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ComeçoComeço

Sl 119.105 A tua palavra é 
lâmpada para guiar os 
meus passos, é luz que 
ilumina o meu caminho.

Mc 6.31 Então ele lhes disse: 
Venham! Vamos sozinhos 
para um lugar deserto a fim 
de descansarmos um pouco.

Ec 4.12 Uma corda 
de três cordões é 
difícil de arrebentar.



Cordão 1Cordão 1

At 17.24 Deus, 
que fez o mundo e 
tudo o que nele 
existe, é o Senhor do 
céu e da terra.

Gn 1.26 Aí ele disse: 
Agora vamos fazer 
os seres humanos, 
que serão como nós, 
que se parecerão 
conosco.

Sl 63.1 Ó Deus, 
tu és o meu 
Deus; procuro 
estar na tua 
presença.

At 17.28b Nós 
também somos 
filhos dele.

At 17.27 Ele fez isso 
para que todos 
pudessem procurá-lo e 
talvez encontrá-lo, 
embora ele não esteja 
longe de cada um de 
nós.

At 17.26 De um só homem 
ele (Deus) criou todas as 
raças humanas para 
viverem na terra. Antes de 
criar os povos, Deus 
marcou para eles os 
lugares onde iriam morar e 
quanto tempo ficariam lá.



Cordão 1Cordão 1

Sl 139.14 Eu te louvo 
porque me fizeste de 
modo especial e 
admirável. Tuas obras 
são maravilhosas! NIV

Ap 4.11 Senhor nosso e 
nosso Deus! Tu és digno 
de receber glória, honra 
e poder, pois criaste 
todas as coisas; por tua 
vontade elas foram 
criadas e existem.

Sl 115.15-16 Que vocês 
sejam abençoados pelo 
SENHOR, que fez os 
céus e a terra! Os céus 
pertencem somente ao 
SENHOR, mas a terra ele 
deu aos seres humanos.

2Co 6.18 E o Senhor 
Todo-Poderoso 
diz: ... Eu serei o pai 
de vocês, e vocês 
serão meus filhos e 
minhas filhas.

Mt 28.18 Então 
Jesus chegou perto 
deles e disse: Deus 
me deu todo o poder 
no céu e na terra.

Mt 19.26 Jesus olhou 
para eles e respondeu: 
Para os seres 
humanos isso não é 
possível; mas, para 
Deus, tudo é possível.



Cordão 2Cordão 2

Jo 3.16 Porque Deus amou o 
mundo tanto, que deu o seu 
único Filho, para que todo 
aquele que nele crer não morra, 
mas tenha a vida eterna.

Lc 19.10 Porque o Filho 
do Homem veio buscar 
e salvar quem está 
perdido.

1Co 15.3-4 Eu passei para vocês o 
ensinamento que recebi e que é da mais 
alta importância: Cristo morreu pelos 
nossos pecados, como está escrito nas 
Escrituras Sagradas; ele foi sepultado e, 
no terceiro dia, foi ressuscitado, como 
está escrito nas Escrituras;

Rm 3.23-24 Todos pecaram e 
estão afastados da presença 
gloriosa de Deus. Mas, pela sua 
graça e sem exigir nada, Deus 
aceita todos por meio de Cristo 
Jesus, que os salva.



Cordão 2Cordão 2

2Co 5.17 Quem está 
unido com Cristo é uma 
nova pessoa; acabou-se o 
que era velho, e já chegou 
o que é novo.

Ef 1.18-19 Peço que Deus abra a 
mente de vocês para que vejam a luz 
dele e conheçam  … como é grande 
o seu poder que age em nós, os que 
cremos nele. … Cristo reina sobre 
todos os governos celestiais, 
autoridades, forças e poderes.

1Jo 1.9 Mas, se confessarmos 
os nossos pecados a Deus, ele 
cumprirá a sua promessa e fará 
o que é correto: ele perdoará os 
nossos pecados e nos limpará 
de toda maldade.

1Jo 2.2  É por meio do próprio 
Jesus Cristo que os nossos 
pecados são perdoados. E não 
somente os nossos, mas 
também os pecados do mundo 
inteiro.



Cordão 3Cordão 3

Ef 1.13 Quando vocês ouviram 
e creram na palavra da 
verdade, o evangelho que os 
salvou, vocês foram selados em 
Cristo com o Espírito Santo da 
promessa. NVI

2Ti 1.7 Pois o Espírito que 
Deus nos deu não nos torna 
medrosos; pelo contrário, o 
Espírito nos enche de poder e 
de amor e nos torna prudentes.

2Co 3.17 Ora, o Senhor é o Espírito e, 
onde está o Espírito do Senhor, ali há 
liberdade. NVI



Cordão 3Cordão 3

Jo 14.26 Mas o Auxiliador, o 
Espírito Santo, que o Pai vai enviar 
em meu nome, ensinará a vocês 
todas as coisas e fará com que 
lembrem de tudo o que eu disse a 
vocês.

Rm 8.16 O Espírito de 
Deus se une com o nosso 
espírito para afirmar que 
somos filhos de Deus.

Lc 11.24-26 Quando um espírito 
mau sai de alguém, anda por 
lugares sem água, procurando 
onde descansar, mas não 
encontra. Então diz: “Vou voltar 
para a minha casa, de onde 
saí.” Aí volta e encontra a casa 
varrida e arrumada. Depois sai e 
vai buscar outros sete espíritos 
piores ainda, e todos ficam 
morando ali. Assim a situação 
daquela pessoa fica pior do que 
antes.



Cordão 4Cordão 4

Sl 62.8 Confie sempre em 
Deus, meu povo! Abram o 
coração para Deus, pois 
ele é o nosso refúgio.

Jo 10.10 O ladrão, satanás, 
só vem para roubar, matar e 
destruir; mas eu, Jesus, vim 
para que as ovelhas tenham 
vida, a vida completa.

1Jo 3.8b E o Filho de 
Deus veio para isto: 
para destruir o que o 
Diabo tem feito.

Cl 1.10 Desse modo, vocês 
poderão viver como o Senhor 
quer e fazer sempre o que agrada 
a ele. Vocês vão fazer todo tipo 
de boas ações e também vão 
conhecer a Deus cada vez mais. 



Cordão 4Cordão 4

Lc 10.27 O homem respondeu: „Ame o Senhor, 
seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, 
com todas as forças e com toda a mente. E ame 
o seu próximo como você ama a você mesmo.“

Hb 13.5-6 Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e 
fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: „Eu 
nunca os deixarei e jamais os abandonarei.“ Portanto, sejamos 
corajosos e afirmemos: „O Senhor é quem me ajuda, e eu não 
tenho medo. Que mal pode alguém me fazer?“



Cordão 5Cordão 5

Ef 3.10Ef 3.10 E isso aconteceu a fim de que agora, por  E isso aconteceu a fim de que agora, por 
meio da Igreja, as autoridades e os poderes meio da Igreja, as autoridades e os poderes 
angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria 
de Deus em todas as suas diferentes formas.de Deus em todas as suas diferentes formas.

Hb 10.24-25 Pensemos uns nos outros a fim de 
ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o 
bem. Não abandonemos, como alguns estão 
fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões.



Cordão 5Cordão 5

1Jo 5.14 Quando estamos na presença de Deus, 
temos coragem por causa do seguinte: se 
pedimos alguma coisa de acordo com a sua 
vontade, temos a certeza de que ele nos ouve.

Ap 7.9 Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande, 
que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, 
tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e 
do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas 
de palmeira nas mãos.



Cordão 6Cordão 6

Mc 16.15 Então ele disse: 
Vão pelo mundo inteiro e 
anunciem o evangelho a 
todas as pessoas.

Mc 1.17 Jesus lhes 
disse: Venham comigo, 
que eu ensinarei vocês 
a pescar gente.

At 22.15 Pois você será 
testemunha dele (de Deus) 
para dizer a todos aquilo 
que você tem visto e 
ouvido.



Cordão 6Cordão 6

Mt 28.18-20 Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me 
deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os 
povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, e 
ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. 
E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim 
dos tempos.

Jo 20.21 Então Jesus disse de novo: Que a paz 
esteja com vocês! Assim como o Pai me enviou, 
eu também envio vocês.



ExtraExtra

Dt 33.27 O Deus Eterno 
é o nosso protetor; ele 
sempre nos protege 
com os seus braços.

Am 5.14 Procurem fazer o que é 
certo e não o que é errado, para 
que vocês vivam. Assim será 
verdade o que vocês dizem, isto 
é, que o SENHOR, o Deus Todo-
Poderoso, está com vocês.

Gl 4.8 No passado vocês 
não conheciam a Deus e 
por isso eram escravos de 
deuses que, de fato, não 
são deuses.



ExtraExtra

Fp 4.4-5 Tenham sempre alegria, unidos com o 
Senhor! Repito: tenham alegria! Sejam amáveis 
com todos. O Senhor virá logo.

2 Ts 3.3  Mas o 
Senhor Jesus é fiel. 
Ele lhes dará forças e 
os livrará do Maligno.
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