
Seja um Exemplo de Jesus!
Você pode mostrar Jesus para os outros todos os dias.

Você pode ser um exemplo do amor e da consideração 
de Jesus para que outros possam conhecê-lO ao 
observar você.

Você pode  

mostrar o amor de 

Jesus ao seu irmãozinho 

compartilhando seus 

brinquedos com Ele.



Quando você é educado, amável e amigável, está 
mostrando para as pessoas como Jesus é.

As pessoas não podem ver 
Jesus, mas podem ver um 
reflexo dEle na maneira 
como você age e no que 
diz.

Quando as  
pessoas veem você ter 
consideração e ser altruísta, 
isso as leva a pensar que 
Jesus também se importa 
com elas e as ama.

Veja só querido. 

Que bela família.

Papai, 

você poderia me

 passar o sal?

Obrigado por 

nos trazer a este 

restaurante.

Elas me  

fazem acreditar que  

Deus nos ama.

Que crianÇas  

agradecidas!

Minha irmã 

e eu fizemos cartões 

para você. Muito obrigada 

pela comida deliciosa 

que você vende. Deus te 

abenÇoe!

Que crianÇas 

mais educadas e 

felizes.



Outra forma de 
você levar Jesus à 
vida das pessoas é 
orando por elas.

Através do seu exemplo e orações, você pode 
ser o presente de esperança e amor para os 
outros!
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Jesus, por  

favor ajude o Sr. Xavier 

hoje enquanto fala de 

Você para as crianÇas 

da aldeia. 

Essa oraÇão foi 

uma grande ajuda. A 

distribuição foi ótima!

Surpresa!

Obrigada por  

ajudar o Sr. Tomás 

hoje na distribuiÇão 

dos alimentos para os 

necessitados.

A oraÇão funciona.  

Eu estou gostando de 

ensinar estas crianÇas 

sobre Jesus!

Pr
es

en
te

de
 Je

su
s

http://www.mywonderstudio.com/

