Mãe / Pai: O maior problema da vida de
uma criança é Salvação. Será que ele /
ela experimentar e viver a vida em sua
própria força ou vai virar eles próprios
durante a Deus ... faça-o Senhor ...
aprender a ouvir a voz dele. Sua igreja
poderia utilizar várias cartões de
cachos para manter no altar ou porta
da frente?

e que desde a infância sabes as
sagradas letras, que podem fazer-te
sábio para a salvação, pela que há
em Cristo Jesus.
2 Timóteo 3:15

E se o justo dificilmente se salva, onde
comparecerá o ímpio pecador?
1 Pedro 4:18

De sorte que, meus amados, do modo
como sempre obedecestes, não como na
minha presença somente, mas muito
mais agora na minha ausência, efetuai a
vossa salvação com temor e tremor;
Philippians 2:12

desejai como meninos recém-nascidos, o
puro leite espiritual, a fim de por ele
crescerdes para a salvação,
1 Pedro 2:2

que pelo poder de Deus sois guardados,
mediante a fé, para a salvação que está
preparada para se revelar no último
tempo;
1 Pedro 1:5

Porque não me envergonho do
evangelho, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê;
primeiro do judeu, e também do grego.
Romanos 1:16

Mas o meu justo viverá da fé; e se ele
recuar, a minha alma não tem prazer
nele.
Hebreus 10:38

(porque diz: No tempo aceitável te
escutei e no dia da salvação te socorri;
eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui
agora o dia da salvação);
2 Coríntios 6:2

E, como aos homens está ordenado
morrerem uma só vez, vindo depois o
juízo,
Hebreus 9:27

alcançando o fim da vossa fé, a salvação
das vossas almas.
1 Pedro 1:9
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como escaparemos nós, se descuidarmos
de tão grande salvação? A qual, tendo
sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
foi- nos depois confirmada pelos que a
ouviram:
Hebreus 2:3

Mas a qual dos anjos disse jamais:
Assenta-te ã minha direita até que eu
ponha os teus inimigos por escabelo de
teus pés?
Hebreus 1:13

Porque a graça de Deus se manifestou,
trazendo salvação a todos os homens,
Tito 2:11

no qual também vós, tendo ouvido a
palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação, e tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da
promessa,
Efésios 1:13

Porque a tristeza segundo Deus opera
arrependimento para a salvação, o qual
não traz pesar; mas a tristeza do mundo
opera a morte.
2 Coríntios 7:10

E em nenhum outro há salvação; porque
debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, em que devamos
ser salvos.
Atos 4:12

que nos salvou, e chamou com uma santa
vocação, não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu próprio propósito e a
graça que nos foi dada em Cristo Jesus
antes dos tempos eternos,
2 Timóteo 1:9

Mas nós devemos sempre dar graças a
Deus por vós, irmãos, amados do Senhor,
porque Deus vos escolheu desde o
princípio para a santificação do espírito e
a fé na verdade,
2 Tessalonicenses 2:13

pelo qual também sois salvos, se é que o

Tomai também o capacete da salvação, e
a espada do Espírito, que é a palavra de
Deus;
Efésios 6:17

não em virtude de obras de justiça que
nós houvéssemos feito, mas segundo a
sua misericórdia, nos salvou mediante o
lavar da regeneração e renovação pelo
Espírito Santo,
Tito 3:5

e com todo o engano da injustiça para os
que perecem, porque não receberam o
amor da verdade para serem salvos.
2 Tessalonicenses 2:10

conservais tal como vo-lo anunciei; se
não é que crestes em vão.
1 Coríntios 15:2

