! "um dia Jesus Cristo veio de Nazaré na Galiléia, e ele
foi batizado por João no rio Jordão. E quando Jesus Cristo saiu da água, ele viu os
céus se abrirem e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. E uma voz
veio do céu dizendo: "você é meu filho amado, e estou plenamente satisfeito com
você. " Mark 1:7-11 NLT
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Jesus Cristo tem ajudantes para segui-lo
Desde que Jesus Cristo veio à terra como um homem, ele precisava de ajudantes.
Muitas pessoas o seguiram. De todos aqueles, selecionou doze homens que seriam
seus ajudantes próximos. Eram chamados discípulos. Ensinou-os a pregar. Depois
que Jesus Cristo retornou ao céu, esses homens iriam todo para ensinar as pessoas
sobre Deus.

Jesus Cristo e os discípulos comendo "A Última Ceia"
Um dia, enquanto Jesus Cristo caminhava ao longo das margens do mar da Galiléia,
viu Simão e seu irmão, André, pescando com uma rede, pois eram pescadores
comerciais. Jesus Cristo chamou a eles, "Venham, sejam meus discípulos, e eu vou te
mostrar como pescar para as pessoas! " e eles deixaram suas redes de uma vez e
foram com ele. Um pouco mais acima da costa Jesus Cristo viu os filhos de Zebedeu,
Tiago e João, em um barco consertando suas redes. Ele os chamou, também, e
imediatamente eles deixaram seu pai, Zebedee, no barco com os homens contratados
e foi com ele. Marca 1:16-20 NLT
Depois de Jesus Cristo subiu em uma montanha e chamou os que ele queria ir com
ele. E eles vieram até ele. Em seguida, ele selecionou doze deles para ser seus
companheiros regulares, chamando-os apóstolos. Mandou-os para pregar, e deu-lhes
autoridade para expulsar demônios. Estes são os nomes dos doze que ele escolheu:
Simon (ele renomeou Peter),
Tiago e João (os filhos de Zebedeu, mas Jesus Cristo apelidado eles
trovão").
Andrew, Philip e Bartholomew.
Matthew e Thomas.
James (o filho de Alphaeus).
Thaddaeus e Simon (o zealot).
E Judas Iscariotes (que mais tarde o traiu). Marca 3:13-19 NLT
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"Filhos do

Jesus Cristo nos ensinou
Jesus Cristo ensinou muitas lições interessantes. Muitas vezes, ele ensinou lições,
contando uma parábola. Parábolas são histórias que ele fez para nos ajudar a
entender melhor as coisas. Um dia, as pessoas estavam zangadas com Jesus Cristo
porque ele jantou com algumas pessoas más. Jesus Cristo respondeu e disse-lhes
que as pessoas más precisam dele mais do que boas pessoas. Ele usou o exemplo de
como um pastor feliz seria encontrar uma ovelha perdida.

Se você tivesse 100 ovelhas, e um deles se desviou e foi perdido no deserto, você não
deixaria os outros 99 para ir e procurar o perdido até que você encontrou? E então
você o levaria alegremente para casa em seus ombros. Quando você chegou, você
chamaria junto seus amigos e vizinhos para alegrar-se com você porque sua ovelha
perdida foi encontrada.
Da mesma forma, o céu será mais feliz ao longo de um pecador perdido que retorna a
Deus do que mais de 99 outros que são justos e não se afastaram! Lucas 15:3-7 NLT

11

O Sermão da Montanha
Uma famosa lição ensinada por Jesus Cristo é chamada de sermão da montanha. Um
monte é uma colina. Jesus Cristo deu esta lição para ensinar que Deus abençoará as
pessoas que são amáveis, compartilham e tratam os outros de forma agradável.
Algum dia no céu, Deus vai recompensá-lo pelas coisas boas que você faz.

Um dia, quando as multidões estavam se reunindo, Jesus Cristo subiu a montanha com
seus discípulos e sentou-se para ensiná-los. Isto é o que ele lhes ensinou:











Deus abençoa aqueles que percebem sua necessidade por ele, pois o Reino
dos céus é dado a eles.
Deus abençoa aqueles que choram, pois eles serão consolados.
Deus abençoa aqueles que são gentis e humildes, pois toda a terra lhes
pertencerá.
Deus abençoa aqueles que estão famintos e sedentos de Justiça, pois eles vão
recebê-lo na íntegra.
Deus abençoa aqueles que são misericordiosos, pois eles serão mostrados
misericórdia.
Deus abençoa aqueles cujos corações são puros, pois eles verão a Deus.
Deus abençoa aqueles que trabalham pela paz, pois eles serão chamados de
filhos de Deus.
Deus abençoa aqueles que são perseguidos porque vivem para Deus, pois o
Reino dos céus é deles.
Deus abençoa você quando você é ridicularizado e perseguido e mentiu sobre
porque você é meus seguidores.
Fique feliz com isso! Fique muito feliz! Para uma grande recompensa espera
por você no céu. E lembrem-se, os antigos profetas também foram perseguidos.
Mateus 5:1-12 NLT
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Ame seus inimigos
Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele também veio para nos
ensinar lições sobre como devemos nos comportar. Ele nos disse que devemos ser
gentis até com nossos inimigos.
Jesus Cristo estava ensinando novas idéias. Quando ele veio à terra como o filho de
Deus, ele mudou as regras. Jesus Cristo disse que devemos tratar os outros da
mesma forma que gostaríamos que eles nos tratariam.
Chamamos isso de regra de ouro, e geralmente recitá-lo como, "faça aos outros como
você faria com que eles fizessem a você.”

Dê àqueles que pedem, e não se afaste daqueles que querem pedir emprestado.
"Você ouviu que a lei de Moisés diz: ' ame o seu vizinho ' e odeie o seu inimigo. Mas
eu digo, ame seus inimigos! Reza por aqueles que te perseguem! Dessa forma, vocês
estarão agindo como verdadeiros filhos de seu pai no céu. Pois ele dá a luz do sol
para o mal e para o bem, e ele envia chuva sobre o justo e sobre o injusto, também.
Mateus 5:42-45 NLT
Então, o que você deseja que os homens fariam com você, fazê-lo para eles; Pois esta
é a lei e os profetas. Mateus 7:12 RSV

13

Jesus Cristo ama crianças
As crianças são muitas vezes mais amáveis do que adultos. As crianças amam os
outros mais facilmente do que os adultos fazem. As crianças amam Jesus Cristo, e ele
as ama. Um dia, os adultos estavam rosnando as pessoas por incomodar Jesus Cristo
trazendo seus filhos para ele. Jesus Cristo disse-lhes para deixar as crianças virem a
ele. Jesus Cristo segurou as crianças e abençoou-as.
Jesus Cristo ama as crianças. Jesus Cristo te ama!

Naquele tempo os discípulos vieram a Jesus Cristo e perguntaram: "Qual de nós é
maior no Reino dos céus? " Jesus Cristo chamou um pequeno filho para ele e colocou
a criança entre eles. Então ele disse: "Garanto-vos, a menos que vocês se desliguem
dos vossos pecados e se tornem crianças pequenas, nunca irão entrar no Reino dos
céus. Portanto, qualquer um que se torne tão humilde como esta criança é o maior do
Reino dos céus. E qualquer um que recebe uma criança como esta em meu nome está
me dando boas-vindas. Mateus 18:1-5 NLT
Um dia, alguns pais trouxeram seus filhos a Jesus Cristo, para que ele pudesse tocálos e abençoá-los, mas os discípulos disseram-lhes para não incomodá-lo. Mas
quando Jesus Cristo viu o que estava acontecendo, ele ficou muito desagradado com
seus discípulos. Ele disse-lhes: "Deixe as crianças vêm a mim. Não os impeça! Pois
o Reino de Deus pertence a estes. Garanto-vos, qualquer um que não tenha o seu tipo
de fé nunca vai entrar no Reino de Deus. "Então ele levou as crianças em seus braços
e colocou as mãos sobre suas cabeças e abençoou-os. Marca 10:13-16 NLT
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Jesus Cristo ama os pobres
Jesus Cristo foi gentil com os pobres. As pessoas pobres também amavam Jesus
Cristo. Às vezes Jesus Cristo ajudou os pobres, e eles estavam agradecidos.
Algumas pessoas ricas não amam Jesus Cristo. Porque eles tinham muito dinheiro,
eles pensaram que não precisava de mais nada. Pensaram que não precisaram de
Jesus Cristo.
Você vê que Jesus Cristo ama os pequeninos, os pobres e os mais doentes? É porque
eles precisam mais dele e o amam mais.

Jesus Cristo foi até a caixa de coleta no templo e sentou-se e assistiu como as
multidões caíram em seu dinheiro. Muitos povos ricos põr em grandes quantidades.
Então uma pobre viúva veio e caiu em dois centavos. Ele chamou seus discípulos para
ele e disse: "Eu lhe asseguro, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros deram.
Pois eles deram uma pequena parte de seu excedente, mas ela, pobre como ela é, deu
tudo o que ela tem.” Mark 12:41-44 NLT
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Jesus Cristo também ama os pecadores
Um dia Jesus Cristo foi à casa de um cobrador de impostos. Naqueles dias, os
cobradores de impostos não eram muito apreciados. As pessoas pensavam que os
cobradores de impostos eram médios e desonestos. Jesus Cristo foi à casa de um
cobrador de impostos para comer uma refeição. O povo criticou Jesus Cristo por fazer
isso. Jesus Cristo explicou que as pessoas más precisam dele mais do que boas
pessoas.

Mais tarde, como Jesus Cristo deixou a cidade, ele viu um coletor de impostos
chamado Levi sentado em sua cabine de cobrança de impostos. "Venha, seja meu
discípulo!" Jesus Cristo disse-lhe. Então, Levi se levanta, deixou tudo e o seguiu. Logo
Levi realizou um banquete em sua casa com Jesus Cristo como convidado de honra.
Muitos dos colegas cobradores de impostos de Levi e outros convidados estavam lá.
Mas os fariseus e seus professores de direito religioso reclamaram amargamente aos
discípulos de Jesus Cristo, "por que você come e bebe com pessoas tão ruins?" Jesus
Cristo respondeu-lhes, "pessoas saudáveis não precisam de um médico-pessoas
doentes fazem. Eu vim para chamar os pecadores para se transformar de seus
pecados, não para gastar meu tempo com aqueles que pensam que já são bons o
suficiente.” Lucas 5:27-32 NLT
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Ele nos ensinou a orar
Podemos falar com Deus. Ele ouve-nos. Isso se chama "oração". Podemos até rezar
dentro de nossa cabeça, silenciosamente, e Deus vai nos ouvir.
Jesus Cristo nos ensinou a rezar. Ele disse que Deus gosta de nós para orar quando
estamos sozinhos, por isso é apenas entre você e Deus. Às vezes nós rezamos em
grupos, também, como na igreja ou quando pedimos a bênção antes de uma refeição.
Isso é chamado de oração em grupo.
Você pode rezar, por exemplo, "Querido Deus, por favor, mantenha toda a minha
família segura hoje e por favor, dê-nos a nossa comida e abrigo. Obrigado, Deus, por
ouvir a minha oração. Em Jesus Cristo nome rezo, Amém."
E agora sobre a oração. Quando você orar, não ser como os hipócritas que gostam de
orar publicamente em cantos de rua e nas sinagogas onde todos podem vê-los.
Garanto-lhe que é toda a recompensa que eles vão conseguir. Mas quando você reza,
vá embora sozinho, feche a porta atrás de você, e reze para seu pai secretamente.
Então seu pai, que conhece todos os segredos, vai recompensá-lo. "Quando você
orar, não tagarela sobre e sobre como as pessoas de outras religiões fazem. Eles
pensam que suas orações são respondidas apenas repetindo suas palavras repetidas
vezes. Não seja como eles, porque seu pai sabe exatamente o que você precisa
mesmo antes de você perguntar a ele! Reze assim.:
Nosso pai celestial, que seu nome seja
honrado. Que seu Reino venha logo. Que a
vossa vontade seja feita aqui na terra, tal como
está no céu. Dai-nos a nossa comida para
hoje, e perdoai-nos os nossos pecados, tal
como perdoámos àqueles que pecaram contra
nós. E não nos deixes ceder à tentação, mas
livrai-nos do maligno.
Se você perdoar aqueles que pecam contra
você, seu pai celestial irá perdoá-lo. Mas se
você se recusar a perdoar os outros, seu pai
não perdoará seus pecados. Mateus 6:5-15
NLT

Jesus Cristo orando a seu Pai
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Jesus Cristo quer que perdoemos os outros
Quando fazemos algo errado, podemos orar a Deus e pedir-lhe que nos perdoe. Ele
nos perdoará! Se pedimos aos nossos pais para nos perdoarem quando fizermos algo
mau, eles também nos perdoarão.
Deus quer que perdoemos as pessoas também. Se seu amigo é mau para você, e
mais tarde está arrependido, então você deve perdoar a ele ou ela. Queremos que
nosso amigo nos perdoe.
Jesus Cristo disse que, se não perdoarmos os outros, então Deus não nos perdoará.

Se você perdoar aqueles que pecam contra você, seu pai celestial irá perdoá-lo. Mas
se você se recusar a perdoar os outros, seu pai não perdoará seus pecados. Mateus
6:14-15
E quando você está orando, perdoe, se você tem (um rancor) contra qualquer um: que
seu pai também que está no céu pode perdoá-lo suas ofensas. Mas se não perdoares,
nem o teu pai, que está no céu, perdoa as tuas transgressões. Mark 11:25-26 KJV
Não julgues, e não sereis julgados: não Condenais, e não sereis condenados: perdoai,
e sereis perdoados. Lucas 6:37 KJV
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Jesus Cristo é nosso Salvador
Por que chamamos Jesus Cristo de "o Salvador"? é porque ele pode nos salvar de
nossos pecados. Foi por isso que ele morreu na Cruz por nós. Se aceitarmos Jesus
Cristo como nosso Salvador, e se confessarmos nossos pecados, ele nos perdoará.
Quando Jesus Cristo nos salva de nossos pecados, significa que um dia podemos ir
para o céu para estar com ele e nossos entes queridos que são salvos, também.

Deus enviou João Batista para contar a todos sobre a luz para que todos pudessem
crer por causa de seu testemunho. O próprio João não era a luz; Ele era apenas uma
testemunha da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que dá luz a todos, ia entrar no
mundo.
Mas embora o mundo foi feito através dele, o mundo não reconhecê-lo quando ele
veio. Mesmo em sua própria terra e entre seu próprio povo, ele não foi aceito.
Mas para todos os que acreditaram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem
filhos de Deus. Eles renasceram! Este não é um nascimento físico resultante da
paixão humana ou plano-este renascimento vem de Deus. Assim, a palavra tornou-se
humana e viveu aqui na terra entre nós. Ele estava cheio de amor e fidelidade
inabalável. E vimos a sua glória, a glória do único filho do pai. John 1:6-14 NLT
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Jesus Cristo é o Criador
No início da Bíblia, há uma história sobre como Deus fez tudo-a terra, o céu, o sol, as
estrelas, os planetas, os oceanos, e todos os animais. Deus também fez um homem e
uma mulher e colocá-los em um belo jardim. Deus disse ao homem para nomear todos
os animais.
Nas histórias sobre Jesus Cristo chamado os Evangelhos, nos é dito que Jesus Cristo
era o criador. Jesus Cristo sabe tudo. Ele vê tudo. E ele tem o poder de fazer
qualquer coisa. Temos sorte de que ele nos ama tanto!

Mas sabemos que existe apenas um Deus, o pai, que criou tudo, e nós existimos para
ele. E só há um senhor, Jesus Cristo, através do qual Deus fez tudo e através de
quem nos foi dada vida. 1 Coríntios 8:6 NLT
Ele criou tudo o que existe. Nada existe que ele não fez. A própria vida estava nele, e
esta vida dá luz a todos. A luz brilha através da escuridão, e a escuridão nunca pode
extinguir. John 1:3-5 NLT
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Jesus Cristo tem o poder de curar
Jesus Cristo poderia curar pessoas doentes. Ele poderia dizer ao vento e à água para
fazer o que ele ordenou. Na foto abaixo, Jesus Cristo curou uma garotinha que
morreu. Ele a trouxe de volta à vida. Jesus Cristo nunca se recusou a curar uma
pessoa doente. Ele mostrou que ele é Deus e tem todo o poder.
E havia uma mulher na multidão que teve uma
hemorragia por doze anos. Ela tinha sofrido
muito de muitos médicos ao longo dos anos e
tinha gasto tudo o que tinha para pagá-los,
mas ela não tinha conseguido melhor. Na
verdade, ela era pior. Ela tinha ouvido falar de
Jesus Cristo, então ela veio por trás dele
através da multidão e tocou a franja de seu
manto. Para ela pensou para si mesma, "se
eu puder apenas tocar sua roupa, eu vou ser
curado. " imediatamente o sangramento parou,
e ela poderia sentir que ela tinha sido curada!
Jesus Cristo percebeu de uma vez que o
poder de cura tinha saído dele, então ele virouse na multidão e perguntou: "quem tocou
minhas roupas?"
Então a mulher assustada, tremendo na realização do que tinha acontecido com ela,
veio e caiu aos seus pés e disse-lhe o que tinha feito. E ele disse-lhe: "filha, a tua fé
fez-te bem. Vá em paz. Você foi curado. "Mark 5:25-30. NLT
Outra vez, alguém foi curado só porque ela tocou suas roupas, porque ela acreditava
nele.
E havia uma mulher na multidão que teve uma hemorragia por doze anos. Ela tinha
sofrido muito de muitos médicos ao longo dos anos e tinha gasto tudo o que tinha para
pagá-los, mas ela não tinha conseguido melhor. Na verdade, ela era pior. Ela tinha
ouvido falar de Jesus Cristo, então ela veio por trás dele através da multidão e tocou a
franja de seu manto. Para ela pensou para si mesma, "se eu puder apenas tocar sua
roupa, eu vou ser curado." Imediatamente o sangramento parou, e ela poderia sentir
que ela tinha sido curada!
Jesus Cristo percebeu de uma vez que o poder de cura tinha saído dele, então ele
virou-se na multidão e perguntou: "quem tocou minhas roupas?" Então a mulher
assustada, tremendo na realização do que tinha acontecido com ela, veio e caiu aos
seus pés e disse-lhe que s Ele tinha feito. E ele disse-lhe: "filha, a tua fé fez-te bem.
Vá em paz. Você foi curado. "Mark 5:25-30. NLT
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Jesus Cristo tem poder sobre a natureza
Jesus Cristo poderia comandar o vento para ser ainda e o mar para ser calmo. Ele
podia andar sobre a água. Ele até ajudou o pescador a pegar uma rede completa de
peixes. Isso mostrou que ele sabe tudo e tem todo o poder sobre tudo o que ele fez.

Um dia Jesus Cristo disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado
do lago."
Então, eles entraram em um barco e começou.
No caminho
transversalmente, Jesus Cristo deitou-se para um cochilo, e enquanto dormia o vento
começou a subir. Uma tempestade feroz desenvolvida que ameaçou inundar-los, e
eles estavam em perigo real. Os discípulos o acordaram, gritando, "mestre, mestre,
vamos nos afogar!" Então, Jesus Cristo repreendeu o vento e as ondas furiosas. A
tempestade parou, e tudo estava calmo! Então ele perguntou-lhes: "onde está a sua
fé? " e eles estavam cheios de admiração e espanto. Eles disseram um ao outro,
"quem é este homem, que até mesmo os ventos e as ondas obedecê-lo? Lucas 8:2225 NLT
Naquela noite, seus discípulos foram até a costa para esperar por ele. Mas como a
escuridão caiu e Jesus Cristo ainda não tinha voltado, eles entraram no barco e foram
para o outro lado do lago em direção a Cafarnaum. Logo um vendaval varreu sobre
eles como eles rowed, eo mar cresceu muito áspero. Eles estavam a três ou quatro
milhas de distância quando de repente eles viram Jesus Cristo caminhando sobre a
água em direção ao barco. Eles estavam aterrorizados, mas ele chamou-lhes, "Eu
estou aqui! Não tenhas medo. "Então eles estavam ansiosos para deixá-lo entrar, e
imediatamente o barco chegou ao seu destino! John 6:16-21 NLT
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Jesus Cristo é Deus
O povo tinha dificuldade em compreender que Jesus Cristo é Deus. Ele disse a eles, e
eles simplesmente não obtê-lo. Até então, eles apenas pensaram em Deus como
sendo ne. Deus é um, mas ele também é três. Deus é o pai, o filho e o Espírito Santo.
Deus, o filho, é Jesus Cristo.
Um ovo é um ovo. É uma cela. Mas é também uma concha, uma gema, e um ovo
branco. É uma coisa, mas são três coisas. Isso pode ser muito difícil de entender.
Jesus Cristo disse: "Eu e o pai somos um só." A única coisa que pode significar é que
Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo nos disse que ele existia mesmo antes de Abraão,
que é a sua maneira de dizer-nos que ele sempre foi.

Jesus Cristo respondeu: "a verdade é que eu existia antes mesmo de Abraão nascer!"
John 8:58 NLT
Os líderes judeus o cercaram e perguntaram: "quanto tempo você vai nos manter em
suspense? Se você é o Messias, diga-nos claramente. "Jesus Cristo respondeu, " Eu
já lhe disse, e você não acredita em mim. A prova é o que faço em nome do meu pai.
Mas não acreditas em mim porque não fazes parte do meu rebanho. Minhas ovelhas
reconhecem minha voz; Eu os conheço, e eles me seguem. Eu lhes dou a vida eterna,
e eles nunca perecerão. Ninguém os arrebatará para longe de mim, porque meu pai os
deu a mim, e ele é mais poderoso do que qualquer outra pessoa. Então, ninguém pode
tirá-los de mim. O pai e eu somos um. "John 10:24-30 NLT
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Jesus Cristo teve que morrer
Se Jesus Cristo é Deus, como ele pode morrer? Por que ele tinha que morrer?
Ele fez isso por nós. Como Deus, ele não podia morrer, então ele se tornou um
homem para que ele pudesse morrer. Na Cruz, ele aceitou os pecados de todos os
homens e mulheres contra si mesmo. Como um homem perfeitamente inocente, ele
aceitou o pecado do homem contra Deus e a injustiça do homem contra o homem.
Quando Deus fez o mundo, ele fez tudo perfeito. Ele nos deu o dom da escolha.
Infelizmente, escolhemos o pecado que trouxe a morte ao mundo. Jesus Cristo estava
disposto a morrer por nós, porque ele nos ama.

Porque todos pecaram; todos se aquém do glorioso padrão de Deus. No entanto,
agora Deus em sua graciosa bondade nos declara inocente. Ele fez isso através do
Cristo Jesus Cristo, que nos libertou tirando nossos pecados. Porque Deus enviou
Jesus Cristo para tomar a punição por nossos pecados e para satisfazer a ira de Deus
contra nós. Somos feitos bem com Deus quando cremos que Jesus Cristo derramou
seu sangue, sacrificando sua vida por nós. Deus estava sendo inteiramente justo e
justamente quando ele não puniu aqueles que pecaram em épocas anteriores.
Romanos 3:23-25 NLT
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Jesus Cristo vive novamente
Algumas pessoas se irritou com Jesus Cristo. Eles não acreditavam que ele era o filho
de Deus. Puseram-no à morte enforcando-o numa cruz. Nós chamamos aquele dia
sexta-feira Santa.
Jesus Cristo morreu na Cruz. O sangue dele fugiu do corpo. O sangue dele corria
como o animal sacrificou as pessoas antes dele. Seu sangue foi derramado para lavar
nossos pecados.
Você já teve um animal de estimação que morreu? Você enterrou? Quando as coisas
morrem, e nós as enterramos, esse é o fim deles. Não foi o fim de Jesus Cristo. Jesus
Cristo havia prometido que ele ressuscitaria dos mortos. No terceiro dia ele se
levantava dos mortos. Nós chamamos aquele dia de Páscoa.
Jesus Cristo está vivo!

No início da manhã de domingo, como o novo dia estava amanhá, Maria Madalena e a
outra Maria saíram para ver o túmulo. De repente houve um grande terremoto, porque
um anjo do senhor desceu do céu e rolou de lado a pedra e sentou-se sobre ele. Seu
rosto brilhava como um relâmpago, e sua roupa era tão branca quanto a neve. Os
guardas tremiam de medo quando o viram, e eles caíram em um morto desmaiado.
Então o anjo falou com as mulheres. "Não tenha medo!" disse ele. "Eu sei que você
está procurando por Jesus Cristo, que foi crucificado. Ele não está aqui! Ele foi
levantado dos mortos, assim como ele disse que aconteceria. Venha, veja onde seu
corpo estava mentindo. E agora, vá rapidamente e diga a seus discípulos que ele foi
levantado dos mortos, e ele está indo à sua frente para a Galiléia. Você vai vê-lo lá.
Lembre-se, eu já lhe disse. "as mulheres correram rapidamente do túmulo. Eles
estavam muito assustados, mas também cheios de grande alegria, e correram para
encontrar os discípulos para lhes dar a mensagem do anjo. E como eles foram, Jesus
Cristo os conheceu. "Saudações" disse ele. E eles correram para ele, segurou os
pés, e adorou-o. Mateus 28:1-9 NLT
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Jesus Cristo foi para o céu
Depois que Jesus Cristo ressuscitou da sepultura na Páscoa, ele permaneceu na terra
por 40 dias para ensinar ao seu povo. Então, um dia ele disse que estava partindo,
mas vai voltar um dia. Ele voltará para levar aqueles que o amam ao céu. Quando era
hora de ele ir, ele ergueu as mãos para o céu. Ele levantou-se e desapareceu.
Seus discípulos viram isso, e eles tiveram muita alegria em contar aos outros sobre a
coisa feliz que eles testemunharam.
O céu é lindo. Jesus Cristo está no céu neste momento. Ele governa com Deus, o pai.
Jesus Cristo é chamado de cordeiro de Deus porque seu sangue foi derramado para
lavar nossos pecados, assim como as pessoas sacrificaram cordeiros há muito tempo.

Então Jesus Cristo os levou a Betânia, e erguendo as mãos para o céu, abençoou-os.
Enquanto ele os abençoava, ele os deixou e foi levado para o céu. Eles o adoraram e
depois voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria. E eles passavam todo o seu
tempo no templo, louvando a Deus. Lucas 24:50-53 NLT
E o anjo mostrou-me [no céu] um rio puro com a água da vida, claro como cristal,
fluindo do trono de Deus e do cordeiro, atravessando o centro da rua principal. Em
cada lado do Rio cresceu uma árvore da vida, tendo doze colheitas de frutas, com uma
colheita fresca a cada mês. As folhas foram usadas para a medicina curar as nações.
Já não haverá nada amaldiçoado. Para o trono de Deus e do cordeiro estará lá, e seus
servos irão adorá-lo. Apocalipse 22:1-3 NLT
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Jesus Cristo voltará
Jesus Cristo prometeu que voltará um dia. Não sabemos quando. Ele nos diz para
estarmos prontos.
Jesus Cristo prometeu que ele fez um lugar no céu para nós. Isso significa que ele virá
por nós.
Existe uma maneira de saber se você vai para o céu? Sim, há uma maneira. Jesus
Cristo disse: "Eu sou o caminho". Você pode pedir a Jesus Cristo para salvá-lo. Por
favor, leia a próxima página para saber como.

Mas somos cidadãos do céu, onde o Senhor Jesus Cristo vive. E estamos esperando
ansiosamente que ele retorne como nosso Salvador. Ele levará esses fracos corpos
mortais nossos e os mudará para corpos gloriosos como os seus, usando o mesmo
poder poderoso que ele usará para conquistar tudo, em todos os lugares. Philippians
3:20-21 NLT
Não se perturbe. Confie em Deus, agora confie em mim. Há muitos quartos na casa
do meu pai, e eu vou preparar um lugar para você. Se não fosse assim, eu diria
claramente. Quando tudo estiver pronto, eu vou buscá-lo, para que você sempre
estará comigo onde eu estou. John 14:1-3 NLT
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Você pode ir para o céu um dia?
Sim! Você pode ir para o céu um dia! Jesus Cristo prometeu que um dia poderíamos ir
para o céu. Ele disse que podíamos estar com ele e com Deus. Poderíamos estar
com todos os que Jesus Cristo salvou. Todos os que crêem em Jesus Cristo serão
salvos.
Você já ouviu os adultos dizerem que as melhores coisas da vida são de graça? Jesus
Cristo vai salvá-lo de graça. Você não pode gastar dinheiro para chegar ao céu. Você
não pode chegar ao céu fazendo coisas boas. Jesus Cristo fez tudo. Jesus Cristo
pode salvá-lo. Ele quer salvá-lo.

Você pode ser salvo se aceitar Jesus Cristo como seu Salvador.
Você pode ir para o céu se você aceitar Jesus Cristo como seu
Salvador. Para fazer isso, reze:
Meu Deus, lamento que às vezes eu faça coisas ruins. Eu sei que
Jesus Cristo pode me salvar dos meus pecados. Jesus Cristo, por
favor, entre no meu coração e seja meu Salvador. Por favor, me
ajude a tentar ser bom. Eu sei que às vezes eu poderia fazer coisas
ruins. Mas sei que me perdoará quando eu pedir. Obrigado por me
salvares. Amém.

Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos os
que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus não enviou seu filho ao
mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. John 3:16-17 NLT
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As pessoas más podem ir para o céu?
Quando Jesus Cristo estava na Cruz, havia dois ladrões pendurados em outras cruzes
porque eram ruins. Um dos ladrões zombou de Jesus Cristo e disse-lhe para descer
da Cruz e salvar todos eles se ele era realmente o filho de Deus. Jesus Cristo poderia
ter feito isso, mas isso não fazia parte do seu plano. O outro ladrão rosou o primeiro
ladrão e disse, nós merecemos morrer, mas este homem não fez nada de errado.
O segundo ladrão lamenta. Ele pediu a Jesus Cristo que se lembrasse dele. Jesus
Cristo disse-lhe, porque ele acreditava em Jesus Cristo, que hoje ele estaria no céu
com Jesus Cristo.

Um dos criminosos pendurados ao lado dele zombou, "Então você é o Messias, não é?
Prove-o salvando-se-e nós, também, enquanto você está nele! "mas o outro criminoso
protestaram, " você não teme a Deus mesmo quando você está morrendo? Nós
merecemos morrer por nossas más ações, mas este homem não fez nada de errado.
"Então ele disse, " Jesus Cristo, lembre-se de mim quando você entrar em seu reino.
"e Jesus Cristo respondeu: " Eu lhe asseguro, hoje você estará comigo no paraíso
[céu]." Lucas 23:39-43 NLT
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E a paz de Deus, que passa por
toda a compreensão, manterá os
vossos corações e as vossas
mentes no Cristo Jesus Cristo.
Philippians 4:7 RSV.
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