
VOCÊ  
CONHECE  

A FAMÍLIA DE  

DEUS?






Deus criou a família através do 
casamento entre um homem e 

uma mulher, quando disse: 

“É por isso que o homem deixa o seu 
pai e a sua mãe para se unir com a 
sua mulher, e os dois se tornam uma 
só pessoa.” (Gênesis 2:24)

DEUS CRIOU A FAMÍLIA
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O Senhor criou o homem para se 
relacionar com Deus, mas…


O homem pecou e sua 
amizade com Deus acabou:

“Deus expulsou o homem e no lado 
leste do jardim pôs os querubins e 

uma espada de fogo que dava voltas 
em todas as direções. Deus fez isso 
para que ninguém chegasse perto da 

árvore da vida.” (Gênesis 3:24)



DEUS QUER RESTAURAR 
NOSSO RELACIONAMENTO 

COM ELE ATRAVÉS DO NOVO 
NASCIMENTO (ESPIRITUAL) 

“Quem nasce de pais humanos 
é um ser de natureza humana; 
quem nasce do Espírito é um 

ser de natureza espiritual.”  
(João 3:6)



COMO NOS TORNAMOS FILHOS 
DE DEUS? 

“Porém alguns creram nele e o 
receberam, e a estes ele deu o direito 
de se tornarem filhos de Deus. Eles 
não se tornaram filhos de Deus pelos 
meios naturais, isto é, não nasceram 
como nascem os filhos de um pai 
humano; o próprio Deus é quem foi o 
Pai deles.” (João 1:12-13)




VOCÊ PRECISA RECEBER 
JESUS CRISTO COMO SEU 

SENHOR E SALVADOR PARA 
SE TORNAR FILHO E FAZER 
PARTE DA FAMÍLIA DE DEUS



SE VOCÊ QUER NASCER DE 
NOVO E FAZER PARTE DA 
FAMÍLIA DE DEUS, ENTÃO, 

ORE ASSIM:

SENHOR, MUITO OBRIGADO 
POR RESTAURAR O MEU 

RELACIONAMENTO CONTIGO 
ATRAVÉS DA MORTE DE SEU 

FILHO.
CONVIDO JESUS CRISTO 
PARA ENTRAR EM MINHA 
VIDA E O RECEBO COMO 

MEU SENHOR E SALVADOR. 
MUITO OBRIGADO POR ME 

ACEITAR NA FAMÍLIA DE 
DEUS. AMÉM






A PALAVRA CONFIRMA O 
NOSSO NOVO NASCIMENTO 

NA FAMÍLIA DE DEUS
“Pois vocês, pela viva e eterna 

palavra de Deus, nasceram de novo 
como filhos de um Pai que é imortal e 

não de pais mortais.”  (1Pedro 1:23)

“Nós éramos inimigos de Deus, mas 
ele nos tornou seus amigos por meio 
da morte do seu Filho. E, agora que 
somos amigos de Deus, é mais certo 
ainda que seremos salvos pela vida 

de Cristo.” (Romanos 5:10)






AGORA SOMOS UMA NOVA 
PESSOA PARA VIVERMOS UMA 

NOVA VIDA

“ele nos salvou porque teve 
compaixão de nós, e não porque 

nós tivéssemos feito alguma coisa 
boa. Ele nos salvou por meio do 
Espírito Santo, que nos lavou, 

fazendo com que nascêssemos de 
novo e dando-nos uma nova 

vida.” (Tito 3:5)






COMECE A FREQUENTAR UMA 
IGREJA PARA APRENDER E 

MELHORAR SEU 
RELACIONAMENTO COM DEUS 

“Sejam como criancinhas recém-
nascidas, desejando sempre o 
puro leite espiritual, para que, 
bebendo dele, vocês possam 
crescer e ser salvos.” (1Pedro 2:2)




Você nasceu espiritualmente

Você recebeu a Vida Eterna

Você se tornou filho de Deus

Você nasceu na Família de Deus

Deixou de ser inimigo de Deus



  


A partir de agora você é 
uma nova pessoa e faz 

parte da Família de Deus. 

Descubra o Amor de Deus 
Busque o conhecimento  

Você não está só! 
Comece a sua jornada de 

conhecimento.



Venha para a melhor aventura da 
sua vida! Estude, explore e 

pesquise informações sobre 
Deus, Jesus Cristo, Amor e Fé. 
Use o link, Digitalize o código 
abaixo para iniciar sua jornada 
pelo conhecimento do Criador. 

Faça as lições e desfrute do 
grande amor de Deus.


http://missoesurbanas.com/bem-vindo
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SIGA 
NOSSAS  
REDES 

SOCIAIS 

facebook.com/missoesurbanas.rio


twitter.com/missoesurbanas


youtube.com/missoesurbanas


instagram.com/missoesurbanas


flickr.com/photos/missoesurbanas


plus.google.com/+Missoesurbanascom


http://facebook.com/missoesurbanas.rio
http://twitter.com/missoesurbanas
http://youtube.com/missoesurbanas
http://instagram.com/missoesurbanas
http://flickr.com/photos/missoesurbanas
http://plus.google.com/+Missoesurbanascom
http://facebook.com/missoesurbanas.rio
http://twitter.com/missoesurbanas
http://youtube.com/missoesurbanas
http://instagram.com/missoesurbanas
http://flickr.com/photos/missoesurbanas
http://plus.google.com/+Missoesurbanascom







© 2018 MissõesUrbanas.Com - Trabalhando Para Alcançar 
Pessoas - All rights reserved

Este material foi produzido pelo ministério 
MissoesUrbanas.Com          


http://MissoesUrbanas.Com
https://www.missoesurbanas.com/
http://MissoesUrbanas.Com
https://www.missoesurbanas.com/

