
1. O Motorista 
 
Um motorista foi parado pela polícia. Era 
um bom motorista, e, pelo que sabia, não 
tinha feito nada de errado. 
 
O oficial da polícia disse, “Eu te parei 
porque você estava dirigindo 70 
quilômetros por hora numa zona escolar. 
Haviam 10 placas exibindo o limite de 35 
km/h, e você não prestou atenção a 
nenhuma delas”. 
 
Como aquele motorista que teve 10 placas 
de aviso, Deus nos deu 10 avisos bem 
claros na Bíblia. São chamados os 10 
mandamentos. 
 
Alguma vez você já mentiu, roubou algo, 
ou usou o nome de Deus em vão? Se 
você é semelhante a mim, a resposta é, 
“sim”. 
 
Escute o que a Bíblia diz: 
 E o fato é que se alguém pretende 

cumprir cada mandamento da lei, e 
depois vier a tropeçar, 
desobedecendo a um só desses 
mandamentos, torna-se culpado em 
relação a toda a lei.  Tiago 2:10 

 
Deus está dizendo que ao quebrar um 
mandamento temos pecado e seremos 
responsáveis por ter quebrado todos os 
mandamentos, inclusive adultério e 
assassinato. 
 
 A sentença de Deus pelo nosso pecado 

é a morte. (Ser exilado ao inferno 
porque Ele não permite pecado na Sua 
presença).  Romanos 6:23a 

 
Se esse fosse o fim da história, não 
haveria esperança para nós.… 

2. O Criminoso 
 
Um homem inocente aproximou-se do juiz e se deu 
como voluntário para ser executado no lugar de um 
assassino condenado à morte. O juiz consentiu. 
 
No próximo dia, o juiz disse ao criminoso que deve 
tomar uma decisão. 
 
“Um homem inocente morreu no seu lugar. Se 
aceitar o pagamento dele para o seu crime, você é 
um homem livre.  
 
Se não aceitar o pagamento dele, você será 
executado pelo seu crime. O que você escolhe?” 
 
Jesus Cristo, filho de Deus, era sem pecado mas 
deu a sua vida voluntariamente para pagar o 
castigo dos seus pecados e dos meus. (A sentença 
de Deus pelo nosso pecado é a morte). Após três 
dias, Ele ressuscitou dos mortos. 
 
 Deus prova o seu amor para conosco em que 

Cristo morreu por nós, sendo nós ainda 
pecadores.  Romanos 5:8 

 
 O dom gratuito de Deus é a vida eterna em 

Cristo Jesus, nosso Senhor.  Romanos 6:23b 
 
Como resultado da morte de Jesus no seu lugar, 
você tem duas escolhas: 
 
Receber o perdão de Deus pelos seus pecados e a 
vida eterna através de arrependimento (sentir que é 
pecaminoso e desejar deixar o pecado) e confiar no 
Senhor Jesus. (Atos 20:21) 
 

OU 
 

Rejeitar o perdão de Deus pelos seus pecados e a 
vida eterna, confiando em alguém ou em algo sem 
ser a Jesus para fazer-lhe aceitável  a Deus, assim 
assumindo para si mesmo a penalidade por ter 
quebrado a lei de Deus. 
 
 Todos os que crêem no Filho de Deus, têm a 

vida eterna; os que rejeitam o Filho de Deus 
nunca participarão da vida eterna, antes a ira de 
Deus permanece sobre eles. João 3:36 

 
Saber algo sobre Jesus não significa que você crê 
nEle.….  

3. O Pára-quedista 
 
Pára-quedistas demonstram sua confiança 
na pára-queda quando pulam do avião. 
 
Seguidores de Jesus demonstram sua 
confiança nEle quando o Espírito de Deus 
transforma os seus pensamentos e desejos.  
 
 Se alguém está ligado a Cristo 

transforma-se numa nova pessoa; as 
coisas antigas passaram; tudo nele se 
fez novo!  2 Coríntios 5:17 

 
 Darei a vocês um coração novo e porei 

um novo espírito em vocês.  
Ezequiel 36:26 

 
O fato de entrar em uma oficina não te 
transforma em mecânico, ou assistir um 
culto em uma igreja não te transforma em 
cristão. 
 
Se você gostaria de receber o perdão de 
Deus pelos seu pecados e o presente da 
vida eterna, considere um oração como 
essa: 
 
“Jesus, creio que Tu pagaste a penalidade 
pelos meus pecados quando morreu na cruz 
e ressuscitou dos mortos. Quero deixar os 
meus pecados e por a minha confiança em 
Ti como meu Senhor. Eu desejo Te seguir 
pelo resto da minha vida. Agradeço o Teu 
presente de vida eterna. Amem”.  
 
 Todo aquele que invocar o nome do 

Senhor será salvo.  Romanos 10:13 
 
Verdadeiros seguidores de Jesus desejam: 
 
 Viver de maneira digna do Senhor e em 

tudo possam agradá-lo frutificando em 
toda boa obra, crescendo no 
conhecimento de Deus.  
Colossenses 1:10 
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Quem é Jesus? 
 

 
 

Profetizado por: 
 

Daniel 
 

E eu continuava contemplando minhas visões 
noturnas, quando vi que alguém semelhante a 
um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele 
se deslocou em direção ao ancião bem idoso e 
foi conduzido a Sua presença. E foi-lhe dado 
toda a autoridade, glória e posse do Reino, 
para que todos os povos, nações e línguas O 
adorem e O sirvam; Seu domínio é eterno, 
jamais terá fim; e o Seu reino jamais sera 
destruido.  Daniel 7:13-14 
 

Isaías 
 

Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi 
concedido, e o governo esta sobre os Seus 
ombros. Ele será chamado Conselheiro 
maravilhoso, Deus todo Poderoso, Pai eterno e 
Príncipe da paz. Ele será descendente do rei 
Davi; o Seu poder como rei se multiplicará 
sobremaneira, e haverá plena paz em todo o 
Seu reino. As bases do Seu governo serão a 
verdade e a justiça, desde agora e para sempre. 
Isaías 9:6-7 

 
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o 
que o Senhor havia dito através do profeta. 
“Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um 
filho, e Ele será chamado Emanuel”, que 
significa “Deus conosco”.  Mateus 1:22-23 

 
 
 
 

Louvado por: 
 

O homem sábio 
 

Após terem ouvido o rei, seguiram o seu 
caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente 
foi adiante deles, até que finalmente parou sobre 
o lugar que estava o menino. E vendo eles a 
estrela, alegraram-se com grande e itenso júbilo. 
Ao entrarem na casa, encontraram o menino 
com Maria, sua mãe, e prostrando-se o 
adoraram.  Mateus 2:9-11 
 

Seus discípulos 
 

Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-
o e lhe disse: “Homem de pequena fé, por que 
duvidaste?” Assim que os dois entraram no 
barco, cessou o vento. Então os que estavam no 
barco adoraram-no, exclamando: 
“Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus”. 
Mateus 14:31-33 
 
Os onze discípulos rumaram para a Galiléia, em 
direção ao monte que Jesus lhes determinara. 
Assim que O viram, prostaram-se e O adoraram. 
Mateus 28:16-17 
 
Tendo-os levado até as proximidades de 
Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. 
E, enquanto os abençoava, ia-se retirando da 
presença deles, sendo elevado ao céu. Então, 
eles o adoraram e voltaram para Jerusalém 
plenos de felicidade.  Lucas 24:50-53 

 

A mulher que o viu crucificado 
 

As mulheres abandonaram o túmulo correndo, 
amendrontadas, mas com grande júbilo, e foram 
imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. 
De repente, Jesus veio ao encontro delas e as 
saudou: “Alegrai-vos!” Elas se aproximaram 
dele, jogaram-se aos seus pés abraçando-os e o 
adoraram. Então Jesus lhes declarou: “Não 
temais”.  Mateus 28:8-10 
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Declarações por: 
 

Adversários de Jesus 
 

Mas Jesus respondeu a eles: “Meu Pai 
continua trabalhando até agora, e Eu também 
estou trabalhando.” Por isso, os judeus 
procuravam matá-lo ainda mais, porque não 
somente violava o sábado, mas também dizia 
que Deus era Seu Pai, fazendo a si próprio 
igual a Deus.  João 5:17-18 
 

Responderam-lhes os judeus: “Nós também 
temos uma lei e, conforme essa lei, Ele deve 
morrer, pela blasfêmia de se declarar Filho de 
Deus.”  João 19:7 

 

O apóstolo Pedro 
 

Jesus perguntou: “Mas vós, quem dizeis que 
Eu sou?” E, Simão Pedro respondeu: “Tu és o 
Cristo, o Filho do Deus vivo.” Ao que Jesus 
lhes afirmou: “Abençoado és tu, Simão, filho 
de Jonas! Pois isso não foi revelado a ti por 
carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está 
nos céus.”  Mateus 16:15-17 

 

O apóstolo Tomas 
 

As portas estavam trancadas; quando Jesus 
apareceu, pôs-se no meio deles e disse: “A paz 
seja convosco.” Então dirigiu-se a Tomé, 
dizendo:” Coloca o teu dedo aqui; vê as 
minhas mãos. Estende tua mão e coloca-a no 
meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas 
crente.” E Tomé confessou a Jesus: “Meu 
Senhor e meu Deus!” Ao que Jesus lhe 
afirmou: “Tomé, porque me viste, acreditaste? 
Bem-aventurados os que não viram mas 
creram!”  João 20:26-29 
 

Jesus, Ele mesmo 
 

Ao que todos Lhe inquiriram: “Ora, então Tu és 
o filho de Deus?” Então Jesus lhes afirmou: 
“Vós dizeis que eu sou”.  Lucas 22:70 
 

“Eu e o Pai somos um.”  João 10:30 
 

“Qualquer um que me viu, viu meu Pai.”  
João 14:9 



1. The Driver 
 
   A driver was once stopped by a police 
officer. He was a good driver and as far as 
he knew he had done nothing wrong.  
 
   The police officer said, “I pulled you 
over because you were going 60 through 
a school zone. There were ten warning 
signs that the speed limit was 15 and you 
ignored them all.”  
 
   Just like the driver had ten warning 
signs, God has given us ten clear warning 
signs in the Bible. They are called the Ten 
Commandments. 
 
   Have you ever told a lie, stolen 
something or used God’s name as a curse 
word? If you’re like me the answer is ‘yes’. 
 
   Listen to what the Bible says: 
 Whoever keeps the whole law and yet 

stumbles at just one point is guilty of 
breaking all of it.   James 2:10  

 
   God is saying that by breaking one 
Commandment we have sinned and will 
be held accountable for breaking all of 
them, including adultery and murder. 
 
 God’s judgment for our sin is death. 

(Banishment to hell because He will 
not allow sin in His presence).            
Romans 6:23a 

 
   If the story ends here, there is no hope 
for us… 
 
 
 
 
 
 
 

2. The Convict 
 
   An innocent man approached a judge and 
volunteered to be executed in the place of a 
convicted murderer. The judge consented. The 
next day the judge told the convict he had a 
decision to make. 
 
   “An innocent man has been put to death in your 
place. If you will accept his payment for your 
crime, you are free to go. If you will not accept 
his payment, you will be executed for your crime. 
Which do you choose?” 
 
   Jesus Christ, the Son of God, was sinless but 
voluntarily gave his life to pay the penalty for 
your sins and mine. (God’s judgment for our sin 
is death). Three days later he rose from the dead. 
 
 God showed his great love for us by sending 

Jesus to die for us while we were still sinners.   
Romans 5:8 

 
 The gift of God is eternal life in Christ Jesus 

our Lord.   Romans 6:23b 
 
   As a result of Jesus’ death in your place, you 
have two choices: 
 
   Receive both God’s pardon for your sins and 
eternal life by repenting (sensing your sinfulness 
and desiring to turn from it) and placing your 
trust in the Lord Jesus.  

 
OR 

 
   Reject both God’s pardon for your sins and 
eternal life by trusting in anyone or anything 
other than Jesus to make you acceptable to God, 
thus bearing the penalty for breaking God’s law 
yourself. 
 
 Whoever believes in the Son has eternal life, 

but whoever rejects the Son of God will not 
see life, for God's wrath remains on him.  
John 3:36  

 
   Knowing about Jesus doesn’t mean you believe 
in Jesus… 

3. The Skydiver 
 
   Skydivers demonstrate their belief in 
their parachutes when they jump from the 
plane. 
 
   Followers of Jesus demonstrate their 
belief in Him when God’s Spirit changes 
their thoughts and desires.  
 

 If anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new 
has come!   2 Corinthians 5:17 

 

 God says, “I will give you a new heart 
and put a new spirit in you.”  
Ezekiel 36:26 

 

   Just as entering a garage won’t make 
you a mechanic, attending a church won’t 
make you a Christian. 
 
   If you would like to receive God’s 
pardon for your sins and the gift of eternal 
life, consider a prayer like this: 
 
   “Jesus, I believe you paid the penalty for 
my sins when you died on the cross and 
rose from the dead. I want to turn from my 
sins and place my trust in you as my Lord. 
I am willing to follow you the rest of my 
life. Thank you for the gift of eternal life. 
Amen.”  
 
 Anyone who calls on the name of the 

Lord will be saved.   Romans 10:13 
 
   The desire of real followers of Jesus is to: 
 Live a life worthy of the Lord, pleasing 

Him in every way, bearing fruit in 
every good work, and growing in the 
knowledge of God.   Colossians 1:10 
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Who is Jesus? 
 

 
 

Prophesied by: 
 

Daniel 
 

In my vision at night I looked, and there before 
me was one like a son of man, coming with the 
clouds of heaven. He approached the Ancient 
of Days and was led into his presence. He was 
given authority, glory and sovereign power; all 
peoples, nations and men of every language 
worshiped him. His dominion is an everlasting 
dominion that will not pass away, and his 
kingdom is one that will never be destroyed. 
Daniel 7:13-14 
 
 

Isaiah 
 

For to us a child is born, to us a son is given, 
and the government will be on his shoulders. 
And he will be called Wonderful Counselor, 
Mighty God, Everlasting Father, Prince of 
Peace.  Of the increase of his government and 
peace there will be no end. He will reign on 
David's throne and over his kingdom, 
establishing and upholding it with justice and 
righteousness from that time on and forever. 
Isaiah 9:6-7 

 
All this took place to fulfill what the Lord had 
said through the prophet Isaiah: "The virgin will 
be with child and will give birth to a son, and 
they will call him Immanuel" - which means, 
"God with us." Matthew 1:22-23 

 
 
 

Worshiped by: 
 

The Wise Men 
 

After they had heard the king, they went on their 
way, and the star they had seen in the east went 
ahead of them until it stopped over the place 
where the child was. When they saw the star, 
they were overjoyed. On coming to the house, 
they saw the child with his mother Mary, and 
they bowed down and worshiped him.  
Matthew 2:9-11 
 

His disciples 
 

Immediately Jesus reached out his hand and 
caught Peter. "You of little faith," he said, "why 
did you doubt?" And when they climbed into the 
boat, the wind died down. Then those who were 
in the boat worshiped him, saying, "Truly you 
are the Son of God." Matthew 14:31-33 
 
Then the eleven disciples went to Galilee, to the 
mountain where Jesus had told them to go. 
When they saw him, they worshiped him. 
Matthew 28:16-17 
 
When he had led them out to the vicinity of 
Bethany, he lifted up his hands and blessed 
them. While he was blessing them, he left them 
and was taken up into heaven. Then they 
worshiped him and returned to Jerusalem with 
great joy. Luke 24:50-53 

 
 

The women who saw him crucified 
 

The women hurried away from the tomb, afraid 
yet filled with joy, and ran to tell his disciples. 
Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. 
They came to him, clasped his feet and 
worshiped him. Then Jesus said to them, "Do 
not be afraid.” Matthew 28:8-10 

 
 

www.on-tract.com 

Statements by: 
 

Jesus’ adversaries 
 

Jesus said to the Jewish religious leaders, "My 
Father is always at his work to this very day, 
and I, too, am working." For this reason the 
Jews tried all the harder to kill him; not only 
was he breaking the Sabbath, but he was even 
calling God his own Father, making himself 
equal with God. John 5:17-18 
 
The Jews insisted to Pilate, "We have a law, 
and according to that law he must die, because 
he claimed to be the Son of God." John 19:7 

 
The Apostle Peter 

 

Jesus asked. "Who do you say I am?" Simon 
Peter answered, "You are the Christ, the Son of 
the living God." Jesus replied, "Blessed are 
you, Simon son of Jonah, for this was not 
revealed to you by man, but by my Father in 
heaven.” Matthew 16:15-17 

 
The Apostle Thomas 

 

Though the doors were locked, Jesus came 
and stood among them and said, "Peace be 
with you!"  Then he said to Thomas, "Put your 
finger here; see my hands. Reach out your 
hand and put it into my side. Stop doubting and 
believe." Thomas said to him, "My Lord and my 
God!" Then Jesus told him, "Because you have 
seen me, you have believed; blessed are those 
who have not seen and yet have believed." 
John 20:26-29 
 

Jesus Himself 
 

The Jewish religious leaders all asked, "Are 
you then the Son of God?" He replied, "You are 
right in saying I am." Luke 22:70 
 
“I and the Father are one.” John 10:30 
 
“Anyone who has seen me has seen the 
Father.” John 14:9 


