
FFIICCHHAA  DDEE  CCOONNTTAATTOO  
((pprreeeenncchhiimmeennttoo  vvoolluunnttáárriioo  ee  nnããoo  oobbrriiggaattóórriioo))  

 Nome:  

Série/Ano:                                             Turma: 
Marque somente UMA OPÇÃO: 

1.      Entendi a mensagem de Jesus e hoje decidi caminhar com Ele  

2.      Quero saber mais sobre Jesus, ainda não tomei uma decisão 

3.      Estou caminhando longe de Jesus e quero voltar a caminhar com Ele 

4.      Eu conheço Jesus e estou firme com Ele 

5.      Nenhuma das anteriores 
 

Você quer falar dos princípios de Jesus para seus colegas na escola? 

 Com certeza                 Ainda não 

ESCOLA:                                                             

DATA:                                               manhã       tarde      noite 
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