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Ao Sr.___________________________________________
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Ao abrir esta Bíblia, livro dos livros, encontramos
várias razões para ler a mesma, mais de trinta mil
promessas e um só caminho, Jesus. Em João 14.6
disse Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim.” Apocalipse 1.3
nos diz: “Bem aventurado aquele que lê, e os que
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No Antigo Testamento, em Josué 1.8 está escrito:
“Não se aparte da tua boca o livro desta lei; medita
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Sabedora de tais verdades, é que a UMESC, com
muito respeito à liberdade de culto, lhe oferece este
manancial, palavras que poderão conduzi-lo à “Vida
Eterna” por meio de Jesus Cristo, “autor e
consumador da nossa fé”.
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Camboriú, SC, em ____ de ______________20___
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ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas
que nela estão escritas; porque o tempo está próximo.”
nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então
farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente
te conduzirás.” Isaías 55.6 nos diz: “Buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.”
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Procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa
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