
íblia SB a ga r aai de aL

Jesus te Ama!
e quer te

salvar.

COMO ESTÁ A TUA VIDA?
Sente-se angustiado (a), não tem 
mais prazer em viver, vê vultos, 
ouve vozes, tem pesadelos, sofre 
de insônia, problemas na família, 
enfermidades, causas na justiça, 
seus negócios não vão bem, sente-
se perdido (a) sem saber que rumo 
tomar em sua vida, tudo o que você 
faz não dá certo, ...

DÊ UM BASTA EM TODO ESSE 
SOFRIMENTO.

Estamos nesta cidade para ajudar 
você a encontrar o CAMINHO 
certo para sua completa felicidade.

Procure-nos o mais depressa 
possível em um dos endereços que 
estão no verso deste folheto.

Mantenha a cidade limpa. Não jogue este folheto em via pública.

Visite: http://sojesuscristosalva.wordpress.com
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