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Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Afaste da sua boca as palavras perversas; fique longe dos seus lábios a maldade.
Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você.
Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros.
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda; afaste os seus pés da maldade.
Provérbios 4:23-27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não viaje na maionese, não ache que tudo aquilo que você vê nos filmes, animes etc.
Identifique os heróis do mundo real, os heróis da fé
Foi Deus que nos criou, ele criou a humanidade.
Mas o mal entrou na criação de Deus
O Homem resolveu pecar, fazer o que é errado, desobedecer a Deus.
Deus usa os heróis da vida real, os heróis da fé, como exemplo, Noé.
Noé teve fé ao construir uma arca para salvar a sua família, numa época em que não existia
nem chuva, ele creu e obedeceu.
José também foi herói, foi de escravo a governador do Egito e salvou toda a sua família.
Jesus fez uma promessa, de um mundo perfeito, onde não há morte, choro.
A nossa esperança é a de que um mundo perfeito nos aguarda.
Não perca muito tempo nas distrações, assistindo filmes, animes, tv, etc, não deixe de focar no
céu.

A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor
Jesus Cristo.
Filipenses 3:20
•
•
•
•

Você é um extraterrestre nesta terra, você só está passando um tempo nessa terra!
No céu não tem nada de mal, só alegria!
Você está querendo, desejando ir pro céu?
Não importa o que você está passando de dificuldade aqui, no céu isso não importa!

Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas
unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Apocalipse 21:27

• Jesus morreu pra pagar os nossos pecados.
• A partir do momento que temos Jesus como Senhor e Salvador nossos pecados são jogados no
mar do esquecimento.
• Se esforce pra não continuar pecando.
• Se esforce de verdade, entenda que cada pecado que cometemos é mais uma chicotaca, mais
um prego em Jesus.
• Se esforce para trazer seus amigos para a igreja!
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou
dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação.
Romanos 10:9,10
•
•
•
•
•
•
•

Entenda e tenha a certeza que Jesus é o Senhor da sua vida!
Faça tudo o que o Senhor lhe mandar fazer!
Se você pecar, peça o perdão de Deus e se arrependa.
Jesus quer que sejamos santos porque ele é santo!
Jesus sentia fome, frio calor, por tudo o que a gente passa ele passou, tudo isso pra nos salvar!
Você precisa querer ir pro céu e precisa tomar uma atitude!
A certeza de que vamos pro céu é quando temos o Espírito Santo de Deus está na nossa vida,
ele é o nosso bilhete pro céu.

