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RespondeuRespondeu--lhe Jesus: lhe Jesus: 
Eu sou o caminho, e a Eu sou o caminho, e a 

verdade, e a vida; verdade, e a vida; 
ninguém vem ao Pai ninguém vem ao Pai 

senão porsenão por mimmim. . 

João 14:6João 14:6



Todo caminho do homem é
reto aos seus próprios 
olhos, mas o SENHOR 
sonda os corações.

Pv 21.2

CAMINHOCAMINHO



Há caminho que parece 
direito ao homem, mas 
afinal são caminhos de 

morte.
Pv 16.25

CAMINHOCAMINHO



O caminho de Deus é
perfeito; a palavra do 

SENHOR é provada; ele 
é escudo para todos os 
que nele se refugiam.

Sl 18:30

CAMINHOCAMINHO



E não há salvação em nenhum 
outro; porque abaixo do céu 

não existe nenhum outro nome, 
dado entre os homens, pelo 
qual importa que sejamos 

salvos.
At 4:12 4

CAMINHOCAMINHO



Então, lhe disse Pilatos: Logo, tu 
és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes 
que sou rei. Eu para isso nasci e 
para isso vim ao mundo, a fim de 
dar testemunho da verdade. Todo 
aquele que é da verdade ouve a 

minha voz.
Jo 18:37

VERDADEVERDADE



Perguntou-lhe Pilatos: Que é
a verdade? Tendo dito isto, 
voltou aos judeus e lhes 
disse: Eu não acho nele crime 
algum.

Jo 18:38

VERDADEVERDADE



E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós, cheio de 

graça e de verdade, e vimos a 
sua glória, glória como do 

unigênito do Pai.
Jo 1:14 

VERDADEVERDADE



...e conhecereis a 
verdade, e a verdade 

vos libertará.
Jo 8:32

VERDADEVERDADE



Deixa a Vida me Levar
Zeca Pagodinho

Composição: Serginho Meriti

Eu já passei
Por quase tudo nessa vida
Em matéria de guarida
Espero ainda a minha vez.... 

E deixa a vida me levar
(Vida leva eu!)
Deixa a vida me levar
(Vida leva eu!)
Deixa a vida me levar

VIDAVIDA



Vou Deixar   - Skank
Composição: SAMUEL ROSA / Chico Amaral

Vou deixar a vida me levar
Pra onde ela quiser
Seguir a direção
De uma estrela qualquer...

VIDAVIDA



Passados não muitos dias, o filho 
mais moço, ajuntando tudo o que 

era seu, partiu para uma terra 
distante e lá dissipou todos os 

seus bens, vivendo
dissolutamente.

Lc 15:13

VIDAVIDA



... que é a sua vida? Vocês 
são como a neblina que 

aparece por um pouco de 
tempo e depois se dissipa

Tiago 4.14

VIDAVIDA



O ladrão vem somente para 
roubar, matar e destruir; eu 
vim para que tenham vida e 
a tenham em abundância.

Jo 10:10

VIDAVIDA



...e estando nós mortos em 
nossos delitos, nos deu vida 
juntamente com Cristo, —
pela graça sois salvos,

Ef 2:5

VIDAVIDA



Aquele que tem o Filho tem 
a vida; aquele que não tem 
o Filho de Deus não tem a 

vida.
1Jo 5:12

VIDAVIDA



RespondeuRespondeu--lhe Jesus: Eu lhe Jesus: Eu 
sou o caminho, e a verdade, sou o caminho, e a verdade, 

e a vida; ninguém vem ao e a vida; ninguém vem ao 
Pai senão por mim. Pai senão por mim. 

João 14:6João 14:6

CONCLUSÃOCONCLUSÃO



Veio para o que era 
seu, e os seus não o 
receberam. 

Jo 1.11

CONCLUSÃOCONCLUSÃO



Mas, a todos quantos o 
receberam, deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus, a 
saber, aos que crêem no seu 

nome;

Jo 1.12

CONCLUSÃOCONCLUSÃO



E não há salvação em nenhum 
outro; porque abaixo do céu 

não existe nenhum outro nome, 
dado entre os homens, pelo 
qual importa que sejamos 

salvos.
At 4:12 4

CONCLUSÃOCONCLUSÃO




