
O Caminho
para a Vida



No princípio era o Verbo, e o Verbo  
estava com Deus, e o Verbo era Deus.  
Todas as coisas foram feitas por  
intermédio dele, e, sem ele,  
nada do que foi feito se fez. 
– João 1:1, 3

Pois, nele, foram  
criadas todas as coisas,  
nos céus e sobre a terra,  
as visíveis e as invisíveis,  
sejam tronos, sejam soberanias,  
quer principados, quer potestades.  
Tudo foi criado por meio dele e para ele.
– Colossenses 1:16

1. Jesus Cristo é o Criador e Senhor

Cristo…o qual é 
sobre todos, Deus 
bendito para 
todo o sempre. 
Amém!
– Romanos 9:5b
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Portanto, assim como por um só homem entrou o 
pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim 
também a morte passou a todos os homens, porque 
todos pecaram.
– Romanos 5:12 

Porque o salário do pecado  
é a morte, mas o dom  

gratuito de Deus é a vida  
eterna em Cristo Jesus,  

nosso Senhor.
– Romanos 6:23

Pois todos pecaram  
e carecem da  

glória de Deus.
– Romanos 3:23

Então, a cobiça, depois de haver concebido, 
dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez 

consumado, gera a morte.
– Tiago 1:15

2. O pecado traz morte



E o Verbo se fez carne  
e habitou entre nós.

–João 1:14a

O qual não cometeu pecado,  
nem dolo algum se achou 
em sua boca.
– 1 Pedro 2:22

Ela dará à luz um filho 
e lhe porás o nome 
de Jesus, porque ele 
salvará o seu povo dos 
pecados deles. Ora, 
tudo isto aconteceu 
para que se cumprisse 
o que fora dito pelo 
Senhor por intermédio 
do profeta: Eis que a 
virgem conceberá e dará 
à luz um filho, e ele será 
chamado pelo nome de 
Emanuel (que quer dizer: 
Deus conosco).
– Mateus 1:21-23 

3. Jesus é o Filho de Deus
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Mas Deus prova  
o seu próprio amor para conosco  
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo  
nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo 
justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
– Romanos 5:8-9

 Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo!

– João 1:29b

Ele nos libertou do império das trevas e nos 
transportou para o reino do Filho do seu  

amor, no qual temos a redenção,  
a remissão dos pecados.

– Colossenses 1:13-14 

Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e 
sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, 
por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, 
a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, 
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
– Hebreus 2:14-15

4. Jesus entregou Sua vida por nós
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Sabedores de que, havendo Cristo 
ressuscitado dentre os mortos, já não morre; 

a morte já não tem domínio sobre ele.
– Romanos 6:9

E aquele que vive; E aquele que vive; 
estive morto, mas eis estive morto, mas eis 
que estou vivo pelos que estou vivo pelos 
séculos dos séculos séculos dos séculos 
e tenho as chaves da e tenho as chaves da 
morte e do inferno.morte e do inferno.
– Apocalipse 1:18 – Apocalipse 1:18 

Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse:  Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse:  
Não temais; porque sei que buscais Jesus,  Não temais; porque sei que buscais Jesus,  
que foi crucificado. Ele não está aqui;  que foi crucificado. Ele não está aqui;  
ressuscitou, como tinha dito.  ressuscitou, como tinha dito.  
Vinde ver onde ele jazia.Vinde ver onde ele jazia.
– Mateus 28:5-6 – Mateus 28:5-6 

Disse-lhe Jesus:  
Eu sou a ressurreição e a vida.  

Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
–João 11:25 

5. Cristo conquistou a Morte
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Se, com a tua boca,  
confessares Jesus  
como Senhor e,  
em teu coração,  
creres que Deus o  
ressuscitou dentre  
os mortos, serás salvo.
– Romanos 10:9

Respondeu-lhe Jesus: 
Eu sou o caminho,  
e a verdade, e a vida; 
ninguém vem ao  
Pai senão por mim.
– João 14:6

Se confessarmos  
os nossos pecados,  

ele é fiel e justo  
para nos perdoar  
os pecados e nos  

purificar de  
toda injustiça.

– 1 João 1:9

Por isso, também pode 
salvar totalmente os que 

por ele se chegam a Deus, 
vivendo sempre para 

interceder por eles.
– Hebreus 7:25

6. Jesus é o caminho para a Vida Eterna



Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna.
– João 3:16

Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto  
não vem de vós; é dom de Deus; não de obras,  

para que ninguém se glorie. – Efésios 2:8-9

Se, porém, andarmos na luz, como ele 
está na luz, mantemos comunhão uns 

com os outros, e o sangue de Jesus,  
seu Filho, nos purifica  

de todo pecado.
– 1 João 1:7 
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