UMA
JORNADA
DA GRAÇA

MISSÃO

FAZER
DISCÍPULOS
À SEMELHANÇA
DE CRISTO

Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai,
a não ser por mim.
J OÃO 1 4 : 6

NAS NAÇÕES

Descubra como você pode
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nazarene.org/journey
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semelhança de Cristo em um instante A
jornada da graça dura uma vida inteira.
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É preciso amor. É preciso graça!
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