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 6. “Não mate”.
 7. “Não cometa adultério”.
 8. “Não roube”.
 9. “Não dê testemunho falso contra ninguém”.
10. “Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua 
mulher, ...(e nada do que lhe pertença)...”

Toda boa lei nessa Constituição se espelha e 
nenhuma nação tem uma constituição tão perfeita; 
tão resumida e ao mesmo tempo tão abrangente. 

Quando o assunto é nossa salvação ou perdição, 
vida eterna ou morte eterna há somente duas 
opções, dois governos. O do bem e o do mal. O 
de Cristo e o do príncipe das trevas. Em nosso 
coração somente um pode reinar. Só podemos 
escolher uma opção. Hoje você tem a sua frente a 
oportunidade de fazer a escolha certa. Você não 
pode errar, pois está em jogo a vida presente e a 
vida eterna.

Solicite agora mesmo um curso bíblico online grátis para saber mais 
sobre o plano de Jesus para a Sua vida e sobre a breve volta de Jesus:  

www.cursobiblico.org/

Os textos bíblicos usados são da versão Almeida Atualizada e da NTBLH em sua 
totalidade ou paráfrases das referidas versões

Este folheto lhe dá direito a um curso gratuito sobre a Bíblia. 
Acesse o site www.cursobiblico.org.br e siga as instruções. 
Se desejar fazê-lo por correspondência, escreva para:

Entre em contato e teremos prazer em atendê-lo(a) pela         
internet ou pessoalmente conforme opções abaixo.

Endereços para correspondência:
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Igreja ou grupo:

 1  Caixa Postal 221 - CEP 13300-970 - Itu, SP.
 2  Caixa Postal 9577 - CEP 70040-976 - Asa Norte, Brasília, DF.
      E-mail: cbiblico@superig.com.br.

Nossos endereços em todo o Brasil:
www.impactovitoria.com/onde-estamos/



TRABALHA SEM RECESSO
Você pode ir a Ele sem receio e não precisa marcar 
audiência visto que Ele anseia por  recebê-lo. João 
6:37 declara: “Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a 
mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei 
fora.” e Hebreus 7:25 confirma: “por isso também 
pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a 
Deus, vivendo sempre para interceder por eles.” 

PRIORIDADES DO SEU GOVERNO

SALVAÇÃO - JOÃO 3:16 diz: “Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, 
para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna”.  E em EFÉSIOS 2:8-9 a Bíblia 
garante: “Porque pela graça sois salvos, através da 
fé; e isto não vem de vós, é presente de Deus; não 
de obras, para que ninguém se orgulhe”

EDUCAÇÃO - Ele é o maior mestre que o mundo já 
conheceu por isso em Isaías 48:17 nos afirma: “Eu 
sou o Senhor , o teu Deus, que te ensina o que é 
útil, e te guia pelo caminho que deves andar.

SAÚDE - “Ele ficou conhecido como o Grande 
médico, por isso no seu governo não haverá crise 
na saúde. Em Salmo 103:3 o escritor inspirado 
declara: “É Ele quem perdoa todos os teus pecados 
e sara todas as tuas enfermidades.” 

JUSTIÇA SOCIAL E SEGURANÇA - Veja o que a Bíblia 
nos informa em Isaías 11:3-4: “Deleitar-se-á no 
temor do Senhor; não julgará segundo a vista dos 
seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos 
Seus ouvidos; mas julgará com justiça os pobres, e 
decidirá com eqüidade a favor dos mansos da terra.” 
Em Isaías 60:18 o Senhor nos garante: “Nunca mais 
se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou 
ruínas nos teus termos...”

TRABALHO
Em Isaías 65:21-23 encontramos essa promessa 
real: “Eles edificarão casas e nelas habitarão; 

plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não 
edificarão para que outros habitem; não plantarão 
para que outros comam; porque a longevidade 
do meu povo será como a da árvore, e os meus 
eleitos desfrutarão de todo as obras das suas 
próprias mãos.  Não trabalharão debalde, nem 
terão filhos para a calamidade, porque são a 
posteridade bendita do SENHOR, e os seus filhos 
estarão com eles”.

A BASE DO SEU GOVERNO 
O amor é a base do Seu governo. Mateus 23: 37 
– 40 nos diz: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo 
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo 
o teu pensamento. Este é o primeiro e grande 
mandamento.  E o segundo, semelhante a este, é: 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo.  Desses dois 
mandamentos dependem toda a lei e os profetas”.
Quando somos salvos e transformados pela Graça 
de Jesus, desejamos conhecer Sua Constituição e 
obedecê-la por amor porque já fomos salvos. Abaixo 
está a Sua Constituição:

A MELHOR CONSTITUIÇÃO
Os 10 Mandamentos, citados em Êxodo capítulo 20:

1. “Não adore outros deuses; adore somente a mim.”
2. “Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no 
céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra.  
Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore,...”
3. “Não use o meu nome sem o respeito que ele merece; pois 
eu sou o SENHOR,...”
4. “Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias 
trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o 
sábado do SENHOR, teu Deus; não farás nenhum trabalho, nem 
tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua 
serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para 
dentro; porque, em seis dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o 
mar e tudo o que neles há e, ao sétimo dia, descansou; por isso, 
o SENHOR abençoou o dia de sábado e o santificou.”.
5. “Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito 
tempo na terra que estou lhe dando”.

Constata-se que na vida temos de fazer 
escolhas. Sempre é necessário pensar bem 
ao tomar uma decisão. Seja ela acerca de 

coisas básicas da vida como o que comer e o que 
vestir, ou quanto a questões mais sérias como: 
qual a melhor profissão para exercer, a pessoa 
certa para se casar, como educar os filhos, qual fé 
professar e etc. A escolha errada pode nos colocar 
em situações difíceis. Por isso é muito importante 
tomar a decisão certa.
 
A decisão mais séria a se ponderar, no entanto, 
não diz respeito a coisas passageiras, mas, ela tem 
que ver com a escolha entre o caminho do bem e 
o caminho do mal. De fato essa decisão mudará 
nossas vidas para sempre.

QUEM É O MELHOR CADIDATO?
Os candidatos e governantes atuais fazem muitas 
promessas, mas em geral, não as cumprem. Alguns 
até cumprem algumas, mas, falham em cumprir 
outras e quase sempre se envolvem em tanta 
corrupção, que nos deixam decepcionados.
O bom candidato precisa ter um passado limpo, 
uma atuação pública satisfatória, e um plano de 
governo que inspire confiança num futuro melhor. 
Agora saiba mais sobre o melhor candidato e 
decida bem sobre o seu voto.

ELE TEM A FICHA LIMPA
Sobre esse candidato João 1:10-12 diz: “Estava no 
mundo, o mundo foi feito por intermédio Dele, mas 
o mundo  não o conheceu.  Veio para o que era seu,  
e os seus não o receberam.   Mas, a todos quantos o 
receberam, deu-lhes  o poder  de serem feitos filhos  
de Deus, a saber, aos que crêem  no  seu  nome;”
Isaias 53:3,5 afirma: “Era desprezado e o mais 
rejeitado entre os homens; homem de dores  e que 
sabe o que  é padecer; ...Mas ele foi traspassado 
pelas nossas transgressões, e moído por causa de 
nossos pecados; o castigo que nos traz a paz estava 
sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.”


