Mãe / Pai:
O maior problema da vida de uma
criança é Salvação. Será que ele / ela
experimentar e viver a vida em dele
própria força ou vai virar eles próprios
durante a Deus ... faça-o Senhor ...
aprender a ouvir a dele voz. Print alguns
destes cartões para o altar em sua igreja?
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Desde pequenino conheces as santas
Escrituras. São elas que te dão a
verdadeira sabedoria e que conduzem à
salvação, pela fé em Cristo Jesus.
2 Timóteo 3:15

Como diz a Escritura:Se os rectos se
salvam à justa,que será dos ímpios e
pecadores?
1 Pedro 4:18

Queridos irmãos, vocês sempre seguiram
Se já experimentaram a bondade
cuidadosamente as minhas instruções
quando eu me encontrava no vosso meio. do Senhor, clamem pelo puro leite
E agora, quando estou ausente, devem
espiritual, como faz um bebé, para
ainda com maior cuidado desenvolver
que por ele possam crescer na
nas vossas vidas a salvação de Deus,
vossa salvação.
obedecendo-lhe com profunda reverência
1 Pedro 2:2
e temor. Philippians 2:12

Vocês também se tornaram pedras vivas,
para Deus usar na edificação da sua casa
espiritual. E são seus santos sacerdotes
para através de Jesus Cristo lhe
apresentar ofertas que lhe agradam.
1 Pedro1:5

Porque não me envergonho do evangelho
de Cristo, pois é o poder de Deus para
salvação de todos os que crêem. Esta
mensagem dirigiu-se primeiramente aos
judeus, mas agora todos são igualmente
convidados a aceitá-la.
Romanos 1:16

Ouvi-te quando o meu acolhimento te
estava franqueado. Socorri-te no dia em
que a salvação te era proposta.
2 Coríntios 6:2

E assim como está determinado
porque estão a receber a salvação
que os seres humanos morram uma
das vossas almas que é o resultado
só vez, e depois sejam julgados
da vossa fé nele.
por Deus,
1 Pedro 1:9
Hebreus 9:27

Está escrito: Ainda mais um pouco e aí
teremos aquele que há-de vir. Não se
demorará!O justo viverá pela fé, e se ele
recuar, a minha alma não terá prazer
nele.
Hebreus 10:38

como escaparemos nós se ficarmos
indiferentes a essa tão grande salvação,
que nos foi anunciada pelo próprio
Senhor, e depois transmitida por os que o
ouviram?
Hebreus 2:3

E vocês igualmente, depois de terem
ouvido a mensagem da verdade, as boas
novas da vossa salvação, e tendo crido em
Cristo, foram selados com o Espírito
Santo, já prometido anteriormente, como
garantia dessa filiação em Deus
Efésios 1:13

ele nos salvou pela lavagem purificadora
do Espírito Santo, da qual emergimos
como novamente nascidos, não por causa
de actos justos que tivéssemos praticado,
mas por causa da sua misericórdia
Tito 3:5

Ele usará de todo o poder da maldade
para enganar aqueles que estão no
caminho da perdição, porque recusam
acreditar na verdade que os conduziria à
salvação.
2 Tessalonicenses 2:10

Nunca Deus disse a um anjo:Senta-te à
minha direita,até que tenha subjugado os
teus inimigos debaixo dos teus pés.
Hebreus 1:13

Porque Deus pode usar a tristeza nas
nossas vidas para nos ajudar a desviar do
pecado e procurar salvação. Não temos
que lamentar este tipo de tristeza. Mas a
tristeza sem arrependimento é do género
que provoca a morte.
2 Coríntios 7:10

Porque a graça de Deus se manifestou
trazendo a toda a gente a salvação
Tito 2:11

Em mais ninguém há salvação! Debaixo
do céu não há outro nome que as pessoas
possam invocar para serem salvas.
Atos 4:12

Foi Deus quem nos salvou e nos escolheu
Mas devemos sem cessar agradecer a
para uma vida santa. Não porque o
Deus por vós, queridos irmãos, a quem o
merecêssemos, mas por sua vontade e
Senhor ama, por vos ter escolhido, desde
misericórdia, que manifestou através de
os princípios, para obterem a salvação,
Cristo Jesus e segundo um plano
purificando-vos da acção do pecado, pelo
estabelecido já antes da criação do
Espírito Santo, e pela vossa fé na verdade.
mundo.
2 Tessalonicenses 2:13
2 timóteo 1:9

São essas boas novas que vos salvam, se
nelas crerem firmemente. Doutra maneira,
terão crido em vão.
1 Coríntios 15:2

Também vos é necessário o capacete da
salvação, assim como a espada do
Espírito, que é a palavra de Deus.
Efésios 6:17

