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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
As imagens são expressões artísticas do ilustrador e, portanto, não devem ser usadas como objetos religiosos
de culto ou veneração.

THE TRINITY
Our God, the Creator of heaven and earth, is three divine persons in one.
How is that possible, you might ask, and who exactly
are the three persons?
They are . . .
God the Father
God the Son, Jesus Christ
God the Holy Spirit
To explain it further, let's consider a triangle.
The triangle shown here is a shape made of three equal sides.
One shape. Three equal sides.
It is similar with God.
One God. Three divine persons.
Our God is three in one.
Bible verses
The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the
fellowship of the Holy Spirit be with you all. (2 Corinthians 13:14 NLT)
“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them
in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.”
(Matthew 28:19 NLT)
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A TRINDADE
Nosso Deus, o Criador do céu e da Terra, são três seres divinos em um. Você
deve estar se perguntando como isso é possível e quem são essas três entidades.
Eles são...
Deus Pai
O Filho, Jesus Cristo
O Espírito Santo
Para entender melhor, considere um triângulo.
Trata-se de uma figura de três lados iguais.
Uma mesma figura. Três lados iguais.
Deus é semelhante a isso.
Um Deus. Três seres divinos.
Nosso Deus é três em um.
Versos bíblicos
Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê
o dom de interpretar o que elas querem dizer. (2 Coríntios 13:14 NTLH)
"Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus
seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo". (Mateus 28:19 NTLH)
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GOD, THE CREATOR OF HEAVEN AND EARTH
God, who created you and everything you see
and don’t see, loves you very much and
has a great plan for your life.
Bible verses
Whoever does not love does not know God,
because God is love.
(1 John 4:8 NIV)
“For I know the plans I have for you,” says the Lord.
“They are plans for good and not for disaster, to give
you a future and a hope.” (Jeremiah 29:11 NLT)

LOVE
AMOR
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DEUS, O CRIADOR DO CÉU E DA TERRA
Deus, que criou a nós e tudo que vemos e não vemos,
nos ama muito e tem um grande plano para nós.
Versos bíblicos
Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor.
(1 João 4:8 NTLH)
"Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade
e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o
Senhor, quem está falando.” (Jeremias 29:11 NTLH)
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JESUS CHRIST
God sent His Son, Jesus Christ, to save us, teach us,
heal us, and show us how to become
sons and daughters of God.
Bible verses
“For this is how God loved the world: He gave
his one and only Son, so that everyone who believes
in him will not perish but have eternal life.”
(John 3:16 NLT)

PEACE
PAZ
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JESUS CRISTO
Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar,
ensinar, curar e mostrar como
podemos nos tornar filhos e filhas de Deus.
Versos bíblicos
“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.” (João 3:16 NTLH)
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THE HOLY SPIRIT
The Holy Spirit is a person like Jesus Christ.
The Holy Spirit is the third person of the Trinity.
When you decide to follow Jesus Christ,
the Holy Spirit comes to live in you.
♥︎ He is a gentle teacher who teaches you right from wrong.
♥︎ He is a great friend who always tells the truth.

♥︎ He is a loving comforter who helps you get better when you are sad.
♥︎ He passionately prays for you.

Bible verses
Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is
in you, whom you have received from God?
(1 Corinthians 6:19–20 NIV)
“But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
he will teach you all things and bring to your remembrance
all that I have said to you.” (John 14:26 ESV)
“And I will ask the Father, and he will give you another Helper,
to be with you forever, even the Spirit of truth.” (John 14:16–17 ESV)
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In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know
what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us
through wordless groans. And he who searches our hearts knows the
mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God’s people
in accordance with the will of God.
(Romans 8:26–27 NIV)

O ESPÍRITO SANTO
O Espírito Santo é uma pessoa como Jesus
Cristo.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da
Trindade.
Quando você decide seguir a Jesus Cristo,
o Espírito Santo vem morar em você.
É um gentil professor que lhe ensina o que
é certo e errado.
E também um grande amigo que sempre diz
a verdade.
É consolador amoroso que ajuda você a
se sentir melhor quando está triste.
Ele ora por você apaixonadamente.

Versos bíblicos
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo,
que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês
mesmos, mas a Deus. (Coríntios 6:19 NTLH)
“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.” (João 14:26 NTLH)
“Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Auxiliador, o Espírito da verdade, para
ficar com vocês para sempre.” (João 14: 16–17 NTLH)
Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não
sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não
podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor.
(Romanos 8:26 NTLH)
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THE BIBLE
The powerful words in the Bible are God’s words.
They teach us how to live a life that pleases God.
The Bible also tells of true stories of men, women,
and children who lived before us. Each one of these
stories was written in the Bible so we can learn from them.
Bible verses
All Scripture is inspired by God and is useful to teach us
what is true and to make us realize what is wrong in
our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us
to do what is right. (2 Timothy 3:16 NLT)

TRUTH
VERDADE
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A BÍBLIA
As poderosas palavras da Bíblia são as palavras de Deus.
Elas nos ensinam a levar uma vida que seja do agrado de Deus.
A Bíblia também conta histórias verdadeiras de homens,
mulheres e crianças que viveram antes de nós. Cada uma
dessas histórias foi escrita na Bíblia para que pudéssemos
aprender com elas.
Verso da Bíblia
Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para
ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar
a maneira certa de viver. (2 Timóteo 3:16 NTLH)
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YOU ARE PRECIOUS TO GOD
God’s eyes are always on you because you are very
precious to Him. God knew you even before you were born.
Bible verses
O Lord, you have examined my heart
and know everything about me.
You know when I sit down or stand up.
You know my thoughts even when I’m far away.
You see me when I travel
and when I rest at home.
You know everything I do.
You know what I am going to say
even before I say it, Lord.
You go before me and follow me.
You place your hand of blessing on my head.
(Psalm 139:1–5 NLT)
“I knew you before I formed you in your mother's womb.
Before you were born I set you apart and appointed you
as my prophet to the nations.”
(Jeremiah 1:5 NLT)
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VOCÊ É PRECIOSO PARA DEUS

Os olhos de Deus estão sempre em você,
porque você é muito precioso para ele.
Deus te conhecia mesmo antes de você nascer.

Versos bíblicos
Ó Senhor Deus, tu me examinas
e me conheces.
Sabes tudo o que eu faço
e, de longe, conheces
todos os meus pensamentos.
Tu me vês quando estou trabalhando
e quando estou descansando;
tu sabes tudo o que eu faço.
Antes mesmo que eu fale,
tu já sabes o que vou dizer.
Estás em volta de mim,
por todos os lados,
e me proteges com o teu poder.
(Salmos 139:1–5 NTLH)
“Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi
e separei para que você fosse um profeta para as nações.” (Jeremias 1:5 NTLH)
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JESUS WANTS TO BE YOUR FRIEND
Jesus loves you and wants to be your friend. By learning
and doing what Jesus teaches in the Bible, you can live
a life that pleases God and helps others
in many different ways.
Bible verses
Jesus told him, "I am the way, the truth, and the life.
No one can come to the Father except through me.”
(John 14:6 NLT)
“Look! I stand at the door and knock. If you hear
my voice and open the door, I will come in,
and we will share a meal together as friends.”
(Revelation 3:20 NLT)

JOY
ALEGRIA
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JESUS QUER SER SEU AMIGO
Jesus te ama e quer ser seu amigo. Ao aprender e fazer o que Jesus
ensina na Bíblia, podemos levar uma vida que seja do agrado
de Deus e pode ajudar as pessoas de muitas maneiras diferentes.
Versos bíblicos
Jesus respondeu: — Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém
pode chegar até o Pai a não ser por mim. (João 14:6 NTLH)
“Escutem! Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e nós jantaremos juntos.”
(Apocalipse 3:20 NTLH)
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LET YOUR LIGHT SHINE
God placed a light in your heart. Let it shine.
God, who loves you so much, placed a light in your
heart. This light is there to help you and others live a life
that pleases God. Let your light shine,
and be an example for others.
Bible verses
“Let your light shine before others, so that they may see
your good works and give glory to your Father
who is in heaven.” (Matthew 5:16 ESV)

VICTORY
VITÓRIA
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DEIXE SUA LUZ BRILHAR
Deus colocou uma luz em seu coração. Deixe-a brilhar.
Deus, que te ama tanto, colocou uma luz em seu coração.
Essa luz está aí para ajudar você e outros a levarem uma vida
que seja do agrado de Deus. Deixe sua luz brilhar e seja
um exemplo para os outros.
Versos bíblicos
“Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros
vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai
de vocês, que está no céu”. (Mateus 5:16 NTLH)
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GOD LOVES MUSIC
Our God is a happy God. His heart is full of joy
and laughter.
Sing to God. Play your instrument for God. He loves when
you praise Him. He created music. You don’t have to sing
perfectly. You don’t even have to play an instrument
perfectly. If you do, that’s great, but if you don’t,
don’t worry.
Dance for God as King David did. You can dance with or
without music. And if you can’t dance, it doesn’t matter
because it’s not a competition, but a love offering to God.
Bible verses
Let them praise his name with dancing
and make music to him. (Psalm 149:3 NIV)
Oh, sing to the Lord a new song!
Sing to the Lord, all the earth.
Sing to the Lord, bless His name.
(Psalm 96:1–2 NKJV)
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DEUS AMA MÚSICA
Nosso Deus é alegre. Seu coração está cheio de felicidade e alegria.
Cante para Deus. Toque seu instrumento para Deus. Ele ama quando você louva.
Ele criou a música. Você não precisa cantar perfeitamente. Nem precisa tocar um
instrumento perfeitamente. Se você conseguir, ótimo. Mas caso não consiga,
não se preocupe.
Dance para Deus como fez o Rei Davi. Você pode dançar com ou sem música.
E se você não puder dançar, não tem problema, porque não é uma competição,
mas uma amostra de amor a Deus.
Versos bíblicos
Louvem a Deus, o Senhor, com danças e, em seu louvor, toquem pandeiros e liras.
(Salmos 149:3 NTLH)
Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor.
Cantem ao Senhor, todos os povos da terra!
Cantem ao Senhor e louvem
(Salmos 96:1–2 NTLH)
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GOD HAS GIVEN YOU ANGELS
You are very important and precious to God. That’s why
He has given you angels to watch over you
and protect you.
Bible verses
He will order his angels to protect you wherever you go.
(Psalm 91:11 NLT)

PROTECTION
PROTEÇÃO
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DEUS LHE DEU ANJOS
Você é muito importante e precioso para Deus. É por isso
que Ele lhe deu anjos para cuidar e proteger você.
Versos bíblicos
Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para
protegê-lo aonde quer que você for. (Salmos 91:11 NTLH)
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GOD PROTECTS, HEALS, AND COMFORTS
If you are sad, God will comfort you. If you are ill, God will heal you.
If you are afraid, God will give you strength. If you are in danger,
God will protect you. And if you have problems, God will help you.
Bible verses
Don't worry.
“Let not your hearts be troubled. Believe in God.” (John 14:1ESV)
Don't be afraid.
Fear not, for I am with you;
be not dismayed, for I am your God;
I will strengthen you, I will help you,
I will uphold you with my righteous right hand.
(Isaiah 41:10 ESV)
God is your healer.
He heals the brokenhearted
and binds up their wounds.
(Psalm 147:3 NIV)
And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord
will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.
(James 5:15 NIV)
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DEUS PROTEGE, CURA E CONFORTA
Se você estiver triste, Deus irá confortá-lo. Se você estiver doente, Deus curará
você. Se você estiver com medo, Deus lhe dará força. Se você estiver em perigo,
Deus irá protegê-lo. E se você tiver problemas, Deus irá ajudá-lo.
Versos bíblicos
Não se preocupe.
“Jesus disse: — Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim.”
(João 14:1 NTLH)
Não tenha medo.
Não fiquem com medo, pois estou com vocês;
não se apavorem, pois eu sou o seu Deus.
eu lhes dou forças e os ajudo;
eu os protejo com a minha forte mão.
(Isaías 41:10 NTLH)
Deus é seu curador.
Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos.
(Salmos 147:3 NTLH)
Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde
e perdoará os pecados que tiver cometido. (Tiago 5:15 NTLH)
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This bilingual book is a must-have to introduce children and new believers
Christianity. In a simple and captivating way, the readers will receive answers to
questions such as these: Who is God? Who is Jesus Christ? Who is the Holy Spirit?
Readers will love the heartwarming illustrations and appreciate the scriptures
provided to support the sound Bible teachings on every page.
Parents, churches, Christian institutions, and Christian organizations hoping to help
children and new believers grow in their faith will find this bilingual book essential for
their library.
Este livro bilíngue é perfeito para introduzir crianças e novos fiéis ao Cristianismo.
De uma maneira simples e cativante, os leitores terão respostas para perguntas
como: Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Os leitores vão
adorar as ilustrações emocionantes e histórias com ensinamentos bíblicos do livro.
Trata-se de uma obra ilustrada essencial para pais, igrejas, instituições e
organizações cristãs que desejam ajudar crianças e novos fiéis a encontrarem sua fé.

