João 3:16
é para

você
Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o
Seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida
eterna. (João 3:16 ACRF)
“Porque Deus amou o mundo
de tal maneira …” Deus é o
Criador do mundo, e Ele ama
cada um de nós! Você faz
parte do mundo? Sim. Então
pode colocar o seu nome aí.

“…que deu o Seu
Filho unigênito.”
“Unigênito” significa
o único filho gerado
por alguém. Você
sabe quem é o Filho
unigênito de Deus? É
Jesus!

Deus, o Pai

Jesus, o Filho

O céu
é tão
lindo!

Eu sabia
que ia
gostar
dele assim!

“ para que todo aquele que nele crê…”
Você acredita em Jesus? Se acredita,
“todo aquele” está se referindo a você.
O versículo continua explicando que
é para que qualquer pessoa que
acreditar em Jesus “não pereça”, o que
significa que ela não será separada
de Deus nem impedida de viver no
céu, “mas tenha a vida eterna.”

Agora vejamos uma versão personalizada deste versículo, que inclua esta
informação. É uma mensagem que Deus queria que fosse para você!
João
3:16

Porque Deus,
Bíblia
da
Sagra

amou
[acrescente seu
nome aqui]

o criador do
mundo,
tanto que
Ele deu o
seu Filho
unigênito,
Jesus.

Se você acreditar em Jesus, não será separado de
Deus nem impedido de viver no céu e terá vida eterna.
Não é maravilhoso aprender sobre o amor de Deus por você? Ele ama você!
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