
O DINHEIRO 

NÃO PODE

PREENCHER!

BEBIDA
E DROGA

NÃO PODEM
PREENCHER!

INSTRUÇÃO
NÃO PODE

 PREENCHER!

SEX0
NÃO PODE

PREENCHER!

FILOSOFIA E RELIGÃO
NÃO PODEM PREENCHER!

Sejamos francos:
Cada um tem um vazio dentro de 
si, e nós começamos a procurar 
coisas para preencher esse vazio.
  Tentamos as melhores coisas 
que o mundo tem para oferecer, 
mas ainda continuamos sentindo 
aquele vazio.

NÃO

 há nada que façamos que 
possa preencher este vazio.

MAS
Deus, por causa do Seu

amor para conosco,
providenciou a maneira
para preencher o vazio

que há em nós,
Ele nos deu Seu único Filho

JESUS,
para preencher esse vazio com

Seu Amor e Vida Eterna.

Preencha este vazio agora! 
Ore no seu coração e em voz 
alta a mais importante oração 
do mundo.

Deus e Pai, eu Te peço que 
perdoes os meus pecados.

Eu creio que Jesus Cristo, 
o Filho de Deus, morreu por 
mimna Cruz, e pelo Seu 
sangue vertido, meus pecados 
foram perdoados.

Eu creio, em meu coração, 
que Jesus ressuscitou dentre 
os mortos e eu O aceito agora 
como meu Senhor e Salvador 
e O convido para entrar em 
meu coração. Enche-me com 
Teu amor e dá-me a vida 
eterna. Amém.

Agora você é um crente...
• Ore a Deus diariamente em   
   nome de Jesus.
• Leia a Bíblia diariamente.
• Fale de Jesus a outros.
• Seja batizado nas águas.   
   (Mateus 28:19-20)
• Assista regularmente uma    
   igreja onde a Bíblia é pregada   
   e Jesus é honrado.
   (Hebreus 10:25)

 

COMO
PREENCHER                          

0 VAZIO? 

DEUS disse em Sua Palavra, a 
Bíblia...

• O vazio que há em nós é por 
causa do pecado.
“Pois todos pecaram e carecem da 
giória de Deus.”         Romanos 3:23

• Deus providenciou a maneira 
para preencher esse vazio.
“Sendo nós ainda pecadores, Jesus 
Cristo morreu por nós.” Romans. 5:8

“Mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna em Cristo Jesus nosso 
Senhor.”                       Romanos 6:23

•  Jesus é o Caminho!
“Eis que estou á porta, e bato; se 
alguém ouvir a minha voz, e abrir a 
porta, (do seu coração) entrarel em 
sua casa...”                 Apocalipse 3:20
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