
 

 
Quem tem o Filho tem a vida; 
quem não tem o Filho de 
Deus não tem a vida. 

1 João 5:12 
______________ 

 
Graças a Deus, pois, pelo seu 
dom inefável. 

2 Coríntios 9:15 
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Disse ... Jesus: Eu sou a 
ressurreição e a vida; quem 
crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá. 

João 11:25 
 

 

VIDA EM SEU NOME 
de João 20:31      
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... o Filho de Deus, o qual me 
amou, e se entregou a si 
mesmo por mim. 
 

 Gálatas 2:20 
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por méio da fé; e isto não vem 
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vem de obras, para que 
ninguém se glorie. 
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