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homem ve até pai, mas me ". _
_ john 14:6-"Jesus dito até ele, _ "eu
est maneira, verdade, e vida; _ nenhum
homem ve até pai, mas me ". _

_ mas você se?

Portuguese

_ você se? _

_

borboleta est não sempre bonito

_que borboleta gosto com seu pé? _

_ borboleta inicí vida como

_ ue borboleta cheiro com seu antena? _

lagarta. _ não muito bonito,

_ que borboleta asa est cubr com minúsculo escal? _ diferente color escal faç
acima bonito teste nós v. _

est? _ então envolv se um
casulo. _ enquanto que dentro, cresç novo
peça. _ após um enquanto que, inicí struggling

_ que um borboleta boca est como um
palha? _ desde que com líquido como
néctar, seu boca permaneç
rol acima até que est
tempo com. _

dentro casulo até que escudo quebr. _ final
emerj como bonito borboleta com surpreendente cor e
projet. _ se não
esforç sa, est in-

_ que um borboleta est não
sempre um borboleta? _

_ você se? _
._que borboleta gosto com seu pé? _
_ que borboleta cheiro com seu antena? _
_ que borboleta asa est cubr com minúsculo escal? _ diferente color escal faç
acima bonito teste nós v. _
_que um borboleta boca est como um
palha? _ desde que com líquido como
néctar, seu boca permaneç
rol acima até que est tempo
com. _
_ que um borboleta est não
sempre um borboleta? _

capaz v. _

_

borboleta est não sempre bonito
_ borboleta inicí vida como
lagarta. _ não muito bonito,
est? _ então envolv se um
casulo. _ enquanto que den-

tro, cresç novo peça. _ após um enquanto que,
inicí struggling dentro casulo até que escudo
quebr. _ final emerj como bonito borboleta
com surpreendente cor e projet. _ se não
esforç sa, est
incapaz v. _

_ você se que você poss est um novo criatura? _

_ você não cresç asa e v, mas deus poss faç você
um novo criação com um novo vida. _ todos mau
coisa às vezes, como telling um encontr ou taking
algo que est não seu. _ deus cham este mau coisa
sin e sin t que est pun. _ mas deus amor nos e ele
não quer nos sin. _ deus quer nos est como ele. _
assim, deus emit seu filho, jesus, est pun para
nosso sins quando ele t faç nada errado. _ ele
morr para nos, mas supo que? _ ele volt vida
após 3 dia. _ assim maneira para nos est um
novo criatura est acredit que jesus morr para
nosso sins e dig ele nós mau coisa e pergunt ele
perdo nos para doing. _ pergunt ele mud você
dentro assim nós poss est limpo e bonito seu olho
e est como ele. _
_ deus dig bible, _ "se qualquer um est christ
(jesus), ele est um novo criação; _ velho t v e novo
t ve." __ (2 corinthians 5:17)

_ você se que você poss est um novo
criatura? _

_ você não cresç asa e v, mas deus poss faç você
um novo criação com um novo vida. _ todos mau
coisa às vezes, como telling um encontr ou taking
algo que est não seu. _ deus cham este mau
coisa sin e sin t que est pun. _ mas deus amor nos
e ele não quer nos sin. _ deus quer nos est como
ele. _ assim, deus emit seu filho, jesus, est pun
para nosso sins quando ele t faç nada errado. _
ele morr para nos, mas supo que? _ ele volt vida
após 3 dia. _ assim maneira para nos est um
novo criatura est acredit que jesus morr para
nosso sins e dig ele nós mau coisa e pergunt ele
perdo nos para doing. _ pergunt ele mud você
dentro assim nós poss est limpo e bonito seu olho
e est como ele. _
_ deus dig bible, _ "se qualquer um est christ
(jesus), ele est um novo criação; _ velho t v e
novo t ve." __ (2 corinthians 5:17)

