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Confiar

Natureza

“Confia no SENHOR de todo o
teu coraçäo, e näo te estribes
no teu próprio entendimento.
6 Reconhece-o em todos os
teus caminhos, e ele
endireitará as tuas veredas.”
Provérbios 3:5, 6 (ACF)

“Os céus declaram a
glória de Deus e o
firmamento anuncia a
obra das suas mäos. ”
Salmos 19:1 (ACF)

A Lei de Deus

Plano de Deus
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“Se me amais, guardai os
meus mandamentos.”
João 14:15 (ACF)

“Qualquer que comete
pecado, também comete
iniqüidade; porque o pecado é
iniqüidade* 1 João 3:4 (ACF)
* A KJV traduz isso como

“E dará à luz um filho e
chamarás o seu nome
JESUS; porque ele
salvará o seu povo dos
seus pecados.”
Mateus 1:21 (ACF)

“pecado é a transgressão da lei”
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Perdão

Sábado

“Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para
nos perdoar os pecados, e nos
purificar de toda a injustiça..”
1 João 1:9 (ACF)

“E havendo Deus acabado
no dia sétimo a obra que
fizera, descansou no sétimo
dia de toda a sua obra, que
tinha feito.
E abençoou Deus o dia
sétimo, e o santificou;
porque nele descansou de
toda a sua obra que Deus
criara e fizera.”
Gênesis 2:2, 3 (ACF)
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Esperança para o
Futuro
“Aguardando a bemaventurada esperança e o
aparecimento da glória do
grande Deus e nosso Salvador
Jesus Cristo;” Tito 2:13
“Eis que vem com as nuvens, e
todo o olho o verá, até os
mesmos que o traspassaram;
e todas as tribos da terra se
lamentaräo sobre ele. Sim.
Amém.” Apocalipse 1:7 (ACF)
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Amor de Deus

“Mas Deus prova o seu
amor para conosco, em
que Cristo morreu por
nós, sendo nós ainda
pecadores.”
Romanos 5:8 (ACF)
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Sin Entra

“Porque o salário do pecado

é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida
eterna, por Cristo Jesus
nosso Senhor.”
Romanos 3:23 (ACF)

A Lei de Deus
“E Jesus disse-lhe: Amarás o
Senhor teu Deus de todo o
teu coraçäo, e de toda a tua
alma, e de todo o teu
pensamento.
Este é o primeiro e grande
mandamento.
E o segundo, semelhante a
este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo.”
Mateus 22:37-39 (ACF)

Criador

“No princípio criou Deus
os céus e a terra.”
Gênesis 1:1 (ACF)
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Ressurection

Vida Eterna

Salvação

“Porque primeiramente
vos entreguei o que
também recebi: que Cristo
morreu por nossos
pecados, segundo as
Escrituras,
4 E que foi sepultado, e
que ressuscitou ao
terceiro dia, segundo as
Escrituras.:”
1 Coríntios 15:3, 4 (ACF)

“E a vida eterna é esta:
que te conheçam, a ti só,
por único Deus
verdadeiro, e a Jesus
Cristo, a quem enviaste.”
João 17:3 (ACF)

“Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo
aquele que nele crê näo
pereça, mas tenha a vida
eterna.” João 3:16 (ACF)
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Vencer o Pecado
“Sujeitai-vos, pois, a
Deus, resisti ao diabo, e
ele fugirá de vós.
Chegai-vos a Deus, e ele
se chegará a vós.
Alimpai as mäos,
pecadores; e, vós de
duplo ânimo, purificai os
coraçöes.” (ACF)
Tiago 4:7, 8
15

Jesus Volta

“Porque o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com
a trombeta de Deus; e os
que morreram em Cristo
ressuscitaräo primeiro.”
1 Tessalonicenses 4:16
(ACF)
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