Deus ama você e por isso mandou Seu
Filho Jesus Cristo ao mundo para pagar
o preço dos seus pecados. Seu sangue
era santo, porque Ele era um Deus
perfeito e um homem perfeito, nascido
de uma virgem, através de um milagre
do Espírito Santo. O sangue de Jesus
não continha o pecado da linhagem de
Adão, o pai da raça humana. Ele veio
de Deus o Pai.
O sangue de Jesus é o preço
suficiente para libertá-lo das garras
do diabo. Deus se agrada quando vê
que a sua fé está baseada no sangue
derramado por Jesus para comprá-lo.
Agora você não precisa perder. Agora
você pode vencer: todos os dias...
sempre!
Dê as costas para os seus pecados
que levam você à derrota. Volte-se para
Cristo e vença. Peça para Jesus salvar
você AGORA. Peça para que Ele entre em
sua vida. A Bíblia diz: "Todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo."

Satanás, o diabo, (que é um ser real)
veio para roubar, para matar e destruir
você: ele quer que você seja derrotado.
Jesus Cristo veio a este mundo para
dar vida ABUNDANTE: Ele quer que
você vença.
Todos os líderes religiosos que já
morreram continuam mortos. Confúcio,
Maomé, Buda, Krishna: nenhum deles
saiu da sua sepultura, ressuscitando
dos mor tos. Mas Jesus sim, Ele
ressuscitou dentre os mortos. Jesus
Cristo não veio a este mundo para
ser um líder religioso. Ele veio para
dar vida para que você possa ser um
vencedor.
Adão, foi o primeiro homem que viveu
na terra. Ele desobedeceu a Deus e
obedeceu a Satanás. Foi por causa
disso que o pecado e a morte entraram
no mundo. Deus é a fonte da vida e
quando Adão, representante da raça
humana, apartou-se de Deus, ele trouxe
a morte aos homens.

"Perder" significa "fracassar ou
desperdiçar a oportunidade". "Perder"
é o oposto de "vencer". Nos Jogos
Olímpicos o alvo é "vencer". O mesmo
acontece no Grande Jogo: o jogo da
vida.
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WWW.REALMIRACLES.ORG
Handley WORLD SERVICESSM Publishing
P.O. Box 1001 - Bonsall, CA 92003 USA

Se você deseja saber mais sobre
Como Vencer ou quer receber literatura
grátis para distribuir a outros, escreva
para:
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"Senhor Jesus, quero ganhar a vida
eterna. Sei que você pagou para todos
os meus pecados com o sangue precioso. Viro longe dos meus pecados.
Arrependo-me. Ajude-me a viver para
você."
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