
Alfa e Ômega Bom Pastor

Cordeiro 
de Deus Deus conosco

Faça a impressão frente e verso
Recorte tendo como base a frente do card



”Eu sou o Alfa e o 
Ômega, o Primeiro 
e o Último, o 

Princípio e o Fim.”

Apocalipse 22:13

”Eu sou o bom 
pastor. O bom 

pastor sacrifica sua 
vida pelas ovelhas.

João 10:11

No dia seguinte, 
João viu Jesus 

caminhando em sua 
direção e disse: 
“Vejam! É o 

Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado 

do mundo!

João 1:29

“Vejam! A virgem 
ficará grávida! Ela 
dará à luz um filho, 

e o chamarão 
Emanuel, que 
significa ‘Deus 
conosco’.

Mateus 1:23



Eu Sou Filho de Deus

Governante Herdeiro



Jesus respondeu: 
“Eu lhes digo a 
verdade: antes 

mesmo de Abraão 
nascer, ”.Eu Sou!

João 8:58

O anjo respondeu: 
“O Espírito Santo 
virá sobre você, e 

o poder do 
Altíssimo a cobrirá 
com sua sombra. 
Portanto, o bebê 

que vai nascer será 
santo, e será 

chamado Filho de 
Deus.

Lucas 1:35

‘E você, Belém, na 
terra de Judá, não 
é a menor entre as 
principais cidades 
de Judá, pois de 
você virá um 
governante que 
será o pastor do 
meu povo, Israel’”.

Mateus 2:6

E agora, nestes 
últimos dias, ele nos 
falou por meio do 
Filho, o qual ele 
designou como 

herdeiro de todas 
as coisas e por 
meio de quem 
criou o universo.

Hebreus 1:2



Imagem
de Deus Justo

Luz do mundo



O Filho é a 
imagem do Deus 

invisível e é 
supremo sobre toda 

a criação.

Colossenses 1:15

Que profeta seus 
antepassados não 

perseguiram? 
Mataram até 
aqueles que 

predisseram a vinda 
do , a quem Justo
vocês traíram e 
assassinaram!

Atos 7:52

Jesus voltou a falar 
ao povo e disse: 
“Eu sou a luz do 
mundo. Se vocês 
me seguirem, não 
andarão no escuro, 
pois terão a luz da 

vida”.

João 8:12



Mediador Nazareno

Principe
da pazO Cristo



Pois: Há um só 
Deus e um só 

Mediador entre Deus 
e a humanidade: o 
homem Cristo Jesus.

1 Timóteo 2:5

A família foi morar 
numa cidade 

chamada Nazaré, 
cumprindo-se, desse 
modo, o que os 
profetas haviam 
dito, que Jesus 
seria chamado 

nazareno.

Mateus 2:23

Simão Pedro 
respondeu: “O 

senhor é , o Cristo
o Filho do Deus 

vivo!”.

Mateus 16:16

Pois um menino nos 
nasceu, um filho nos 

foi dado. O 
governo estará 

sobre seus ombros, 
e ele será 
chamado de 
Maravilhoso 

Conselheiro, Deus 
Poderoso, Pai 

Eterno e Príncipe 
da Paz.

Isaías 9:6



Ressurreição
e vida

Salvador Todo-poderoso

A uele 
que veio
Q



Aquele que veio do 
alto é superior a 
todos. Nós somos 
da terra e falamos 
de coisas terrenas, 
mas ele veio do 

céu e é superior a 
todos.

João 3:31

Então Jesus disse: 
“Eu sou a 

ressurreição e a 
vida. Quem crê em 
mim viverá, mesmo 
depois de morrer.

João 11:25

Hoje em Belém, a 
cidade de Davi, 

nasceu o , Salvador
que é Cristo, o 

Senhor!

Lucas 2:11

“Eu sou o Alfa e o 
Ômega”, diz o 
Senhor Deus. “Eu 
sou aquele que é, 
que era e que 

ainda virá, o Todo-
poderoso.”

Apocalipse 1:8



Unigênito
Videira

Verdadeira

E emplox



"Porque Deus tanto 
amou o mundo que 
deu o seu Filho 

Unigênito, para que 
todo o que nele 
crer não pereça, 
mas tenha a vida 

eterna.

João 3:16

“Eu sou a videira 
verdadeira, e meu 
Pai é o lavrador.

João 15:1

Tenham a mesma 
atitude demonstrada 
por Cristo Jesus.

Filipenses 2:5



JuiZ



E ele nos mandou 
anunciar sua 

mensagem em toda 
parte e testemunhar 

que Deus o 
designou  dos juiz
vivos e dos mortos.

Atos 10:42


