
No principio, 
quando dues criou O 

homem, o homem teve uma 
imensa satifacâo E 

relacionamento com dues



Mas deus não criou o homem 
para ser como um robô que 
automaticamente o amasse e 
que estivesse em comunhão 
com ele.  Ele deu ao homem 

a possibilidade e liberdade de 
escolha.

O homem escolheu viver à sua 
própria maneira.



Homem Deus

To dos nós, tal como as 
ovelhas, nos desviamos 

E tomamos o nosso 
próprio caminho; E o 
senhor fez cair sobre 
ele A iniquidade de 

todos nós.

Pecado Isto causou uma 
separação entre 

dues E o homem. 
Dues ç santo E 

perfeito, 
enquanto que o 

homem É 
intimamente 

pecador E 
imperfeito.   

Separação 

Isaías 53:06



Pecado

Romanos 6:23

Morte

Separação

Porque o resultado 
do pecado É A 

morte, mas A oferta 
gratuita de deus É A 

vida eterna em 
Jesus cristo, nosso 

senhor.   

A continuação de 
uma vida em 

desobediência 
para com deus 

resulta em 
morte. 

DeusHomem



Pecado
Morte
Julgamento

Separação

Assim O homem 
Está destinado a 

morrer uma vez, E 
depois disso tera 

que enfrentar 
julgamento. 

Hebreus 9:27

Todos nos 
morreremos 

fisicamente E depois 
de morreremos 

teremos que 
enfrentar o 

julgamento chegará 
o dia quando deus 
julgará as ações e 

pensamentos de 
todos os homens e 

mulheres.

Homem Deus



Pecado
Morte
Julgamento
Inferno

Separação

Se o nome de 
alguém não foi 

encontrado escrito 
no livro da vida, foi 
lançado no lago de 

fogo.

Apocalipse 20:15

O julgamento 
de dues cairá 

sobre o homem 
profano 

resultando 
numa 

separacão 
eterna dele, 
que a biblia 

chama inferno.

Homem Deus



Separação

Obras

Religiáo

Dinheiro

Relacionamento

Isto da origem 
suma imagem 
infeliz do homem 
à beira do 
abismo. Então nós 
passamos os 
nossos dias 
tentando nos 
aproximar de 
deus. Através 
de…. 

Homem Deus



Separação

O
bras

Religiáo

Relacionam
ento

D
inheiro

O homem quer 
fazer as coisas 
à sua maneira, E 
isto É um 
grande 
problema.  Mas 
o caminho de 
dues!!!

Homem Deus



Separação

Efesios 2:8-9

Pois vocês são salvos 
pela graça, por meio 
da fe, E isto não vem 
de vocês, É dom de 
dues; não por obras, 
para que ninguém se 

glorie. 

A biblia diz que 
nós próprios 
não podemos 
preencher essa 
lacuna, só deus 
poderá fazê-lo 
através da sua 
graça.

Homem Deus



 Jesus CristoDeus tem o 
Remédio.  
Apendas uma 
ponte pode 
atravessar O 
abismo que existe 
entre O homem E 
Deus, E A ponte É 
jesus cristo E A 
sua morte na 
cruz.

Homem Deus



Jesus Cristo
Deus demonstrou 
O seu próprio 
amor por nós 
nisto: cristo 
morreu em nosso 
favor quando 
ainda éramos 
pecadores.

Romanos 5:8

Remédio de deus

Homem Deus



Jesus Cristo Cristo tornou 
possível que nos 
voltássemos para 
O lado de deus E 
que sentíssemos 
A sua promessa 
de uma vida 
abundante somos 
chamados por 
deus para….

Homem Deus

1 Peter 3:18

Cristo morreu 
pelos nossos 

pecados uma vez 
por todas, O 
justo E pelo 
injusto para 

conduzir-nos a 
deus.



Jesus Cristo Arrependimentonos 
arrependemos, 
pedirmos perdão 
e desviarmos 
nos do mau 
caminho.

Marcos 1:15

“O tempo É checado, 
O reino de deus está 

próximo 
arrependam-se e 
creiam nas boas 

novas.

Homem Deus



Jesus Cristo A palavra crer 
significa ter fé, 
ter confiança em 
cristo.  Não 
somente saber 
acerca dele, mas 
ter um 
relacionamento 
com e le.  

Crê
Contudo aos que o 
receberam, aos que 

creram em seu 
nome, deu-lhes o  

direito de se 
tornarem filhos de 

deus. 

João 1:12

Arrepende-te

Homem Deus



Jesus Cristo Finalmente nós 
jesus cristo 
através da oração 
e pedimos que ele 
entre em nossas 
vidas como 
senhor e nosso 
salvador. 

Aceitar
Eis que estou à 

porta e bato.  se 
alguém ouvir a 

minha voz e abrir 
a porta entrarei e 
cearei com ele, e 

ele comigo. 

Apocalipse 3:20Crê
Arrepende-te

Homem Deus



João 5:24

Eu lhes asseguro 
quem ouve a 
minha palavra e 
crê naquele que me 
enviou tem a vida 
eterna e não será 
condenado, mas já 
passou da morte 
par a vida.

• Tem avida 
eterna
• Não é 
condenado
• Passou da 
morte para a 
vida

Jesus Cristo 

ReceverCrê
Arrepende-te

Homem Deus



Jesus Cristo 

Se você estivess neste particular esquema 
onde você estaria?!

Onde você gostaria de estar?

Homem Deus



Jesus Cristo 

O que poderá estar impedindo você de 
oração neste momento e de receber 

jesus cristo como seu senhor e salvador?  

Homem Deus



Matthew 11:28

Se você realmente reconhecer jesus 
cristo como seu senhor e salvador e 
gostaria de entregar a sua vida a ele 

então fale com deus e peça-lhe que ele 
seja o primeiro e o mais importante da 

sua vida.

“Venham a mim todos os que estão 
cansados e sobrecarregados, E lhes darei 

descanço”



604 Columbia Street, Suite 400
New Westminster, BC
E-mail: 
office@discipleshipint.org

Se você fez esta oração para 
receber cristo, por favor 

contacte-nos para que possa 
mos dar-lhe informação de 
como poderá crescer na fé.!

Se tem alguma pergunta àcerca 
de jesus christo ou de 

Discipleship International por 
favor contacte-nos. 


