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Descubra o amor de Deus 
Busque o conhecimento 
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Venha para a melhor aventura 
da sua vida! Estude, explore e 
pesquise informações sobre 

Deus, Jesus Cristo, Amor e Fé. 
Use o link, Digitalize o código 

abaixo para iniciar sua jornada 
ao conhecimento do Criador. 
Faça as Lições e desfrute do 

grande amor de Deus. 
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